14 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή
Αιμοδότη
«Η
προσφορά αίματος είναι μία
πράξη αλληλεγγύης. Γίνε μέλος
της προσπάθειας και σώσε
ζωές»
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας ( Π.Ο.Υ.), τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο
ως η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. H ημέρα αυτή,
είναι μία ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και τιμήσουμε τους
ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες, αλλά
και για να
ευαισθητοποιήσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό, σχετικά με την
αναγκαιότητα εθελοντικής προσφοράς αίματος.
Την ημέρα αυτή, τιμάται ο εθελοντής αιμοδότης και ο
αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο του,
έχοντας ως μοναδικό αντάλλαγμα την ικανοποίηση της προσφοράς.
Δέκα λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 450ml από το αίμα του,
είναι ικανά να χαρίσουν ζωή.
Φέτος το

κεντρικό μήνυμα του εορτασμού, είναι «Η προσφορά

αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Γίνε μέλος της
προσπάθειας και σώσε ζωές», δημιουργήθηκε για να τονίσει τον
σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση
της κοινωνικής αλληλεγγύη, αναγνωρίζοντάς την παράλληλα ως
μία συνειδητή έκφραση αλληλεγγύης και συμμετοχής, αξίες ζωής
απαραίτητες όχι μόνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του
αίματος, αλλά κυρίως για την καλλιέργεια και την εδραίωση μιας
κοινωνίας, όπου μικρές και καθημερινές πράξεις φροντίδας για

τον συνάνθρωπο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να
μετατραπούν σε σπουδαίες πράξεις υψηλής κοινωνικής ευθύνης και
ανθρωπιάς. Έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια, εξαιτίας της
πανδημίας SARS-CoV-2, η συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις
εθελοντισμού, όπως είναι αυτή της αιμοδοσίας, αναδεικνύουν και
αποτυπώνουν το αίσθημα ευθύνης και ανθρωπισμού, που διακατέχει
τον εθελοντή αιμοδότη.

Οι στόχοι της φετινής καμπάνιας είναι:
· να ευχαριστήσει τους αιμοδότες σε όλο τον κόσμο και να
ευαισθητοποιήσει περαιτέρω το κοινό σχετικά με την ανάγκη
της τακτικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας,
· να τονίσει την ανάγκη για προσφορά αίματος καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, με σκοπό την επάρκειά του και την
καθολική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών για μεταγγίσεις
αίματος,
· να αναγνωρίσει και να προάγει την αξία της εθελοντικής,
μη αμειβόμενης αιμοδοσίας στοχεύοντας στην ενίσχυση της
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Το αίμα είναι ένας ζωντανός ιστός, που δεν μπορεί να
υποκατασταθεί με κανένα φάρμακο ή χημική ουσία, με αποτέλεσμα
να λαμβάνεται από υγιείς δότες.

Η ανάγκη για αιμοδοσία είναι αδιάλειπτη και αυξανόμενη σε
παγκόσμιο επίπεδο καθώς οι μεταγγίσεις αίματος μπορούν να
σώσουν εκατομμύρια ζωές ετησίως.

Στηρίξτε την Τράπεζα Αίματος της Ιονικής
Όπως γνωρίζετε, ο χώρος της Ιονικής έχει μακρά ιστορία στην
εθελοντική αιμοδοσία. Σύλλογός μας το 2016 επανενεργοποίησε το
θεσμό της Τράπεζας Αίματος που είχε προσφέρει σημαντικό έργο
την περίοδο λειτουργίας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Παρά τις
δυσκολίες που συνοδεύουν αυτό το εγχείρημα λόγω της ηλικίας
των περισσότερων μελών μας, προχωρήσαμε στην επανασύσταση της
Τράπεζας Αίματος και νιώθουμε δικαιωμένοι αφού η νέα μας
προσπάθεια έχει ήδη βοηθήσει δεκάδες συναδέλφους μας,
παρέχοντάς τους τις τόσο πολύτιμες μονάδες αίματος,
ανεξαρτήτως εάν οι ίδιοι είναι εθελοντές αιμοδότες ή όχι.
Οι Σύλλογοι του χώρου της Ιονικής, λαμβάνοντας υπ’όψη την
τεράστια σημασία αυτής της δράσης για την υγεία των συναδέλφων
μας και των δικών τους ανθρώπων, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε
μία κοινή Τράπεζα Αίματος, προκειμένου να τονιστεί η μεγάλη
προσπάθεια που καταβάλλουμε σε αυτό το θέμα, αλλά βέβαια και
για να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.
Δεν μπορούμε να μην τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός
της αιμοδοσίας για την κοινωνία μας συνολικά, αλλά και για το
χώρο της Ιονικής συγκεκριμένα, αφού βεβαίως η πλειονότητα των
συναδέλφων μας πλέον είναι συνταξιούχοι και οι ανάγκες για
αίμα τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένες.

Οι εθελοντές μας και όσοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αίμα
μπορούν να πηγαίνουν ανά πάσα στιγμή στα Κέντρα Αιμοδοσίας
που βρίσκονται στη λίστα (βλ. εδώ). Ο αιμοδότης δηλώνει απλά

ότι το αίμα προσφέρεται για την τράπεζα αίματος των Συλλόγων
μας και συγκεκριμένα αναφέροντας τον αριθμό “13451” που
είναι ουσιαστικά η ταυτότητά μας στο Εθνικό Μητρώο
Αιμοδοσίας.

· Η προσπάθεια να ξανακάνουμε πρωτοπόρα την Τράπεζα
Αίματος της Ιονικής είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους
μας!
· Πρέπει όλοι να στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε σε
αυτήν την προσπάθεια!

Δώσε Αίμα και χάρισε το σημαντικότερο δώρο, τη
ζωή!

