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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Εθελοντική Αιµοδοσία είναι µια ύψιστη πράξη αγάπης, προσφοράς και
κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι εθελοντές Αιµοδότες µε τη συστηµατική προσφορά
τους αποδεικνύουν την ευαισθησία και την ανθρωπιά τους, προσφέροντας δώρο
ζωής σε συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη.
Έτσι και το Σωµατείο µας διατηρεί, περισσότερο από 20 χρόνια, Τράπεζα
Αίµατος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους
σε περίπτωση ανάγκης.
∆υστυχώς όµως το τελευταίο διάστηµα, οι ανάγκες της ζήτησης έχουν
ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά προς την Τράπεζά µας, µε αποτέλεσµα να
έχουν µειωθεί σηµαντικά τα αποθέµατά µας. Για το λόγο αυτό θα καλύπτουµε
µόνο τους συναδέλφους αιµοδότες µέχρι συγγενείς πρώτου βαθµού καθώς
και µη αιµοδότες για ιδία χρήση, ούτως ώστε να αυξηθούν τα αποθέµατά µας.
Οι ηµεροµηνίες των νέων Αιµοδοσιών είναι οι κάτωθι:
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Παρακαλούνται οι αιµοδότες να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους
ταυτότητα και το ΑΜΚΑ.
Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι ο Αριθµός Μητρώου της Τράπεζάς
Αίµατος του ΠΣΕΕΠ είναι 11395. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος
επιλέξει να δώσει αίµα εκτός των εγκαταστάσεων, δίνοντας τον αριθµό αυτό,
το αίµα χρεώνεται απευθείας στην Τράπεζά µας.
Αν είσαι παλιός αιµοδότης, θα ανταποκριθείς στο κάλεσµά µας και θα
έρθεις πάλι στον χώρο της αιµοδοσίας. Ο δρόµος για σένα είναι γνωστός.
Αν δανείστηκες αίµα από την τράπεζα, µην αµελήσεις να το αναπληρώσεις.
Έζησες την αγωνία να βρεις αίµα την ώρα της ανάγκης σου. Σκέψου πως
αύριο, ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος να βρεθεί στην θέση σου .
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