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Η περίοδος που διανύσαμε το προηγούμενο 

διάστημα ήταν δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους. Η 

καθημερινότητα μας άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη 

λόγω της πανδημίας του COVID-19, σε μία προσπάθεια να 

προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους 

συνανθρώπους μας. 

          Και εν μέσω της πανδημίας όμως η ανάγκη σε αίμα 

δεν σταμάτησε. Η ανάγκη σε αίμα είναι σταθερή 365 μέρες 

το χρόνο αφού δίπλα μας πάντα υπάρχουν συνάνθρωποι 

μας που το χρειάζονται για να βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής τους ή να σώσουν τη ζωή τους. 

        Οι εθελοντές αιμοδότες προσφέρουν πάντα απλόχερα                

με ευσυνειδησία, ευαισθησία και αγάπη και δίνουν δώρο 

ζωής. Συνεχίζουμε να προσέχουμε, αλλά συνεχίζουμε και                  

να προσφέρουμε. 

Η αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Union στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στο 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης (δεξιά από την είσοδο της οδού Κωνσταντινουπόλεως), το πρωί  

08:30 έως 14:00 και το απόγευμα 17:00 έως 19:00. 

Θερμή παράκληση της Διευθύντριας του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, να προσέλθουν 

όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες το πρωί, καθώς το κέντρο έχει περισσότερο προσωπικό. 

Σύμφωνα με οδηγίες που μας δόθηκαν οι υποψήφιοι αιμοδότες θα πρέπει: 

 Να είναι απολύτως υγιείς και να μην παίρνουν κανένα φάρμακο. 

 Όσοι αιμοδοτήσουν το πρωί θα πρέπει να έχουν φάει οπωσδήποτε πρωινό. 

 Όσοι αιμοδοτήσουν το απόγευμα να έχουν περάσει 2,5 με 3 ώρες από το γεύμα. 
 Να μην έχουν κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τελευταίους έξι μήνες. 

 Να μην έχουν κάνει κάποιο tattoo ή piercing τους τελευταίους έξι μήνες. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΕΧΕΙ ΑΡΘΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 

– ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΟΥΝ  
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ο αιμοδότης συνάδελφος δικαιούται μιας (1) ημέρας 

άδεια για κάθε αιμοδοσία και μέχρι δύο (2) κάθε έτος, η οποία μετά την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ της 

Τράπεζας και του Σωματείου μας στις 30/04/09, μπορεί να μεταφερθεί μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την 

ημερομηνία της αιμοδοσίας. 
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