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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
Ελεκεξώλνπκε ηα κέιε καο θαη όινπο ελ γέλεη ηνπο ζηξαηηωηηθνύο, πνπ ππεξεηνύλ ζε
Μνλάδεο ε έδξα ηωλ νπνίωλ επξίζθεηαη εληόο ηωλ γεωγξαθηθώλ νξίωλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Δπηηθνύ Τνκέα Αζελώλ, όηη ε Έλωζε Σηξαηηωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Δπηηθνύ
Τνκέα Αζελώλ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.). δεκηνύξγεζε, ζην Κεληξηθό Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα ηνπ
Εζληθνύ Μεηξώνπ Αηκνδνηώλ, ηράπεδα αίκαηος κε αρηζκό κεηρώοσ 15158 θαη όλοκα
"Έλωζε ηραηηωηηθώλ Περηθερεηαθής Ελόηεηας Δσηηθού Σοκέα Αζελώλ".
Υπελζπκίδεηαη όηη:
Η ηξάπεδα αίκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά αίκαηνο ηωλ ζπλαδέιθωλ κειώλ ηνπ
ζωκαηείνπ καο. Όζεο θαη όζνη ζπλάδειθνη κπνξνύλ θαη επηζπκνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ
εζεινληηθά, παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηνλ ππεύζπλν δηαρεηξηζηή γηα ηελ Έλωζε
καο, θα Γαηζηά Αλαζηαζία ζην ηει. 6972915336 ή ηνλ λόκηκν εθπξόζωπν απηήο, θ. Σγνπξό
Αιέμαλδξν ζην ηει. 6945701716 ή λα ζηείινπλ email ζην espeedta@poes.gr.
Σθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ηεο Έλωζεο Σηξαηηωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Δπηηθνύ Τνκέα Αζελώλ είλαη:
α) Η δεκηνπξγία απνζέκαηνο αίκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηωλ ζπλαδέιθωλ θαη ηωλ
νηθνγελεηώλ ηνπο.
β) Η αλάπηπμε πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη θνηλωληθήο πξνζθνξάο.
Εζειοληής αηκοδόηες κπορεί λα γίλεη θαζέλας ποσ έτεη ειηθία από 18 έως 62 εηώλ,
εθόζολ είλαη σγηής. Οη άλδρες κπορούλ λα δώζοσλ αίκα έως θαη ηέζζερης (4) θορές ηο
τρόλο, ελώ οη γσλαίθες έως θαη ηρεης (3) θορές ηο τρόλο. Τν κεζνδηάζηεκα κεηαμύ 2
αηκνδνζηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ηωλ ηρηώλ (3) κελώλ. Δηθαηούτοη κολάδωλ
αίκαηος ηες ηράπεδας αίκαηος ηοσ ζωκαηείοσ κας είλαη οη ζσλάδειθοη κε ηης οηθογέλεηες
ηοσς.
Παξαθαινύληαη όινη νη ζπλάδειθνη όπωο πξνζέιζνπλ καδηθά θαζώο ε πξνζθνξά αίκαηνο
απνηειεί θνξπθαία πξάμε αγάπεο θαη αιιειεγγύεο από άλζξωπν ζε άλζξωπν. Η άκεζε
εμεύξεζε αίκαηνο ζπληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ έγθαηξε θαη αίζηα έθβαζε πνιιώλ πεξηζηαηηθώλ
θαη απαιιάζζεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηελ αγωλία θαη ην άγρνο γηα ηελ εμεύξεζε αίκαηνο.
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