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Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Νοεµβρίου 2017

Σάββατο 25
& Κυριακή 26
Nοεµβρίου 2017

Ώρα 10:00 π.µ. εώς 13:00 µ.µ.
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.98.55.576 & 210.98.55.601

Κάποιοι ρωτούν γιατί;
Συµπολίτες, Συµπολίτισσες

Γιατί το αίµα δεν είναι βιοµηχανικό προϊόν. Προσφέρεται

Ο θεσµός της εθελοντικής αιµοδοσίας έχει καθιερωθεί στο
∆ήµο µας τα 31 τελευταία χρόνια.

• Η εθελοντική αιµοδοσία είναι πράξη Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης.

Η ∆ηµοτική Τράπεζα Αίµατος ιδρύθηκε το 1986
µε σκοπό να συµβάλλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος
της εξεύρεσης αίµατος καθώς και των παραγώγων του.
Χάρις στην προσφορά αίµατος από εθελοντές αιµοδότες
καθηµερινά σώζονται πολλοί ασθενείς, που χρειάζεται να κάνουν
µετάγγιση αίµατος.
Η αιµοδοσία για τον άγνωστο συνάνθρωπο είναι πράξη αγάπης
και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Η τακτική εθελοντική αιµοδοσία διασφαλίζει επάρκεια αίµατος
και έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταγγίσεων για χειρουργικές ή
άλλες ιατρικές επεµβάσεις. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται
να αγωνιά κανείς για τον συγγενή ή φίλο που θα πρέπει να
µεταγγισθεί.
Η ∆ηµοτική Τράπεζα αριθµεί περίπου 800 µέλη ένας πολύ
µικρός αριθµός για την µακρόχρονη πορεία της και την µεγάλη
αύξηση του πληθυσµού του ∆ήµου µας. Αυτό κάνει επιτακτική την
ανάγκη για την εξεύρεση και προσέλκυση «ΝΕΩΝ» µελών.

µόνο από τον υγιή άνθρωπο στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

• Η προσφορά αίµατος είναι προσφορά ζωής.
• Η προσφορά αίµατος είναι Πολιτισµός.
• Ως εθελοντής αιµοδότης, καλύπτεις την οικογένεια σου σε αίµα
αν χρειαστεί.
• Η αιµοδοσία είναι ανώδυνη και ακίνδυνη.
• Η αιµοδοσία ωφελεί και τον Εθελοντή Αιµοδότη.
Με τις εξετάσεις που γίνονται στο αίµα του µπορεί
να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις γι αυτόν.
• Πρέπει να απαλλάξουµε τον εαυτό µας, το φίλο, το συγγενή,
το γείτονα, τον άγνωστο συνάνθρωπο που κινδυνεύει από το
άγχος να βρει αίµα όταν χρειάζεται.
• Πρέπει να υπάρχει αίµα όταν το χρειαζόµαστε.
• Σε δέκα (10) νοσοκοµειακούς άρρωστους οι δύο (2) χρειάζονται
αίµα.
• Πρέπει η Πατρίδα µας να γίνει αυτάρκης σε αίµα, από εθελοντικά
προσφερόµενο αίµα.
• Μόνο το εθελοντικά προσφερόµενο αίµα παρέχει ασφάλεια και
ποιότητα στην υγεία.
Είναι αρκετά τα γιατί . . . να ‘ρθεις και εσύ.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ

