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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ
ρςημ 70 ΠΑΝΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΠΑΣΡΑ
η

19 & 20 Ιξσμίξσ 2019, Πξλσϊαςοείξ Ο.Α.Σ.Τ.Ε.
Συμάδελφοι και φίλοι αιμοδότες,
Η Ο.Α.Σ.Τ.Ε., στηρίζομτας έμπρακτα το θεσμό της ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ
που αποτελεί μια ουσιαστική ποάνη Ποξρτξοάπ και Αλληλεγγύηπ ποξπ ςξμ ρσμάμθοωπξ,
έχει τη χαρά μα σας προσκαλέσει στημ (2η για το 2019)

70η Παμςοαπεζική Εθελξμςική Αιμξδξρία

που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πξλσιαςοείξσ της ρςημ Πάςοα
(Καμακάρη 193, 2ος & 3ος όρ., τηλ.: 2610 242 780 & -781),

τημ Σεςάοςη 19 Ιξσμίξσ 2019, ώρες 08:30 – 13:30 και 19:00 – 21:00
&
τημ Πέμπςη 20 Ιξσμίξσ 2019, ώρες 08:30 – 13:30 και 19:00 – 21:00 .
Η Αιμοδοσία διοργαμώμεται, για 35η συμεχή χρομιά,
από τημ Πμευματική - Πολιτιστική Λέσχη Σραπεζοϋπαλλήλωμ Πάτρας
και σε συμεργασία με το Περιφερειακό Γεμικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρώμ
‘Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ’.

απ εσυαοιρςξύμε εκ ςωμ ποξςέοωμ για ςημ αμςαπόκοιρη και ςη ρσμμεςξυή,
Με συμαδελφικούς χαιρετισμούς,
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Ο.Α.Σ.Τ.Ε.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τι πρζπει να γνωρίηουμε για τθν Αιμοδοςία
1. Αιμοδότθσ μπορεί να γίνει κάθε άνδρασ και κάθε γυναίκα από 18 ζωσ 65 χρόνων.
2. Η αιμοληψία είναι μία πράξθ ακίνδυνθ και διαρκεί λίγα λεπτά τησ ώρασ.
3. Η προςφερόμενη ποςότητα αποτελεί μόλισ το 1/20 τησ ςυνολικήσ ποςότητασ που διαθζτει ο οργανιςμόσ μασ
και αναπληρώνεται ςε ςφντομο χρονικό διάςτημα.
4. Τα υλικά αιμολθψίασ (βελόνα, αςκόσ, κ.λ.π.) είναι μίασ και μοναδικισ χριςθσ και αποςτειρωμζνα, για
απόλυτη υγειονομική αςφάλεια τόςο του αιμοδότη, όςο και του αιμολήπτη.
5. Με την προςφορά αίματοσ, ο αιμοδότησ ελζγχεται υποχρεωτικά για τυχόν φπαρξη ςτο αίμα του
μεταδοτικών αςθενειών (ηπατίτιδα, AIDS κλπ). Το Νοςοκομείο εγγυάται τθν αυςτθρι διαφφλαξθ του
απορριτου.
6. Για προςταςία του αιμολήπτη, ο αιμοδότησ πρζπει να αποφεφγει τθ λιψθ φαρμάκων (ακόμα και
αςπιρίνθσ), μία μζρα τουλάχιςτον πριν την αιμοδοςία.
7. Ο αιμοδότησ εξαςφαλίηει το δικαίωμα, όταν χρειαςτεί, να ζχει κάλυψθ ςε αίμα από το Νοςοκομείο
ςυνεργαςίασ, για τον ίδιο, καθώσ και τα μζλη τησ οικογζνειάσ του (μζχρι Α´ βαθμοφ ςυγγζνειασ).
8. Ο αιμοδότθσ, πριν τθν αιμολθψία, θα πρζπει απαραίτθτα να ζχει καταναλώςει ζνα πλιρεσ πρωινό.
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