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Αθήνα, 15.01.2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
στην 69η ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 

22 & 23 Ιανουαρίου 2019, Πολυϊατρείο Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 

 
     Συνάδελφοι και φίλοι αιμοδότες,  
 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε, συνεχίζοντας να υποστηρίζει έμπρακτα το θεσμό της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  
που αποτελεί μια ουσιαστική πράξη Προσφοράς και Αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, 

 έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην (1η για το 2019)   

6699ηη  ΠΠααννττρρααππεεζζιικκήή  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίαα    
που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πολυϊατρείου της στην Πάτρα  

(Κανακάρη 193, 2ος & 3ος όρ., τηλ.: 2610 242 780 & -781), 
 

την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2018, ώρες 08:30 – 13:30 και 19:00 – 21:00 
&  

την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2018, ώρες 08:30 – 13:30 και 19:00 – 21:00 . 
 

Η Αιμοδοσία διοργανώνεται, για 34η συνεχή χρονιά, 
από την Πνευματική - Πολιτιστική Λέσχη Τραπεζοϋπαλλήλων Πάτρας 

και σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών  
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’. 

 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την Αιμοδοσία 
 

1. Αιμοδότης μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα από 18 έως 65 χρόνων. 
2. Η αιμοληψία είναι μία πράξη ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας. 
3. Η προσφερόμενη ποσότητα αποτελεί μόλις το 1/20 της συνολικής ποσότητας που διαθέτει ο οργανισμός μας 

και αναπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
4. Τα υλικά αιμοληψίας (βελόνα, ασκός, κ.λ.π.) είναι μίας και μοναδικής χρήσης και αποστειρωμένα, για 

απόλυτη υγειονομική ασφάλεια τόσο του αιμοδότη, όσο και του αιμολήπτη.  
5. Με την προσφορά αίματος, ο αιμοδότης ελέγχεται υποχρεωτικά για τυχόν ύπαρξη στο αίμα του 

μεταδοτικών ασθενειών (ηπατίτιδα, AIDS κλπ). Το Νοσοκομείο εγγυάται την αυστηρή διαφύλαξη του 
απορρήτου.  

6. Για προστασία του αιμολήπτη, ο αιμοδότης πρέπει να αποφεύγει τη λήψη φαρμάκων (ακόμα και 
ασπιρίνης), μία μέρα τουλάχιστον πριν την αιμοδοσία. 

7. Ο αιμοδότης εξασφαλίζει το δικαίωμα, όταν χρειαστεί, να έχει κάλυψη σε αίμα από το Νοσοκομείο 
συνεργασίας, για τον ίδιο, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του (μέχρι Α´ βαθμού συγγένειας). 

8. Ο αιμοδότης, πριν την αιμοληψία, θα πρέπει απαραίτητα να έχει καταναλώσει ένα πλήρες πρωινό. 
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
aty1@ath.forthnet.gr, www.oatye.gr  
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