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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

ο σύλλογος μας τη Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 & ώρα 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. θα 

πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία του συλλόγου Έσλιν 15 & Αμαλιάδος. 

Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές, χρόνο με το χρόνο 

όμως οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται. 

 Είμαστε ένα υπουργείου που το έμψυχο δυναμικό του δεν έχει εμπλουτισθεί με προσλήψεις 

νέων ανθρώπων, οι συνάδελφοι αιμοδότες είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια και πραγματικά 

είμαστε ευγνώμονες απέναντι τους γιατί χωρίς αυτούς η τράπεζα αίματος του συλλόγου μας δεν θα 

λειτουργούσε. 

Συνάδελφοι μας και συγγενικά τους πρόσωπα έχουν ανάγκη από τη δική μας εθελοντική 

προσφορά για να μπορέσουν να κερδίσουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και τη μάχη για τη ζωή. Όλοι 

μας λίγο ή πολύ το έχουμε νιώσει δίπλα μας αυτό το συναίσθημα της αναζήτησης μιας φιάλης αίματος 

που πρέπει να βρεθεί εδώ και τώρα. 

 

Η αιμοδοσία είναι μια απλή κι ανώδυνη διαδικασία, πολλοί από εμάς  ποτέ δεν τολμήσαμε 

να προβούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι γιατί δεν το επιτρέπει η υγεία μας αλλά γιατί δεν 

γνωρίζουμε πραγματικά αν μπορούμε να δώσουμε αίμα. 

Ελάτε λοιπόν μια βόλτα στις 19 Φεβρουαρίου ημέρα αιμοληψίας από τα γραφεία του 

συλλόγου και συζητήστε με την γιατρό αν είναι δυνατόν να δώσετε αίμα, συζητήστε την 
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διαδικασία με τους αιμοδότες συναδέλφους, φέρτε μαζί σας και ένα φίλο σας, ένα συγγενικό σας 

πρόσωπο. 

Ελάτε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα που 

κάθε φορά θα μεγαλώνει περισσότερο.  

 

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται: 

 Να είσαι 18-65 ετών 

 Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία 

 Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες 

 Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας 

 Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες 

 

Επίσης για πληροφορίες σχετικά με τις απορίες σας, αν μπορείτε να δώσετε αίμα καθώς και πότε 

δεν δίνετε αίμα, αν είστε πρώτη φορά αιμοδότης, κλπ, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 

Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας  https://ekea.gr 

 

Για το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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