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Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διευκόλυνση εγγραφής νέων μελών  

στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών 

Στον απόηχο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου και της επερχόμενης Παγκόσμιας 

ημέρας καρκίνου παιδικής ηλικίας , ο ΠΑΣΜΜΟ - Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων 

Μυελού των Οστών διευκολύνει τα άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του, αναιρώντας 

το κόστος εγγραφής (10€) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. 

Ο ΠΑΣΜΜΟ, ιδρύθηκε το 2008, από μεταμοσχευμένους ασθενείς και έχει ως βασικούς του 

στόχους, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα εθελοντικής προσφοράς 

στον χώρο της υγείας, ειδικότερα την δωρεά μυελού των οστών και βλαστοκυττάρων στις 

δημόσιες τράπεζες, όπως και την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα τους και 

την προσπάθεια συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές και την εξασφάλιση νομοθετικών και 

άλλων ρυθμίσεων στήριξης των μεταμοσχευμένων ατόμων μυελού των οστών.   

Στόχος του ΠΑΣΜΜΟ είναι η διεκδίκηση και η εξασφάλιση των κατάλληλων νομοθετικών και 

άλλων ρυθμίσεων για τη στήριξη των μελών του και των μονάδων μεταμόσχευσης σε όλη τη 

χώρα. Υποχρέωση όλων μας είναι να συμβάλουμε σε αυτήν τη προσπάθεια και να αναδείξουμε 

τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα μεταμοσχευμένα άτομα και οι μονάδες μεταμόσχευσης, η 

συμμετοχή μας στον σύλλογο είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση της φωνής των ασθενών. 

Ο ΠΑΣΜΜΟ καλεί τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών / 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και χιμαιρικών υποδοχών αντιγόνου (CAR T Cells) να 

εγγραφούν ως μέλη του ΠΑΣΜΜΟ, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του και να καταγράψουν 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν, προτείνοντάς τα προς συζήτηση στην επόμενη Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. 

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα έως τις 

31 Μαρτίου 2023 με απόφαση του Δ.Σ. αναιρείται το κόστος της εγγραφής (10€). Επιπλέον, ο 

ΠΑΣΜΜΟ δίνει τη δυνατότητα στα νέα μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα να 

υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να εξαιρεθούν από την 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής, κατά περίπτωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στον Σύλλογο συμπληρώνοντας τη σχετική Αίτηση 

Εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΜΜΟ: https://pasmmo.gr/reg-form/  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Γιώργος Βασιλειάδης 

Πρόεδρος ΠΑΣΜΜΟ 

Τηλ: +306944396344  

Email: pasmmo@gmail.com  
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