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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΣÜββατο 2ü Σεπτεμβρßου ?Ο2Ο

ΣυνÜδεΛφοι και φßλοι,

σαò κÜνουμε γνιι,ιστü üτι την 2üη Σεττεμβρßα;. ημÝρα ΣÜββατο. ατü πò Ο9.ΟΟ

Ýωò τιò r2.0O θα τφαγματοτοιηθεß εθελοντικÞ αιμοδοσßα òπο χþρο του ΤμÞματοò

Αιμοδοσßαò του ΞΠΠΟΚΡΑΤΕΟγ νοσοκομεßοιτ Θεσσαλονßκηò, το οποßο οτεγÜζεται σε

αυτüνομο κτßριο στηγ πΛευρÜ τηò οδοý Κωγοπαγτινουτüλεωò.

Ωστüσο σαò εφιστοýμε την τροσοχÞ : η εß9οδοò στο ιιοσοκομεßο γßγεται

ατοιòλαστιý ατü τηγ πýλη ετß τηò οδοý Κ.ΚαCIαυβΛÞ (τρýηγ ΝÝα ΕγγατßαΙ και

ιΙπο-ρεψπχÜ υε υÜαtα-

¼πωò üλοι ξÝρετε, σκοπüò τπζ αιμοδοσßαò εßναι η Üμβλυνση του οξýτατου

προβλÞματοò τηò Ýλλειψηò αßματοò στη χþρα μαò αλλÜ παρÜΛληλα και η κÜλυψη των αναγκþν

των πρþην μελþν του Ταμεßου μαò, κΦþò και τιτrν παιδιýν που πÜqχουγ απü μεσογειακÞ

αναιμßα.

Δυστυχþò. üπωò κÜθε καλοκαßρι, Ýτσι και φÝτοò οι ελλεßψειò σε αßμα εßναι μεγÜΛεò.

Τα νοσοκομεßα τηò χþραò. καλοýγ τουò εθελοντÝò να αιμοδοτÞσουν εßτε πριν εßτε μετÜ απü

τιò διακοπÝò τουò, Ýτσι ýστε να μηγ επιτρÝψουμε στην επιδημßα του coyid-l9 να αΑλÜξει τιò

ζωÝò üλυιν μαò, κÜτω απü το πρßσμα φüβου και ανασφÜλειαò. Οι υπηρεσßεò του νοσοκομεßου

και του τμÞματοò αιμοδοσßαò, μαò καΛοýν να αιμοδοτÞσουμε και μαò διαβεβαιþνουν για την

πιστÞ τφηση üΛυν των πρωτοκüλλων ασφαΛεßαò.

Στην αιμοδοσßα μτοροιπ να οιτμμετÝχα.ιγ ταλρß αιμοδüτεò αλλÜ και γÝοι, εßτε εν

ενεργεßα και σιτιπαξιοýχοι, εßτε Üτομα ατü το οικογενειακü και φιfuκü τουò πφιβÜΑλον.

ΣυνÜδεΛφοι, πιστεýουμε üτι üι\οι θα στηρßξετε και αυτÞν τη φορÜ την προστεÜθειÜ

μαò αυτÞ, που θα συμβÜΛΛει γευκÜ στην εξασφÜλιση επÜρκειαò αßματοò και θα βοηθÞσει
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Ýμπρακτα τουò τυχüν πÜqηοντεò συναδÝΛφουò πρþην ασφαΛισμÝνουò μαò και τα μÝλη τωγ

οικογενειþν τουò.

Σαò καλοýμε λοιπüν üλουò να πφετε μdικÜ μÝροò στην αιμοδοσßα που θα

πραγματοποιηθεß την παραπÜνω ημερομηνßα και σαò ενημερþνουμε üτι κfuμÜκιο τηò

Δ.Ε.ΠΟ.Θ. και υπηρεσιακüò παρÜγονταò του Τ.γ.Π.Α.Τ.Ε., θα βρßσκονται επß τüπου να σαò

υποδεχτοýν.

ΥτF€υιdßοιηιε ακüμη üτι οι εγ εγεργεßα υπÜΛΛηλοι του θα αιυοδοτÞασυν

διkaιoηrraι 2 ετιτεΛÝογ ηυÝοεò Üδειαò τÝοαγ τηò χαγουκÞò.

ΤÝλοò ενημqρþνουυε üτι Ο ΑΙΛΛΟΔ9ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕ:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΜ
-Να Ýχει τÜρει εΛαφρý πρυνü, (πρψινÞ
αιμοδοσßα), Þ μεσημεριανü και να Ýχουν
περÜσει ?-3 ýρεò, (ατογευματινÞ
αιμοδοσßα)

-Να εßναι ξεκοýραστοò και να μην Ýχει
ξεγιτχτÞσει το τΡοßγοýμενο βρÜδυ

-Να μην Ýχει καταναΛþσει αΛκοüΛ τιò
προηγοýμενεò 24 þρεò

-Να εßναι αποΛýτωò υγ|Þò. Να μην
ακοΛοι€εß κÜτοια φαρμακευΤικÞ αγυγÞ,
(εξαιροýιται συγκειφιμÝνα σκευÜqιατα)

-Οι γυναßκεò να μην αιμοδοτοýν κατÜ την
διÜρκεια τηò εμμÞγου ρýσευò Þ τηò
εγκυμοοýνηò

-Να Ýχει μεσολαβÞσει διÜστημα
τουΛÜχιστον 3 μηνýν απü την τροηγοýμεγη
αιμοδοσßα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΜ
-Να πιει τον χυμü και να φÜει τα μτισκüτα
που του προσφÝρονται

-Να παραμεßνει στον χýρο τηò
Αιμοδοσßαò, τουΛÜχιστον για μισÞ þρα

-Να μην καπνßσει γ|α 2 ýρεò μετÜ την
αιμοδοσßα-Να μην οδηγÞσει για 2 þρεò

μετÜ την αιμοδοσßα

-Να μην κÜνει Ýντονη σιιιματικÞ Üσκηση

-Να τÜρει τοΛΛÜ υγρÜ και καλü γεýμα

-Να αποφýγει τηγ κατανÜλυση αΛκοüΛ

-Να ζητÞσει βοÞθεια απü το νοσηΛευτικü
πβοσι!πικü, αν αισθα€εß αδιαθεσßα

ΛΛε συναδελφι κοýò χαιρετισμοýò
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.πο.Θ.

Ο Πρüεδροò

ΙωÜwηò Τσιüκανοò

ΚΟΙΝΟΠΟΤΠΑΙ
Τ.γ.π.Α.Τ.Ε"- ΑΘΗΝΑ

Ο Γεν.ΓραμματÝαò

ΒασßΛειοò ΣιβρÞò
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