
Εθελοντική
Αιμοδοσία

ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 

10:00 - 13:00 και 17:30 - 20:30

 
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 

09:30 - 13:00 και 18:00 - 20:00

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 

09:30 - 13:00

Δώσε αίμα
Σώσε ζωές

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ!

Εθελοντική 
Αιμοδοσία

Μη φοβάστε 
να δωρίσετε αίμα.

ΔΡΩΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ2
Συμμετοχή Αλληλεγγύη Ενότητα

o

Με τη Συνεργασία: Mε τη Στήριξη:Υπό την Αιγίδα:

«Η ΑΝΑΓΚΗ  
ΣΕ ΑΙΜΑ  

ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ  
ΠΟΤΕ» 



ΔΡΩΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο όγκος του αίματος που λαμβάνεται είναι περίπου 450 ml τον οποίο 
ο οργανισμός ξεκινά να αναπληρώνει από τα πρώτα 10 λεπτά και 
ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αιμοληψία είναι όλα 
αποστειρωμένα μίας χρήσης, έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης 
του δωρητή.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ!

ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

Το αίμα αποτελεί το σημαντικότερο 
συστατικό για τη φυσιολογική λει-
τουργία της ανθρώπινης ζωής. Η 
απώλεια αίματος στον ανθρώπινο 
οργανισμό μπορεί να επιφέρει από 
σοβαρές ασθένειες μέχρι θάνατο.

Η σπουδαιότητα της αιμοδοσίας εί-
ναι μεγάλη γιατί το αίμα δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί με φαρμακευτι-
κό ή τεχνικό σκεύασμα αλλά μπο-
ρεί μόνο να προσφερθεί μέσω της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. Γι’ αυτό ο 
εθελοντής αίματος δωρίζοντας το 
αίμα του σώζει στην κυριολεξία τη 
ζωή ενός συνανθρώπου του. Πε-
ρισσότεροι εθελοντές αιμοδότες 
επομένως, σημαίνει αυτάρκεια της 
χώρας μας σε πολύτιμο αίμα.

Δυστυχώς η χώρα μας εισάγει 
αίμα γιατί αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 
αυξημένες ανάγκες. 

Είναι επιτακτική και πραγματική η 
ανάγκη επομένως να αυξηθούν 
οι εθελοντές αιμοδότες στη χώρα 
μας.

Ποιοί μπορούν να δώσουν 
αίμα;
Όλοι οι υγιείς ενήλικες 
(άντρες και γυναίκες) ηλικί-
ας από 18 έως 65 ετών, με 
σωματικό βάρος 50 κιλά και 
πάνω, με υγιή και ασφαλή 
κοινωνική συμπεριφορά.

Κάθε πότε δίνουμε αίμα;
Μπορούμε και δίνουμε αίμα 
3-4 φορές το χρόνο. Η αιμο-
δοσία δεν πρέπει να επανα-
λαμβάνεται σε διάστημα μι-
κρότερο των 3 μηνών από 
την τελευταία αιμοδοσία. Η 
διαδικασία της αιμοληψί-
ας είναι απλή και σε καμία 
περίπτωση δεν εκθέτει την 
ασφάλεια και την υγεία του 
δωρητή σε κίνδυνο. 

Πριν τη διαδικασία της αιμο-
ληψίας γίνεται από εκπαι-
δευμένο, έμπειρο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, 
λήψη ιστορικού και ζωτικών 
σημείων του αιμοδότη. 

Δώσε Αίμα- Σώζει Ζωές!
Συντονιστική Επιτροπή Φεστιβάλ

Κατά τη διάρκεια του 2ου Φεστιβάλ 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
που πραγματοποιείται στις 9, 10 
και 11 Σεπτεμβρίου δίνεται ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στη διενέργεια αιμο-
ληψιών με τη συνδρομή των Μο-
νάδων Αιμοδοσίας των Κέντρων 
Αίματος του Π.Γ.Ν.Π. “Παναγιά η 
Βοήθεια και του Γ.Ν.Π. “Ο Άγιος 
Ανδρέας”. Επίσης στην ενημέρω-
ση και ευαισθητοποίηση του πολί-
τη για τη σημασία της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας.

Λόγω της πανδημίας, οι ποσότη-
τες αίματος στα Νοσοκομεία και 
τις Μονάδες Υγείας δεν επαρκούν 
για να καλύψουν τις ανάγκες των 
πολιτών που χρήζουν μεταγγίσε-

ων (θαλασσαιμικοί, νεφροπαθείς, 
τροχαία ατυχήματα, καρκινοπα-
θείς κ.α.). Η αναγκαιότητα σε εθε-
λοντικά προσφερόμενο αίμα είναι 
πολύ μεγάλη ειδικά κατά την καλο-
καιρινή περίοδο που παρατηρού-
νται ελλείψεις.

Η εθελοντική προσφορά αίματος 
αποτελεί ύψιστη ενέργεια αλληλεγ-
γύης, αλτρουισμού και δώρο ζωής 
για τους συνανθρώπους μας. Μία 
χειρονομία ευαισθησίας και θέλη-
σης του ατόμου να συνεισφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα 
δώρο ζωής για αυτόν που το δέχε-
ται και για τον λόγο αυτό είναι ση-
μαντικό σαν μέλη της κοινωνίας να 
είμαστε εθελοντές αιμοδότες.


