ΓΖΜΟ ΗΚΑΡΗΑ
ΠΑΝΗΚΑΡΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΑΗΜΟΓΟΣΩΝ
ΩΜΑΣΔΗΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΗΚΑΡΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ – ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΗΚΑΡΗΑ
ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΔΤΓΖΛΟΤ
ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΣΖΝ ΗΚΑΡΗΑ, ΑΤΓΟΤΣΟ - ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2019
Σν Ννζνθνκείν Παίδσλ “Αγία Σοφία” είλαη ην κνλαδηθό Ννζνθνκείν κέζσ ηεο Παληθάξηαο
Σξάπεδαο Αίκαηνο, πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αηκνδνηώλ ηνπ Νεζηνύ καο θαη ησλ
ζπγγελώλ ηνπο όπνπ θαη αλ απηνί βξεζνύλ θαη ηαπηόρξνλα όισλ ησλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ Ιθαξίαο. Σν έξγν ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ηνπ Νεζηνύ καο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ
Παίδσλ “Αγία Σοφία” είλαη αλεθηίκεην θαη νθείινπκε λα ζπλδξάκνπκε νύησο ώζηε λα
απμεζεί ε πξνζθνξά ζε θηάιεο αίκαηνο, ηδηαίηεξα ηώξα πνπ παξαηεξείηαη κεγάιε δπζθνιία
ζε θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ηόζν ησλ αηκνδνηώλ, όζν θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.
Φέηνο, γηα δεύηεξε θνξά, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί δπν δξάζεηο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζην
λεζί ηεο Ιθαξίαο θαη ηνπ ζπκπιέγκαηνο λήζσλ Φνύξλσλ Κνξζεώλ από ην Ννζνθνκείν
Παίδσλ “Αγία Σοφία”. Η πξώηε δηεμήρζε κε απόιπηε επηηπρία ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην
2019, από ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ 210 θηάιεο.
Η πξνζέιεπζε ησλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ, δηαζθάιηζε ζην κέγηζην βαζκό ηελ επηηπρία ηεο
δξάζεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ καο ζε αίκα. Με ηελ απμεηηθή
ηάζε, πνπ παξνπζηάδεη ε εζεινληηθή απηή δξάζε εδξαηώλεηαη ε ζπλέρηζή ηεο. ε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνύκελε δξάζε ην Μάξηην ηνπ 2018 είρακε αύμεζε 5% ζηε ζπιινγή θηαιώλ, παξά
ην γεγνλόο όηη ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πξόγξακκα ηεο δξάζεο, ιόγσ εθηάθησλ
δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.
Η δεύηεξε δξάζε πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην ηέινο Απγνύζηνπ 2019 σο εμήο, αλαιπηηθά:
ΣΟΠΟ
ΖΜΔΡΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ

30/08/2019

09:00 - 14:00

ΑΒΒΑΣΟ

31/08/2019

16:00 - 21:00

ΚΤΡΙΑΚΗ

01/09/2019

12:00 - 18:00

ΡΑΥΔ

ΓΔΤΣΔΡΑ

02/09/2019

16:00 - 20:00

ΚΑΡΑΒΟΣΑΜΟ

ΣΡΙΣΗ

03/09/2019

16:00 - 20:00

ΔΤΓΗΛΟ

ΣΔΣΑΡΣΗ

04/09/2019

10:00 - 14:00

ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

Η πξνζέιεπζε ησλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ, ζα δηαζθαιίζεη ζε κέγηζην βαζκό ηελ επηηπρία ησλ
δξάζεσλ εζεινληηθήο αηκνδνζίαο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ καο ζε αίκα. Με δηζηάζεη
θαλείο λα ζπκβάιεη ζηελ εζεινληηθή αηκνδνζία, είηε ζπκκεηέρνληαο άκεζα ζ’ απηήλ, είηε
επαηζζεηνπνηώληαο θαη ελεκεξώλνληαο ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο γη απηή ηελ πξνζπάζεηα.
Η αηκνδνζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από εζεινληέο κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 18 - 65 εηώλ.
Ας πάροσμε όλοι μέρος στο πιο σψηλό έργο ανθρώπινης αλληλεγγύης.
Πξηλ ηελ αηκνδνζία πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε από ηνπο γηαηξνύο θαη ην λνζειεπηηθό
πξνζσπηθό πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα, παξέρνληαο θάζε αζθάιεηα ζηνλ εζεινληή
αηκνδόηε. Αλ είζηε ήδε εζεινληήο κελ μεράζεηε λα έρεηε καδί ζαο ηελ πξνζσπηθή θάξηα
αηκνδόηε. Όπνηνο εζεινληήο πξνζθέξεη αίκα πξώηε θνξά ή όπνηνο ηελ έρεη ράζεη ζα ηνπ
ρνξεγεζεί λέα θάξηα. ας περιμένοσμε και τον Αύγοσστο….γιατί

