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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Εορδαίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του 

Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη Σχολή 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 14 Ιουνίου Παγκόσμια 

Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. 

  
 

Ο Δήμος Εορδαίας μέσω του δικτύου «Εορδαία Εμείς» της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με 

το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, τον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό και τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί 

εθελοντική αιμοδοσία. 

Τιμάμε όλους τους αφανείς ήρωες, τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες που χωρίς ανταμοιβή 

και με έντονο το αίσθημα της αλληλεγγύης και της αγάπης στον συνάνθρωπο, προσφέρουν το 

χρόνο τους και ότι πολυτιμότερο έχουν : Το αίμα τους.  Χαρίζοντας  με αυτόν τον τρόπο την ίδια 

τη ζωή. 

Σε αυτή την έμπρακτη απόδειξη αγάπης πάρε μέρος και εσύ. 

Γίνε αγγελιοφόρος του μηνύματος εξάλειψης της προκατάληψης, του φόβου και της άγνοιας που 

σκιάζουν την αιμοδοσία 

 

Στόχος να προσελκύσουμε νέους εθελοντές αιμοδότες και να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά 

την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.                                                                             
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Εάν δεν μπορείς να γίνεις ο ίδιος εθελοντής αιμοδότης  μπορούν να γίνουν οι γονείς σου, οι 

συγγενείς και οι γνωστοί σου.      

                                                               

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται: 

 

Να είσαι  18-65 ετών. 

Να αισθάνεσαι καλά, να είσαι ξεκούραστος/η. 

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα  πριν την αιμοδοσία. 

Να μην έχεις καταναλώσει αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα. 

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας. 

Και φυσικά να προσφέρεις το χρόνο σου. 

Απαραίτητα το ΑΜΚΑ και η Αστυνομική Ταυτότητα. 

 

Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων 

ασφάλειας λόγω COVID 19, καθώς και όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021-Ώρες 8:30-13:30. 

  

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας στον πρώτο όροφο του Δημοτικού 

Καταστήματος. 

                                                        

 


