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             Αθήνα 05.05.21 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΑΜΕ 
 Την Κυριακή 9 Μαΐου, Εθελοντική Αιμοδοσία στην αίθουσα 

Εμποροϋπαλλήλων, (Αγ Φιλοθέης 5β πλατεία Μητροπόλεως) 

από τις 9.00 πμ. έως τις 2.00μμ 

Τα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης κατά της εξάπλωσης του κορονοιού, η θλιβερή εικόνα του 
συστήματος υγείας, οι αυξημένες ανάγκες για αίμα, κάνουν αναγκαία τη μαζική συμμετοχή μας στην 
εθελοντική αιμοδοσία του ΠΑΜΕ την Κυριακή 9 Μάη 2021. 

Καλούμε τα σωματεία να κάνουν δική τους υπόθεση την αυξημένη συμμετοχή στην νέα αιμοδοσία. 

Καλούμε νέους και παλιούς αιμοδότες να σημειώσουν την ημερομηνία 9 Μάη και να πάρουν τις 
απαιτούμενες προφυλάξεις για να μπορέσουν να δώσουν αίμα. Είναι ανάγκη να αυξήσουμε τον αριθμό 
εθελοντών αιμοδοτών ώστε να μπορεί το ΠΑΜΕ να ανταποκριθεί στην  ζήτηση που προκύπτει από 
εργατικά ατυχήματα ή άλλες ασθένειες. 

Ο αιμοδότης  ο οποίος προσφέρει λίγο από το αίμα του και λίγο από το χρόνο του, πρέπει να 

γνωρίζει τα παρακάτω: 

•   Αίμα μπορούν να δώσουν όσοι είναι 18-65 ετών, χωρίς κάποιο σοβαρό ή χρόνιο πρόβλημα 
υγείας. 

• Ο αιμοδότης θα πρέπει να έχει πιει αρκετά υγρά (νερό, χυμούς), να έχει πάρει ένα ελαφρύ 
γεύμα πριν την αιμοδοσία, κατά προτίμηση 3-4 ώρες πριν, να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες 
και να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ την προηγούμενη μέρα. 

• Κατά την αιμοδοσία οι αιμοδότες χρειάζεται να αναφέρουν τυχόν ασθένειες και φάρμακα που 
λαμβάνουν στον γιατρό της αιμοδοσίας.  

• Εάν έχει κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες  

• Οι γυναίκες να μην αιμοδοτήσουν κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως ή εγκυμοσύνης. 

• Να έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την προηγούμενη αιμοδοσία. 

• Η είσοδος των αιμοδοτών στα κτίριο και την αίθουσα αιμοδοσίας, θα γίνεται με τη διασφάλιση 

όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, τη χρήση μάσκας και την τήρηση των 

προβλεπόμενων αποστάσεων. 

•  Να μην έχει ταξιδέψει τους τελευταίους 2 μήνες πουθενά στο εξωτερικό 

• Οι αιμοδότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΜΚΑ και ταυτότητα ή διαβατήριο. 

• Οι αιμοδότες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα δικαιούται άδεια δύο ημερών από την εργασία 
τους, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον Ν. 4554/2018, δικαιούνται άδεια με αποδοχές 
μόνο τη μέρα αιμοδοσίας. 

• Όποιος έχει περάσει κορονοϊό και θεραπεύτηκε μπορεί να δώσει αίμα.   
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