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Προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Συνάδελφοι,
Ο σύλλογος μας δημιούργησε φορέα συνεργασίας με το Κέντρο Αιμοδοσίας του
Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά (ΓΝΝΠ) (Τράπεζα Αίματος) προκειμένου να
συγκεντρώνεται αίμα από εθελοντές αιμοδότες του συλλόγου μας.
Από το σύλλογό μας ορίζονται υπεύθυνοι για τη αιμοδοσία οι:
1) Βαγενάς Θωμάς (τηλ. 6977088699, tomvagenas@gmail.com )
2) Καραϊσκάκης Βαγγέλης (τηλ.6945391006, evakarais@sch.gr )
3) Χαδούλης Μάριος (τηλ. 6977251718, marioxad@gmail.com )
Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στη προσπάθεια του
συλλόγου να πάνε σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας, να δώσουν αίμα και να δηλώσουν
ότι το αίμα θα πάει στoν Σύλλογο Π.Ε Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» στο Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά (Γ.Ν.Ν.Π). Υπενθυμίζουμε ότι οι αιμοδότες σύμφωνα με το
νόμο δικαιούνται αιμοδοτική άδεια.
Η λειτουργία της Τράπεζας Αίματος, δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογό μας να
βοηθήσει πολλούς συναδέλφους και να σταθεί κοντά τους άμεσα και ουσιαστικά. Το αίμα
που δίνει σήμερα ο κάθε συνάδελφος μπορεί σε ώρα ανάγκης να βοηθήσει τον ίδιο η
κάποιον συγγενή του αποτελεσματικά.
Η Τράπεζα Αίματος (Τ.Α),του Συλλόγου μας δημιουργήθηκε με σκοπό τη
διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας στα μέλη και επιδιώκει να μεταδώσει το μήνυμα της
έμπρακτης και ανιδιοτελούς συμμετοχής σε ομαδικές ενέργειες, με σκοπό την προσφορά
μιας ακόμα ευκαιρίας για την ζωή.
Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί την ανώτερη πράξη προσφοράς στον
άνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα δεν καλύπτονται ακόμη
επαρκώς. Αιτίες γι' αυτό, αποτελούν η προκατάληψη και η άγνοια γύρω από την αιμοδοσία.
Κάθε συνάδελφος ηλικίας από 18 έως και 62 ετών μπορεί να γίνει αιμοδότης.
Σε 10 λεπτά λαμβάνονται 450 γρ. αίματος, τα οποία αναπληρώνονται σε λίγα μόνο λεπτά.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται κάθε 4 μήνες και δεν επιβαρύνει στο παραμικρό τον
οργανισμό μας, αντίθετα τον αναζωογονεί. Τέλος, η διαδικασία της αιμοδοσίας είναι

απόλυτα ασφαλής και ελεγχόμενη και πραγματοποιείται πάντα με ιατρικά αντικείμενα μίας
χρήσεως.
Το αίμα είναι ΖΩΗ!
Η Αιμοδοσία είναι μια πράξη υπευθυνότητας, μια πράξη προσφοράς είναι πράξη
γενναιοδωρίας, αλληλεγγύης, ένα δώρο ζωής προς αυτόν που το έχει ανάγκη. Είναι
πάνω απ’ όλα τρόπος και στάση ζωής.
Η Τράπεζα Αίματος (Τ.Α),του Συλλόγου μας δημιουργήθηκε με σκοπό τη
διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας στα μέλη, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους
στο κοινωνικό ανθρωπιστικό αυτό θέμα.
Δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογο να βοηθήσει πολλά μέλη και όχι μόνο και να
σταθεί κοντά τους άμεσα και ουσιαστικά.
Το αίμα που δίνει σήμερα ο καθένας μας, μπορεί σε ώρα ανάγκης να βοηθήσει
τον ίδιο ή κάποιον συγγενή του αποτελεσματικά.
Επισυνάπτουμε το Καταστατικό της Τράπεζας Αίματος και την Αίτηση Χορήγησης
Αίματος που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
1) Ίδρυση Τράπεζας Αίματος (Τ.Α) του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
2) Στοιχεία διαχειριστών Τ.Α.
3) 1) Βαγενάς Θωμάς (τηλ. 6977088699, e-mail: tomvagenas@gmail.com )
4) 2) Καραϊσκάκης Βαγγέλης (τηλ.6945391006, e-mail: evakarais@sch.gr )
5) 3) Χαδούλης Μάριος (τηλ. 6977251718, e-mail: marioxad@gmail.com )
6) Στόχος-σκοπός σύστασης ΤΑ Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
ί) Εξυπηρέτηση των αιμοδοτών και συγγενών Α βαθμού του Συλλόγου.
ίi) Εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου.
ίίi) Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε αίμα των μελών του Συλλόγου (π.χ. εργατικό ατύχημα,
θεομηνία….)
ίv) Ανάπτυξη της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.
4) Ποιοι δικαιούνται να παίρνουν αίμα από την ΤΑ του Συλλόγου.
ί) Αιμοδότες του συλλόγου και οι συγγενείς Α βαθμού.
ίί) 'Όλα τα μέλη του συλλόγου, ανεξάρτητα αν έχουν δώσει αίμα ή όχι.
ίίi) Άτομα τα οποία χρειάζονται άμεσα αιμοδότηση και μόνο κατόπιν απόφασης του ΔΣ
του Συλλόγου
5) Πόση ποσότητα αίματος δικαιούται να πάρει ένας ενδιαφερόμενος του συλλόγου.
ί) Ορίζεται ως ανώτερο όριο φιαλών χορήγησης :
 Για τους αιμοδότες και τους Α βαθμού συγγενείς τους την ποσότητα που έχουν
δώσει. Επίσης μέχρι πέντε (5) επιπλέον φιάλες, αν επιτρέπει το κατώτερο όριο
αποθέματος.
 Για τους αιμοδότες, την ποσότητα φιαλών που έχουν δώσει ανά έτος μείον μία
(ελάχιστη ποσότητα φιαλών μία), για να τις διαχειριστούν όπως αυτοί θέλουν.
 Για τα μέλη του Συλλόγου μη αιμοδότη, συνολικό ανώτατο όριο δύο (2) φιάλες
ανά μέλος ανά έτος με υποχρεωτική επιστροφή.
 Για τα μη μέλη του Συλλόγου και μόνο με την απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου
δύο (2) φιάλες, αν επιτρέπει το κατώτερο όριο αποθέματος.
ίί) Ορίζεται κατώτερο όριο αποθέματος αίματος οι 30 φιάλες.
iii) Κάθε φιάλη η οποία χορηγείται σε μη αιμοδότη του συλλόγου θεωρείται δανεική. Οι
φιάλες οι οποίες χορηγούνται σε μη αιμοδότες θα πρέπει να αντικαθιστούνται εντός
τεσσάρων (4) μηνών από τον ωφελημένο.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης
αντικατάστασης αυτών δεν θα γίνει ξανά χορήγηση αίματος στο μέλλον.
6) Ένας αιμοδότης μέλος του Συλλόγου δικαιούται να παίρνει αίμα μέχρις ότου να
χρησιμοποιήσει την ποσότητα του αίματος που έδωσε και δεν χρησιμοποίησε.
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7) Αίμα μπορεί να δώσει στη ΤΑ όποιος θελήσει άσχετα με το αν ανήκει ή όχι στο Σύλλογο,
χωρίς όμως να έχει οποιαδήποτε απαίτηση επί αυτού παρά μόνο στη περίπτωση την
οποία θελήσει να είναι τακτικός αιμοδότης της ΤΑ. Στην τελευταία περίπτωση το ΔΣ του
Συλλόγου αποφασίζει επί αυτού και των δικαιωμάτων που αυτός θα έχει. Επίσης μέλος
του Συλλόγου το οποίο μπορεί να φέρνει άτομα εκτός Συλλόγου να δίνουν αίμα για
λογαριασμό του μπορούν να θεωρηθούν αιμοδότες της ΤΑ.
8) Ενέργειες διάθεσης αίματος.
Ο διαχειριστής της ΤΑ ενημερώνει το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΓΝΝΠ, με FAX για την
διάθεση του απαιτούμενου αίματος στον ασθενή, κατόπιν έγγραφης αίτησής του.
9) Ο διαχειριστής της ΤΑ κρατάει ενήμερα αρχεία τόσο για τους αιμοδότες της ΤΑ, όσο και
για τις παροχές φιαλών. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη οργάνωση ομαδικής
αιμοδοσίας καθώς και για την ενημέρωση των συναδέλφων. Προτείνει ενέργειες
προώθησης της αιμοδοσίας στο ΔΣ του Συλλόγου. Μπορεί να σχηματίσει Ομάδα
Εργασίας με σκοπό την διάδοση της αιμοδοσίας μεταξύ των συναδέλφων.
10) Οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό,
είναι υπεύθυνο το ΔΣ του Συλλόγου για την αξιολόγηση της και εξεύρεση σχετικής λύσης.
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ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………
ΟΝΟΜΑ ……………………………..
ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ ……………………….

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Π.Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
Τηλέφωνο:
Φαξ:
email:

ΣΧΟΛΕΙΟ …………………
…………………………………………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
…………….………………………………
……………………………………………
ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ…………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ………………..…..

Παρακαλώ,
όπως χορηγήσετε από το απόθεμα
της Τ.Α …….. (...) φιάλες αίματος.
Η παραπάνω ποσότητα αίματος θα
χορηγηθεί στ..ν κ.
………………………………………………………
του ………………………. ο/η οποίος/α
νοσηλεύεται στο
……………………………………………………….
Το αίμα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι
τις ……./……./20..

E-MAIL:………………………………
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ: ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Με τιμή
Ο/Η αιτ………

«Για την χορήγηση αίματος»

Ημερομηνία ………………………..
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