Ο
Δήμος
Παλαιού
Φαλήρου
έμπρακτα στηρίζει την μεγάλη
δημόσια
προσπάθεια
για
στήριξη των τραπεζών αίματος
Με αφορμή το δημόσιο κάλεσμα των τελευταίων ημερών, των
Υπουργών Υγείας Βασίλη Κικίλια και του Αν. Υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα για στήριξη των δράσεων αιμοληψίας,
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή
εμφάνισης του κορωνοϊού και διαπιστώνοντας το έλλειμμα στα
αποθέματα αίματος, διοργάνωσε τακτικές αλλά και έκτακτες
εθελοντικές αιμοδοσίες και στήριξε σχετικές δράσεις αιμοληψίας
προκειμένου να υποστηρίξει την επάρκεια και τις σχετικές
ανάγκες.
Αναλυτικά:
Από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί από τον Δήμο μας
δύο τακτικές (
10/5/2020 & 8/11/2020) και δύο έκτακτες ( 29/3/2020 &
17/1/2021) εθελοντικές αιμοδοσίες, στις οποίες
συγκεντρώθηκαν συνολικά 247 μονάδες αίματος
Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα διοργανώθηκαν από τον
Δήμος μας, δύο εθελοντικές μοτο-αιμοδοσίες ( 2/5/2020 &
24/1/2021) στις οποίες συγκεντρώθηκαν 102 μονάδες
αίματος. Ειδικά οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν
πρωτοποριακές δράσεις, που απευθύνονται σε φίλους της
μοτοσυκλέτας και υποστηρίχθηκαν από εταιρείες του κλάδου
δικύκλου.
Παράλληλα, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε όλο αυτό το
χρονικό διάστημα προέβαλε, συνδιοργάνωσε και
υποστήριξε σημαντικές κεντρικές δράσεις αιμοληψίας και
συγκεκριμένα τις : « ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ» του Υφυπουργείου
Αθλητισμού που διοργανώθηκαν στο Σ.ΕΦ. και στο Αθλητικό

Κέντρο Αγίου Κοσμά καθώς και τις ανάλογες δράσεις της
Περιφέρειας Αττικής και του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ».
Σε όλα αυτά, θα πρέπει να προστεθεί η αγαστή συνεργασία
του Δήμου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών
Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), η συμμετοχή του Δήμου ανελλιπώς τα
τελευταία χρόνια στην Πανελλήνια Λαμπαδιοδρομία της
ΠΟΣΕΑ καθώς και οι δεκάδες εθελοντικές αιμοδοσίες που
διοργανώνονται στη πόλη
από ενορίες, συλλόγους,
σωματεία και σχολεία και οι οποίες και αυτές
υποστηρίζονται από την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο
Γιάννη Φωστηρόπουλο.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος : «Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η
συγκέντρωση αίματος και η ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας στο θέμα, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες μας
και βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής μας πολιτικής. Ένα
μεγάλο “ευχαριστώ”
στους Φαληριώτες εθελοντές για την
συγκινητική ανταπόκριση τους και φυσικά τα εύσημα στο Τμήμα
Πρόνοιας του Δήμου μας και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιάννη
Αρκουμάνη για την οργάνωση και την επιτυχία των δράσεων».
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