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Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλσζεο ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Δπηηθνύ
Σνκέα Αζελώλ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο ησλ Ειιήλσλ ζηξαηησηηθώλ ζηελ θνηλσλία,
ζπκκεηέρεη θαη ζαο πξνζθαιεί όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
δηήκεξε εζεινληηθή αηκνδνζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ
Αηκνδνζίαο (ΕΚΕΑ), ηελ Σεηάξηε 29 θαη ηελ Πέκπηε 30 Απξηιίνπ από ώξαο 12:00 έωο θαη
18:00, ζην εξάθεην Κέληξν Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Καηλνηνκίαο, ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ,
πνπ βξίζθεηε επί ησλ νδώλ Πεηξαηώο θαη Πέηξνπ Ράιιε.
Απηέο ηηο δύζθνιεο θαη θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ βηώλεη ε παηξίδα καο, αο δείμνπκε αθόκε
κηα θνξά ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ θνηλσληθή καο επαηζζεζία. Οη αλάγθεο ζε αίκα έρνπλ απμεζεί
θαηαθόξπθα. Καη ζε απηή ηελ αηκνιεςία, αηκνδνηνύκε ππέξ ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη ε Έλσζε καο κε ηελ επσλπκία «Έλωζε ηξαηηωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Δπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ» θαη αξηζκό κεηξώνπ ζην Εζληθό Μεηξών Αηκνδνηώλ
15158, ζεκεηώλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία ζην έληππν πνπ ζπκπιεξώλνπκε ζε θάζε αηκνδνζία.
Γηα ηελ απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ πξνηξέπνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο εζεινληέο αηκνδόηεο
θαη κε (ρσξίο απηό λα απνηειεί απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αηκνδνζίαο), λα
θιείλνπλ ξαληεβνύ ζηα ηειέθσλα 213 2146726 θαη 213 2146716, θαζώο κεηά από επηθνηλσλία
κε ην ΕΚΕΑ καο γλσζηνπνίεζαλ όηη ζα γίλνληαη 4 αηκνιεςίεο αλά 20 ιεπηά. Γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο αηκνδνζίαο απαξαίηεηε είλαη επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηνπ ΑΜΚΑ ηνπ αηκνδόηε ή ε
επίδεημε ηεο θάξηαο εζεινληή αηκνδόηε γηα όζνπο δηαζέηνπλ
Τπελζπκίδεηαη

όηη:

Η ηξάπεδα αίκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά αίκαηνο ησλ ζπλαδέιθσλ
κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ καο. Όζεο θαη όζνη ζπλάδειθνη κπνξνύλ θαη επηζπκνύλ λα
ζπλεηζθέξνπλ εζεινληηθά, παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ππεύζπλε δηαρείξηζεο
ηεο Έλσζήο καο, θα. Αλαζηαζία Γάηζηα ζην ηει. 6972915336, ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν
απηήο, θ. γνπξό Αιέμαλδξν ζην ηει. 6945701716 ή λα ζηείινπλ email
ζην espeedta@poes.gr
θνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ηεο Έλσζεο ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Δπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ είλαη:

Ένωζη Σηραηιωηικών Π εριθερειακής Ενόηηηας Δσηικού Τομέα Αθηνών – έηος ίδρσζης 2016

α)
Η δεκηνπξγία απνζέκαηνο αίκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ
ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.
β)

Η αλάπηπμε πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο.

Εζεινληήο αηκνδόηεο κπνξεί λα γίλεη θαζέλαο πνπ έρεη ειηθία από 18 έωο 62
εηώλ, εθόζνλ είλαη πγηήο. Οη άλδξεο κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα έωο θαη ηέζζεξηο (4)
θνξέο ην ρξόλν, ελώ νη γπλαίθεο έωο θαη ηξεηο (3) θνξέο ην ρξόλν. Σν κεζνδηάζηεκα
κεηαμύ 2 αηκνδνζηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ.
Δηθαηνύρνη κνλάδωλ αίκαηνο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ηνπ ζωκαηείνπ καο είλαη
νη ζπλάδειθνη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε εζεινληέο αηκνδόηεο, λα δώζνπλ ην παξόλ,
ιακβάλνληαο ππόςε ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαζώο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο θίλεζεο. Η
άκεζε εμεύξεζε αίκαηνο ζπληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ έγθαηξε θαη αίζηα έθβαζε πνιιώλ
πεξηζηαηηθώλ θαη απαιιάζζεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηελ αγσλία θαη ην άγρνο γηα ηελ
εμεύξεζε αίκαηνο, γηαηί δίλνληαο αίκα ζώδνπκε κία δσή.
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