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Εθελονηική Αιμοδοζία 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε πσο ε θαζηεξσκέλε εζεινληηθή αηκνδνζία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, πνπ δηνξγαλώλεη ν Σύιινγόο καο θαη ην Ννζνθνκείν 

«Λατθό» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηη Δεσηέρα 26 Μαρηίοσ 2012 ζην 7ν 

Γεκνηηθό Σρνιείν Γάθλεο. 

Η αηκνδνζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 9:00-13:00. Ωζηόζν, γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηνπ ζπλεξγείνπ αηκνιεςίαο, ζπληζηάηαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ λα έρνπλ πξνζέιζεη κέρξη ηηο 12:30.  

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ κεηέρεη ζε νξγαλσκέλε 

νκαδηθή αηκνιεςία, δηθαηνύηαη ειδική άδεια αποσζίας, κε πιήξεηο 

απνδνρέο, δύο (2) ημερών (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Υ.Κ.). Οι 

δύο ασηές ημέρες άδειας τορηγούνηαι πέραν ηης ημέρας 

αιμοδοζίας και μπορούν να ληθθούν είηε ζσνετόμενα με ηο τρόνο 

ηης αιμοδοζίας ή οποηεδήποηε μέζα ζηο ίδιο ημερολογιακό έηος. 

Σε θάζε πεξίπησζε δε κεηαθέξνληαη ζην επόκελν εκεξνινγηαθό έηνο. 

Δίλαη απηνλόεην όηη ν εθπαηδεπηηθόο ηελ εκέξα ηεο αηκνδνζίαο δελ 

πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν ηνπ. 

Τν θάζε ζρνιείν, αλάινγα κε ηελ επηζπκία ησλ ζπλαδέιθσλ γηα 
ζπκκεηνρή ζηελ αηκνδνζία, κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ 

θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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Σσναδέλθιζζες, ζσνάδελθοι  

Η αηκνδνζία είλαη κηα πξάμε αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπό καο, ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζώδνπλ δσέο, επειδή ηο αίμα ούηε παράγεηαι, 

ούηε ανηικαθίζηαηαι. Μόνο προζθέρεηαι. 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί - κέιε ηνπ Σπιιόγνπ καο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά ζηελ εζεινληηθή αηκνδνζία δηθαηνύληαη ηηο 

παξαθάησ ηαηξηθέο εμεηάζεηο δωρεάν από ην Λατθό Ννζνθνκείν (ώξεο 

πξνζέιεπζεο 8.30 – 10.00 π.κ): 

 γεληθή αίκαηνο 
 ζίδεξνο 

 θεξηηίλε 

 θνιηθό νμύ 

 Β12 
 

Όζοι επιθσμούν να δώζοσν αίμα θα πρέπει: 

 λα αηζζάλνληαη θαιά, λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη 

λα κελ έρνπλ αλάγθε από θαζεκεξηλή ιήςε θαξκάθσλ, 
 λα κελ έρνπλ πάξεη παπζίπνλν ην πξνεγνύκελν 24σξν ή 

αζπηξίλε ηηο πέληε πξνεγνύκελεο εκέξεο ή αληηβίσζε ηηο 2 

δπν πξνεγνύκελεο εβδνκάδεο, 

 νη γπλαίθεο λα κε βξίζθνληαη ζε έκκελν ξύζε, 

 λα κελ έρνπλ παξακείλεη γηα έλα ζπλερόκελν εμάκελν ζηελ 
Αγγιία ηελ πεξίνδν 1980 – 1996 (πεξίνδνο έμαξζεο ηεο 

λόζνπ ησλ «ηξειώλ αγειάδσλ», 

 λα έρνπλ θνηκεζεί θαιά ην πξνεγνύκελν βξάδπ θαη λα κελ 

έρνπλ θάλεη θαηάρξεζε αιθνόι ην πξνεγνύκελν 12σξν, 
 λα έρνπλ πάξεη έλα ειαθξύ πξσηλό. 

 

 

Η αιμοδοζία είναι δώρο ζωής και καθήκον όλων μας! 
 

 

 

Για το Δ.Σ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                            

  

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Σάκης  Ροσμπής                                       

  

Ελιζάβεη πσριδάκη 
 


