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Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων
Θέμα: Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών για την εγγραφή
εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο Κυπριακό Αρχείο Δοτών του
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο του
μνημονίου συνεργασίας με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα το οποίο υπογράφτηκε στις
08/09/2018, πληροφορεί ότι η Δρ Άννα Μαρία Ανδρονίκου συνεχίζει να είναι υπεύθυνη
για την ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών των Σχολείων Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης, σχετικά με το έργο που επιτελεί το Ίδρυμα και την ευαισθητοποίηση
τους σε θέματα εθελοντισμού.
Συγκεκριμένα, η Δρ Ανδρονίκου μετά από συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες, σε
σύντομη παρουσίαση προς τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου θα ενημερώνει για τη
διαδικασία εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο Κυπριακό Αρχείο Δοτών
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Στη συνέχεια σε δεύτερη επίσκεψη θα εξηγεί τη διαδικασία
και θα καθοδηγεί όσους/όσες εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν να
εγγραφούν ως εθελοντές/εθελόντριες δότες μυελού των οστών στον Αρχείο Δοτών. Η
διαδικασία συλλογής θα γίνεται με δείγμα στοματικού επιχρίσματος (σάλιου) και θα
λαμβάνετε από τον/την ίδιο/ιδία
τον/την
ενδιαφερόμενο/η. Νοείται ότι, οι
μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει είτε να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή
να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος και να έχουν την συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
Το σχολείο με το μεγαλύτερο ποσοστό εθελοντών δοτών θα τιμηθεί σε ειδική τελετή την
οποία θα διοργανώσει το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

Σημειώνεται επίσης ότι, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
όπως προνοείται από τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και ακολουθεί όλες τις συστάσεις
του Υπουργείου Υγείας, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία των
δειγματοληπτών και των δοτών.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας της Δρος Άννας Μαρίας Ανδρονίκου είναι 99126547.
Παρακαλείστε όπως διευκολύνετε την κυρία Ανδρονίκου στο έργο που έχει αναλάβει να
επιτελέσει.
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