ROCKY MOUNTAIN LIONS EYE BANK
Share the circle of light
Επιστολή σε μέλη δότριας οικογένειας
Οδηγός για Λήπτες Μοσχευμάτων
Η απόφαση να γράψετε στη δότρια οικογένειά σας είναι πολύ προσωπική. Ίσως θα σας βοηθήσει
το να γνωρίζετε ότι τα μέλη των δοτριών οικογενειών πάντοτε εκτιμούν τις επιστολές ή τις
κάρτες που λαμβάνουν από λήπτες μοσχευμάτων. Ορισμένοι λήπτες προτιμούν να γράψουν στη
δότρια οικογένειά τους, ενώ άλλοι όχι.
Εάν αποφασίσετε να τους γράψετε, οι παρακάτω ιδέες ίσως σας βοηθήσουν.
•
•
•
•
•

Γράψτε για τον εαυτό σας. Μπορεί να θέλετε να αναφέρετε το όνομά σας (μόνο το
μικρό), αλλά και πληροφορίες για τη δουλειά σας, την οικογένειά σας και τους φίλους
σας, τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και το όνομα της πόλης όπου ζείτε.
Γράψτε για την προσωπική σας εμπειρία στη μεταμόσχευση. Μπορείτε να
συμπεριλάβετε πληροφορίες για την ασθένειά σας, καθώς για το πώς η μεταμόσχευση
επηρέασε τη ζωή σας.
Μπορείτε να ευχαριστήσετε τη δότρια οικογένεια.
Υπογράψτε μόνο με το μικρό σας όνομα.
Μην αποκαλύψετε στοιχεία της ταυτότητάς σας…αποφύγετε να αναφέρετε επώνυμο,
διεύθυνση, όνομα πόλης, αριθμό τηλεφώνου, ή ονόματα νοσοκομείων ή ιατρών. Σε
κάποιες περιπτώσεις, οι δότριες οικογένειες και οι λήπτες μοσχεύματος αποφασίζουν να
αποκαλύψουν μεταξύ τους τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Για την κοινοποίηση
προσωπικών στοιχείων στην τράπεζα οφθαλμών, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν
συμφωνήσει και τα δύο μέρη.

Αφού ολοκληρώσετε την επιστολή ή την κάρτα σας:
•
•
•

Τοποθετήστε την κάρτα ή την επιστολή σε μη σφραγισμένο φάκελο.
Συμπληρώστε σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού το ονοματεπώνυμό σας, μαζί με την
ημερομηνία της μεταμόσχευσης και το όνομα του χειρουργού σας.
Ταχυδρομήστε την επιστολή ή κάρτα και το ξεχωριστό σημείωμα στην παρακάτω
διεύθυνση:
Rocky Mountain Lions Eye Bank
Dept. of Public & Professional Relations
P.O. Box 6026
Aurora, CO 80045
USA

Όλες οι επιστολές ελέγχονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα πριν
προωθηθούν στις δότριες οικογένειες. Κάποιες δότριες οικογένειες μπορεί να απαντήσουν στην
επιστολή σας, επίσης με επιστολή ή κάρτα. Κάποιες άλλες μπορεί να προτιμήσουν να μην σας
γράψουν τη δεδομένη στιγμή – αυτό είναι μια προσωπική τους απόφαση.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα παραπάνω, απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων &
Επαγγελματικών Σχέσεων της τράπεζας οφθαλμών Rocky Mountain Lions Eye Bank, στο
τηλέφωνο 720-848-3937, ή στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1-800-444-7479.

