
 

 

                      
           ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 
ΠΔΡΗΘΑΛΦΔΧ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 
            ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
              ΟΜΖΡΟΤ 5 - ΣΖΛ. 32.34.300 
                            105 64 ΑΘΖΝΑ 

Αζήλα,  28 επηεκβξίνπ 2018 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  Νο 19 

Θέμα: 105ε ΑΙΜΟΓΟΙΑ – ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018 
 
πλάδειθνη, 
 
 Από 19 Οκηυβπίος μέσπι 26 Οκηυβπίος, θαινύκαζηε θαη πάιη λα 
δώζνπκε,  ην ζηίγκα ηεο θνηλσληθήο καο επαηζζεζίαο θαη αιιειεγγύεο, 
ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαζηεξσκέλε αηκνδνζία ηεο Σπάπεδαρ ηερ Δλλάδορ. 
 Όπσο όινη μέξνπκε, ην αίκα, απηή ε κνλαδηθή δσληαλή πξώηε ύιε, δελ 
παξάγεηαη νύηε αγνξάδεηαη. Πξνζθέξεηαη κόλν ζαλ  έλδεημε ζπκπαξάζηαζεο θαη 
αιιειεγγύεο ζηνλ ζπλάλζξσπό καο.   

Μηθξά παηδηά πνπ πάζρνπλ από κεζνγεηαθή αλαηκία, ζπκπνιίηεο καο πνπ 
βξίζθνληαη ζην ρεηξνπξγείν, ηξαπκαηίεο από ηξνραία αηπρήκαηα, όινη απηνί 
πεξηκέλνπλ κε αγσλία ηελ αγάπε καο. 
 Καη κόλν ε ζθέςε όηη ιίγα ιεπηά αξθνύλ γηα λα ζσζεί έλαο άλζξσπνο, 
ζπληξίβεη θάζε θόβν θαη κηθξνςπρία, γίλεηαη πεγή ζάξξνπο θαη αθιόλεηεο 
απόθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο αίκαηνο. Αλ αξλεζνύκε ηελ 
πξόζθιεζε ηόηε πσο ζα έρνπκε ηελ απαίηεζε λα καο δώζνπλ αίκα νη άιινη, γηα καο 
ηνπο ίδηνπο ή γηα θάπνην δηθό καο πξόζσπν εάλ ην ρξεηαζηνύκε;  
 
πλάδειθνη, 
 
 Καινύκε όινπο ηνπο εζεινληέο αηκνδόηεο λα ζπζηξαηεπζνύλ ζ’ απηή ηε 
ηαςποθοπία αγάπερ και δυήρ. 
 ηελ θνηλσλία απνμέλσζεο θαη αηνκηθηζκνύ πνπ δνύκε αο είκαζηε εκείο ην 
θσηεηλό παξάδεηγκα αιηξνπηζκνύ θαη αλζξσπηάο. 
  
 Ζ αηκνδνζία ηνπ Οθησβξίνπ ζα γίλεη: 

 ηιρ 19 Οκηυβπίος, εμέπα Παπαζκεςή, ζηο Υαλάνδπι 09:00 – 13:00, 
(Μεραλνγξάθεζε – Αίζνπζα πλειεύζεσλ). 

 ηιρ 23 Οκηυβπίος μέσπι και 26 Οκηυβπίος, από Σπίηε μέσπι και 
Παπαζκεςή, ζηα Δξυηεπικά Ιαηπεία ηος Σαμείος Τγείαρ 09:00 – 13:00, 
Οκήξνπ 4, 2νο Όξνθνο. 
Ζ αηκνδνζία γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αηκνδνζίαο ηνπ Γεληθνύ 

Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ. 
 
        Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 
              Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
                           
 
              Γεώξγηνο  Γηακπνπξάο  Γεώξγηνο Καξπέηαο 
 
 



 

 

ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΞΔΡΟΤΜΔ 
 
 

 Αηκνδόηεο κπνξεί λα γίλεη θάζε άλδξαο θαη θάζε γπλαίθα από 18 μέσπι 65 
σπονών. 

 

 Ζ αηκνιεςία είλαη κία πξάμε αθίλδπλε θαη δηαξθεί ιίγα ιεπηά ηεο ώξαο. 
 

 Ζ πξνζθεξόκελε πνζόηεηα είλαη κόιηο ην 1/20 ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο πνπ 
δηαζέηεη ν νξγαληζκόο καο θαη αλαπιεξώλεηαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

 Σα πιηθά αηκνιεςίαο (βειόλα, αζθόο, θ.ι.π.) είλαη κίαο θαη κνλαδηθήο ρξήζεο 
θαη απνζηεηξσκέλα, γηα απόιπηε πγεηνλνκηθή αζθάιεηα ηόζν ηνπ αηκνδόηε 
όζν θαη ηνπ αηκνιήπηε. 

 

 Με ηελ πξνζθνξά αίκαηνο, ν αηκνδόηεο ειέγρεηαη ςποσπευηικά γηα ηπρόλ 
ύπαξμε ζην αίκα ηνπ, κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ (επαηίηηδα, AIDS, θ.ι.π.). Σο 
Νοζοκομείο εγγςάηαι ηεν αςζηεπή διαθύλαξε ηος αποππήηος. 

 

 Γηα πξνζηαζία ησλ αηκνιεπηώλ, ν αηκνδόηεο πξέπεη να αποθεύγει ηε λήτε 
θαπμάκυν (ακόμα και αζπιπίνερ), κία κέξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ 
αηκνδνζία. 

 

 Ο αηκνδόηεο εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα, όηαλ ρξεηαζηεί, λα έρεη θάιπςε ζε αίκα 
από ην Ννζνθνκείν ζπλεξγαζίαο, γηα ηνλ ίδην θαζώο θαη ηα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ (κέρξη Α΄ βαζκνύ ζπγγέλεηαο). 

 

 Γηα ην ζθνπό απηό, ε Τπεξεζία Γξακκαηείαο ησλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ ηνπ 
Σακείνπ (ηει. 210.3204900,) είλαη πάληα ζηε δηάζεζή ζαο λα ζαο 
εμππεξεηήζεη, όηαλ παξαζηεί αλάγθε. (Τπεύζπλε ηνκέα αηκνδνζίαο: θ.  
Μαξία  Κατκαθάκε,  ηει: 210.3204905).   

 

 ε ώξεο θαη εκέξεο αξγίαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε απεπζείαο κε ην Γεληθό 
Κξαηηθό Ννζνθνκείν – Τπεξεζία Αηκνδνζίαο – (ηει: 210.7778859), 
επηδεηθλύνληαο ηελ εηδηθή  «θάξηα αηκνδόηε». 

 
 
 

 Ο αιμοδόηερ ππιν ηεν αιμολετία, ππέπει απαπαίηεηα να έσει 
πάπει ένα πλήπερ ππυινό. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

πλάδειθνη, 
 
 Πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζζεί έγθαηξα ε θαηαλνκή ησλ αηκνδνηώλ ζηηο 
εκέξεο αηκνιεςίαο θαη ε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο από ηελ εξγαζία, παξαθαινύκε 
λα παξαδώζεηε ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα, ηελ παξαθάησ δήισζε ζπκκεηνρήο  ζαο 
ζηηο  Τπεξεζίεο ηνπ  Σακείνπ  Τγείαο. 

 
ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ Σακείνπ Τγείαο:  ηε Γξακκαηεία ησλ Πνιπταηξείσλ                                   
Σει.: 4900 

 Ώξεο αηκνδνζίαο: 09.00  – 13.00. 
 
ηε Μεραλνγξάθεζε Σ.Δ. :  ηε Ννζνθόκα ηνπ Σακείνπ                 Σει.:210.6799416 
ην Η.Δ.Σ.Α.                    :  ηε Ννζνθόκα ηνπ Σακείνπ                 Σει.:210.6170518                                                                                                                                                        
ην Κ.ΔΠΔ.ΓΗ.Υ.                :  ηε Ννζνθόκα ηνπ Σακείνπ                 Σει.:210.6709238 

 Ώξεο αηκνδνζίαο: 09.00  – 13.00. 

 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζπκπιεξώλεηαη απαξαίηεηα από όινπο, παιαηνύο θαη 
λένπο αηκνδόηεο. 

 
ηελ αηκνδνζία κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο, εθηόο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη 
ζπληαμηνύρσλ, κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαζώο θαη άιια άηνκα. 
 
 
 
 

         
 

 
ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΑΙΜΟΓΟΙΑ (ηεν ……………………….) 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………Α.Μ. …………………….. 

 

ΚΩΔ. ΣΜΗΜΑΣΟ: ………ΣΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΤ:………ΤΗΛ. ΠΙΣΙΟΤ: ……………….. 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………. 

 

 

 

 


