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Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338

-

Αθήνα, 30/5/2003
Α.Π.:1710
ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Α. Όπως, ήδη, γνωρίζετε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του (9/5/2003) συζήτησε για
άλλη µια φορά τις συνέπειες του τραγικού δυστυχήµατος που έπληξε τη σχολική κοινότητα στις 13
Απριλίου 2003 στα Τέµπη και αποφάσισε µεταξύ άλλων και τα εξής:
1. Να καθιερωθεί η 13η Απρίλη κάθε έτους ως ηµέρα αιµοδοσίας των καθηγητών.
Για εφέτος, η ηµεροµηνία αυτή θα καθορισθεί από το ∆.Σ. σε εύθετο χρόνο (θα
τυπωθεί και σχετική αφίσα).
2. Να αξιοποιήσουµε το γεγονός της αιµοδοσίας για τη δηµιουργία πανελλαδικού δικτύου
αιµοδοτών - µελών των ΕΛΜΕ.
Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης θα πραγµατοποιήσουµε την 1η µας αιµοδοσία την
ΤΡΙΤΗ, 24 ΙΟΥΝΗ 2003.
Η δηµιουργία οµάδων εθελοντών αιµοδοτών καθηγητών σε µόνιµη βάση στις τοπικές ΕΛΜΕ
και ο συντονισµός των απαιτούµενων σχετικών ενεργειών µας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχους:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων µας στο πολύ σηµαντικό θέµα της εθελοντικής
αιµοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής τους,
β) τη συµβολή των εκπαιδευτικών στις αυξηµένες ανάγκες αίµατος της χώρας µας, που
αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (π.χ. πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, νεφροπαθείς κ.ά.)
ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεµος, σεισµός κλπ) και
γ) την προσφορά αίµατος στους συναδέλφους µας ή σε συγγενικά µας πρόσωπα σε
περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.
Όπως προαναφέρθηκε,
Η 1η αιµοδοσία θα γίνει την ΤΡΙΤΗ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003,
ΣΕ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΛΜΕ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ όρισε υπεύθυνο για την οργάνωση και τον συντονισµό των οµάδων
εθελοντών αιµοδοτών το συνάδελφο Κοτσιφάκη Θέµη, µέλος του ∆.Σ. (τηλ. στην ΟΛΜΕ
2103318629, κιν. 6944523969, e-mail: thekotsi@sch.gr).
Για κάθε θέµα που αφορά την οργάνωση αυτή θα επικοινωνείτε στα τηλέφωνα, φαξ και email της ΟΛΜΕ (υπόψη κου Κοτσιφάκη).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ.: 2103311354, 2103230073 Φαξ: 2103311338, 2103227382, Ε-mail:
olme@otenet.gr,
Β. Οδηγίες οργάνωσης των αιµοδοσιών
Σε κάθε πόλη σας προτείνουµε να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:
1.

Να δηµιουργήσετε Οµάδα Εθελοντών Αιµοδοτών στα πλαίσια της ΕΛΜΕ.

2.

Να ορίσετε ένα συνάδελφο, κατά προτίµηση από το ∆Σ της ΕΛΜΕ, µε τον αναπληρωµατικό
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του ως υπεύθυνους της οµάδας εθελοντών αιµοδοτών.
3.

Να ενηµερώσετε άµεσα την ΟΛΜΕ µε φαξ ή e-mail µε τα πλήρη στοιχεία του συναδέλφου που
ορίστηκε υπεύθυνος. (Ονοµατεπώνυµο, σχολείο, τηλέφωνα, φαξ και e-mail επικοινωνίας).

4.

Να έρθετε σε επαφή µε την υπηρεσία αιµοδοσίας στο κοντινότερο κρατικό νοσοκοµείο της
περιοχής σας και να ενηµερώσετε για την απόφασή σας όπως και γι' αυτήν της ΟΛΜΕ σε
κεντρικό επίπεδο, να δηµιουργήσετε οµάδα εθελοντών αιµοδοτών.

Θεωρούµε σωστό να οργανώνουµε κάθε χρόνο 2 τουλάχιστον αιµοδοσίες. Η µία θα είναι
οπωσδήποτε στις 13 Απρίλη, αφιερωµένη στην µνήµη των µαθητών µας που χάθηκαν στο
δυστύχηµα στα Τέµπη. Η δεύτερη µπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες. Μία, επίσης,
συµβολική ηµεροµηνία είναι και η 5η Οκτώβρη, Παγκόσµια Ηµέρα του Εκπαιδευτικού.
Για εφέτος, εξαιρετικά, η πρώτη κοινή µας αιµοδοσία θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΗ
2003. Είναι χρήσιµο, επειδή θα είναι η πρώτη µας προσπάθεια να την «αγκαλιάσουµε» όλοι µε
ιδιαίτερη θέρµη.
Σε συνεννόηση µε την υπηρεσία αιµοδοσίας κάποιου κρατικού νοσοκοµείου, να οργανώσετε
την ηµέρα αυτή αιµοδοσία σε χώρο ενός σχολείου της περιοχής σας. Αν αυτό είναι αδύνατο ή αν οι
υπηρεσίες αιµοδοσίας δεν µπορέσουν να ανταποκριθούν λόγω άλλων υποχρεώσεών τους, να
καλέσετε τους συναδέλφους να δώσουν αίµα εκεί που έχει έδρα η υπηρεσία αιµοδοσίας της
περιοχής σας.
5.

Χρειάζεται προσοχή, ώστε η υπηρεσία αιµοδοσίας µε την οποία θα συνεργαστείτε να
ενηµερωθεί οπωσδήποτε από εσάς για τη δηµιουργία οµάδας εθελοντών της Ένωσής σας
και να καταγράφονται σε χωριστό αρχείο οι συνάδελφοι εθελοντές.

6.

Ο υπεύθυνος της οµάδας εθελοντών αιµοδοτών της ΕΛΜΕ θα πρέπει να διατηρεί αρχείο
εθελοντών αιµοδοτών µε πλήρη στοιχεία διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα έχει,
επίσης, την ευθύνη απέναντι στην υπηρεσία αιµοδοσίας για κάθε επικοινωνία µε το προσωπικό
της, για τις απαραίτητες συνεννοήσεις και την ικανοποίηση των αιτηµάτων της οµάδας
εθελοντών αιµοδοτών και για τη χορήγηση µονάδων αίµατος, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Επίσης, θα φροντίζει για την επικοινωνία µε τον συντονιστή που κάθε φορά θα ορίζει το ∆.Σ.
της ΟΛΜΕ.

Για την καλύτερη ενηµέρωση των συναδέλφων µας σχετικά µε την πρωτοβουλία αυτή, θα
εκδοθεί και θα σας σταλεί φυλλάδιο και αφίσα.
Σας στέλνουµε, επίσης, τον κατάλογο των υπηρεσιών αιµοδοσίας. Η δικτύωση και η
επικοινωνία όλων των οµάδων εθελοντών αιµοδοτών των ΕΛΜΕ µε τον υπεύθυνο του ∆Σ της
ΟΛΜΕ θα συµβάλει στην αντιµετώπιση επίλυσης των όποιων προβληµάτων παρουσιαστούν, αλλά
και στην αλληλοκάλυψη των µελλοντικών αναγκών µας σε αίµα.
Τέλος, εάν δεν είναι δυνατόν να δηµιουργήσετε στην Ένωσή σας Οµάδα Εθελοντών
Αιµοδοτών, µπορείτε να καλέσετε όσους συναδέλφους το επιθυµούν να δώσουν αίµα στις 24-5-2003
ή και οποιαδήποτε άλλη ηµεροµηνία τους είναι δυνατό στην πλησιέστερη υπηρεσία αιµοδοσίας της
περιοχής σας. Με την επισήµανση να δηλώνουν για την Οµάδα Εθελοντών της ΟΛΜΕ που
δηµιουργήθηκε στην Αθήνα στο νοσοκοµείο Ν.Γ.Ν.Α. «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» ή στο Π.Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ.
Σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε τους συναδέλφους στέλνοντας την επιστολή που σας
επισυνάπτουµε.
Ειδικά, για τις ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου, για τις 24 Ιουνίου 2003, θα οργανωθεί
κεντρικά από την ΟΛΜΕ, για τον καλύτερο συντονισµό, η ηµέρα της αιµοδοσίας ως εξής:
Α.
Οι ΕΛΜΕ της Ανατολικής Αττικής, να καλέσουν τους συναδέλφους να
αιµοδοτήσουν στο 1ο Λύκειο Χαλανδρίου (Καλησπέρη και ∆ιονύσου, πλησίον στην πρώην Πλ.
Κέννεντυ, Χαλάνδρι), από 9 π.µ. µέχρι 13.30, στην αιµοδοσία που οργανώνεται σε συνεργασία
µε το Κέντρο Αιµοδοσίας του ΠΓΝ "Αµαλία Φλέµιγκ" (τηλ: 210 80 48 950).
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Β.
Οι ΕΛΜΕ της Αθήνας, να καλέσουν τους συναδέλφους να αιµοδοτήσουν στο
∆ρακοπούλειο Κέντρο Αιµοδοσίας (Αλκιβιάδου 4, Πλ. Βάθης Αθήνα, 210 82 57 424), από 8.30
π.µ. µέχρι 14.00 και από 16.00 µέχρι 18.30.
Γ.
Οι ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής και Πειραιά, να καλέσουν τους συναδέλφους να
αιµοδοτήσουν στο Κέντρο Αιµοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας (∆ηµ.
Μαντούβαλου 3, Νίκαια τηλ: 210 49 14 216), από 8.30 π.µ. µέχρι 14.00 και από 16.00 µέχρι
19.00.
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ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Ν. 1820/88 Φ.Ε.Κ. 261(17-11-88). Η Οργάνωση της Εθνικής
Αιµοδοσίας στην χώρα µας στηρίζεται στον θεσµό της
εθελοντικής προσφοράς αίµατος, µη αµειβόµενης.
∆ΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Κεντρική Υπηρεσία
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Νοσοκοµεία Ε.Σ.Υ.
Κέντρα Αιµοδοσίας
Σταθµοί Αιµοδοσίας Σταθµοί Αιµοδοσίας
Α΄ Τάξης Β΄ Τάξης
Αίµα µπορείτε να δώσετε στις παραπάνω Υπηρεσίες
Αιµοδοσίας των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων.
Για κάθε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στις
παρακάτω Υπηρεσίες Αιµοδοσίας καθώς
και στο:
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Αριστοτέλους 17.
Τηλ.: 5236476 – 5231107 – 5233434
Τηλ. Κέντρο: 5232821-6 εσωτ. 217, 221
Θυµηθείτε:
ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ ∆ΩΣΤΕ ΖΩΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ7774833
2.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ7771138
3.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ7778859
4.ΝΓΝ ΕΕΣ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ8219391
5. ΝΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ8048950
6. ΠΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ4914216
7.ΠΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ(031)209550
8. ΠΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ(031)846291
9.ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ(0612)27051
10.Π ΠΑΝΕΠ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ(0619)99669
11.ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ(0651)35960
12.ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ(0551)25772
13. ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(0812)37502
14. ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ(041)234417
ΣΤΑΘΜΟΙ Α' ΤΑΞΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ7218685
2.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ8039495
3.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤ8018713
4.ΠΓΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ7703789
5.Π ΑΝΤΙΚ ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ4511459
6. ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 645233127
7.ΠΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ8953770
8.ΝΟΣ.I.Μ.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΝIΜΤΣ)7246023
9.ΠΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ4513674
10.Ν Α ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ(031)451521
11.ΠΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ(031)957522
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12.ΝΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(0641)36666
13.ΝΓΝ ΒΟΛΟΥ(0421)35772
14.ΝΓΝ Ε∆ΕΣΣΑΣ(0381) 23927
15.Π ΠΑΝΕΠ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(0812)69481
16.Π ΠΑΝΕΠ. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(0651)99459
17.ΝΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ(0512)94555
18.ΝΓΝ ΚΑΛΑΜΑTΑΣ(0721)25555
19.ΝΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(0661)33793
20.ΝΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ(0461)33711
21.ΝΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(0741)22222
22.ΝΓΝ ΡΟ∆ΟΥ(0241)36666
23.ΝΓΝ ΣΕΡΡΩΝ(0321)63113
24.ΝΓΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ(0221)21913
25.ΝΓΝ ΧΑΝΙΩΝ(0821)55451
ΣΤΑΘΜΟΙ Β' ΤΑΞΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.ΠΓΝ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ7785105
2.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ7780300
3.ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΑΣ7230785
4.ΝΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ2752469
ΣΤΑΘΜΟΙ Β' ΤΑΞΗΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
5.Π ΑΝΤΙΚ. Ν. ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ6430038
6.ΠΓΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ6910512
7.ΑΝΤΙΚ. ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ(031)832311
8.ΝΓΝ ΑΡΓΟΥΣ(0751)27859
9. ΝΓΝ ΑΡΤΑΣ(0331)23333
10.ΝΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ(0331)23333
11.ΝΓΝ ∆ΡΑΜΑΣ(0696)25202
12.ΝΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ(0696)25202
13.ΝΓΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ(0441)24998
14.ΝΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ((0671)28754
15.ΝΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(0531)24601
16.ΝΓΝ Κ.Υ. ΚΩ(024)22300
17.ΝΓΝ ΛΑΜΙΑΣ(0231)30125
18.ΝΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(0631)26334
19.ΝΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(0251)43777
20.ΝΓΝ ΞΑΝΘΗΣ(0541)22703
21.ΝΓΝ ΠΥΡΓΟΥ(0621)26666
22.ΝΓΝ ΣΑΜΟΥ(0273)24601
23.ΝΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ(0731)28671
24.ΝΓΝ ΣΥΡΟΥ(0281)22554
25.ΝΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(0431)22222
26.ΝΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ(0712)33554
27.ΝΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(0385)22555
28. ΝΓΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ(0371)24020
29.ΝΓΝ ΧΙΟΥ(0271)23488
30.ΝΓΝ ΑΘΗΝΑΣ Η ΕΛΠΙΣ6445668
31.ΠΓΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ7784585
32.1Ο ΝΟΣΚ ΙΚΑ Η ΠΕΝΤΕΛΗ8047919
33.ΝΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ2014120
34.ΝΓΝ ΑΙΓΙΟΥ(0691)26666
35.ΝΓΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ(0622)23983
36.ΝΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(0265)22053
37.ΝΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ(0382)26774
38. ΝΓΝ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(0553)22011
39.ΝΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(0467)23039
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40.ΝΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(0351)21251
41.ΝΓΝ ΚΙΛΚΙΣ (0341)24441
42.ΝΓΝ – Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ(0341)24441
43.ΝΓΝ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ(0261)28301
44.ΝΓΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ(0645)25371
45.ΝΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ(0332)28491
46.ΝΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(0682)22871
47.ΝΓΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(0831)27491
48.ΝΓΝ ΟΓΚΟΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ8076524
49.ΝΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(0237)25614
50.ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ5534733
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ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΛΜΕ, ΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΕΛΜΕ……………………………………………...
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
1η ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΗ 2003
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ...
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
Αγαπητοί συνάδελφοι,σες
Όπως ήδη γνωρίζετε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του (9/5/2003) συζήτησε για
άλλη µια φορά τις συνέπειες του τραγικού συµβάντος στα Τέµπη που έπληξε τη σχολική
κοινότητα στις 13 Απριλίου 2003 και αποφάσισε µεταξύ των άλλων τα εξής:
« 1. Να καθιερωθεί η 13η Απρίλη κάθε έτους ως ηµέρα αιµοδοσίας των καθηγητών.
Για εφέτος, η ηµεροµηνία αυτή θα καθορισθεί από το ∆.Σ. σε εύθετο χρόνο (θα τυπωθεί και
σχετική αφίσα).
2. Να αξιοποιήσουµε το γεγονός της αιµοδοσίας για τη δηµιουργία πανελλαδικού
δικτύου αιµοδοτών - µελών των ΕΛΜΕ.»
Σε υλοποίησης αυτής της απόφασης θα πραγµατοποιήσουµε την 1η µας αιµοδοσία την
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΗ 2003. Η επιτυχία της δηµιουργίας οµάδων εθελοντών αιµοδοτών
καθηγητών σε µόνιµη βάση στις τοπικές ΕΛΜΕ και ο συντονισµός των ενεργειών µας σε
επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων µας στο πολύ σηµαντικό θέµα της
εθελοντικής αιµοσοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής τους,
β) τη συµβολή των εκπαιδευτικών στις αυξηµένες ανάγκες αίµατος της χώρας µας,
που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (π.χ. πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία,
νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεµος, σεισµός
κλπ) και
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίµατος στους συναδέλφους µας ή σε συγγενικά µας πρόσωπα σε
περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.

Η 1η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΗ 2003
ΣΤΟ...................................................................................................
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ................................................
Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
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•

Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών και βάρους τουλάχιστον 50 κιλών
µπορεί να γίνει εθελοντής αιµοδότης.

•

Η αιµοδοσία είναι µια διαδικασία απολύτως ασφαλής και ακίνδυνη για τον
αιµοδότη.

•

∆ίνουµε περίπου το 1/20 του όγκου του αίµατός µας, όγκος που αναπληρώνεται
µέσα σε 10 λεπτά, αφού απολαύσουµε ένα χυµό από πορτοκάλι και µια φρυγανιά
µε τυρί που θα µας προσφέρουν ευγενικά τα µέλη του συνεργείου αιµοληψίας.

•

Ο υποψήφιος αιµοδότης ελέγχεται από γιατρό πριν την αιµοληψία (λήψη
ιατρικού ιστορικού, αρτηριακής πίεσης και αιµατοκρίτη ή αιµοσφαιρίνης), έτσι
που να διασφαλίζεται τόσο η καλή υγεία του δότη αλλά και του λήπτη.

¾
¾
¾
¾

Ο εθελοντής αιµοδότης έχει τα παρακάτω «οφέλη»:
Α) Πάνω από όλα είναι το αναντικατάστατο συναίσθηµα του αλτρουϊσµού και
της προσφοράς και η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους µας.
Β) Η δωρεάν και υποχρεωτική εξέταση του αίµατος του δότη για ασθένειες που
µεταδίδονται µέσω του αίµατος (π.χ. ηπατίτιδες, ΑΙDS, σύφιλη κλπ).
Σηµ.: η ενηµέρωση γίνεται µόνο σε προσωπική βάση.
Γ) Η αιµοδοσία συµβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων του αίµατος και είναι
διαδικασία αναζωογόνος για τον οργανισµό µας.
∆) Η απόκτηση κάρτας Εθελοντή Αιµοδότη στην οποία αναγράφονται οι
αιµοληψίες που συµµετείχε ο δότης καθώς και η Οµάδα αίµατος.

Όταν χρειαστείτε εσείς ή κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο αίµα, θα
πρέπει ν΄απευθυνθείτε στον υπεύθυνο που έχει ορίσει το ∆Σ της ΕΛΜΕ ή στην
ΟΛΜΕ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ, ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΑΚΟΜΗ ΗΜΕΡΕΣ.
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ΥΠΕΠΘ - ∆2/4620/6-7-98
ΘΕΜΑ: Άδειες λόγω αιµοδοσίας
Αναφερόµενοι στο υπό Φ.12.1/1840/20-5-98 έγγραφό σας, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.531214/16897, 20784/16-11-94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας ο
αριθµός των ηµερών αδείας, που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αιµοδοσίας κατά περίπτωση
είναι οι εξής:
1. Εκπαιδευτικός, που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να
απουσιάσει από το σχολείο κατά την ηµέρα της αιµοδοσίας.
2. Εκπαιδευτικός, που προσέρχεται από δική του και µόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιµοδοσίας
για να προσφέρει αίµα δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ηµέρας
αιµοδοσίας, µία (1) ηµέρα επιπλέον.
3. Εκπαιδευτικός, που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη
έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική
αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, δύο (2)
επιπλέον ηµέρες.
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