Τνπο δύζθνινπο απηνύο θαηξνύο πνπ δνύκε, ην άγρνο θαη ν
θόξηνο ησλ πξνβιεκάησλ δελ αθήλνπλ θαη πνιιά πεξηζώξηα
ζθέςεο γηα ηνπο γύξσ καο. Ζ εζεινληηθή αηκνδνζία είλαη κία
πξνζθνξά αλζξσπηάο πνπ κπνξεί κνλάρα κε κία ζύληνκε
”ζηάζε” λα ραξίζεη δσή θαη ειπίδα ζε ζπλαλζξώπνπο καο πνπ ην
έρνπλ αλάγθε. Γσξίδνληαο αίκα ραξίδνπκε δσή. Τν λα είλαη θαλείο
εζεινληήο αηκνδόηεο αζθαινύο αίκαηνο είλαη πάξα πνιύ
ζεκαληηθό, γηαηί απηή ε κνλάδα αίκαηνο ζα ζώζεη ηε δσή
πεξηζζνηέξσλ από ελόο αζζελώλ.
Ο εζεινληήο αηκνδόηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ κε ειεύζεξε
ζθέςε, ζεσξεί ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία σο ηελ ππεύζπλε,
θνηλσληθώο, πξάμε θάζε ελήιηθνπ αλζξώπνπ πνπ είλαη πγηήο,
άληξα ή γπλαίθαο. Πξνζθέξεη ζπλεηδεηά θαη ππεύζπλα θαη
ζπκκεηέρεη δηα κέζνπ ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζηελ
αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ
Ζ Ννζνθνκεηαθή Υπεξεζία Αηκνδνζίαο ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν
«Άγηνο Παύινο» από ην 1976. Ζ Αηκνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη
επαηζζεηνπνηεκέλε θαη έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηνλ εζεινληηζκό.
Δίλαη κηα Αηκνδνζία πνπ αγσλίδεηαη ζπλερώο, νξγώλνληαο
θπξηνιεθηηθά όιν ην λνκό Θεζζαινλίθεο δηελεξγώληαο εζεινληηθέο
αηκνδνζίεο θαη ζηξαηνινγώληαο ζπλερώο λένπο εζεινληέο
αηκνδόηεο. Ζ Αηκνδνζία καο είλαη από ηηο πξώηεο παλειιαδηθά ζε
εζεινληηθά ζπιιεγκέλν αίκα. Τν 80% ηνπ ζπιιεγκέλνπ από ηελ
Αηκνδνζία καο αίκα πξνέξρεηαη από εζεινληέο αηκνδόηεο όηαλ ν
κέζνο όξνο ζπιινγήο από ηε ρώξα καο δελ ππεξβαίλεη ην 50%
 Καιύπηεη ηηο αλάγθεο ζε αίκα ηνπ Ννζνθνκείνπ Άγηνο
Παύινο θαη ηηο αλάγθεο πνιιώλ Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ, όπσο
Γέλλεζηο, Euromedica», «Αξσγή» Euromedica, «Θέξκε»
«Νεθξνδπλακηθή ΑΔ» θα
Σεκεηώλνπκε επίζεο όηη θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζε αίκα 45
παζρόλησλ από Μεζνγεηαθή Αλαηκία πνπ κεηαγγίδνληαη ζηε ΜΜΑ,
ε νπνία ζπζηεγάδεηαη κε ηελ Αηκνδνζία.
Ζ Ννζνθνκεηαθή Υπεξεζία Αηκνδνζίαο εθεκεξεύεη ζηα πιαίζηα
ησλ γεληθώλ εθεκεξηώλ πόιεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη βεβαίσο
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ

ηδησηηθώλ θιηληθώλ, ησλ εζσηεξηθώλ αζζελώλ ηεο ΜΔΘ θαη ησλ
άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 24 ώξεο ην 24ώξν. Δπίζεο,
όπσο νθείιεη, ππνζηεξίδεη θαη εληζρύεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
ησλ αηκνδνζηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Αζήλαο, αιιά θαη άιισλ
αηκνδνζηώλ ηεο Βόξεηαο θαη ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο.
Οη εζεινληέο αηκνδόηεο απνηεινύλ ην ζεκέιην ηεο επάξθεηαο θαη
ηεο αζθάιεηαο ηνπ αίκαηνο. Τν επηδησθόκελν εζληθά αιιά θαη ηεο
Ννζνθνκεηαθήο Υπεξεζίαο Αηκνδνζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο
Παύινο» είλαη όινη νη αηκνδόηεο λα είλαη εζεινληέο, όπσο
ζπκβαίλεη ζε όιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο.
Πέξπζη ε Υπεξεζία βξαβεύζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο,
Γεκνθξαηίαο ζε εηδηθή ηειεηή ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν, επ’ επθαηξία
ηεο Παγθόζκηαο εκέξαο ηνπ Δζεινληή Αηκνδόηε θαη πξνβιεζήθε
ζαλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα όιε ηελ Διιάδα. Δίκαζηε
δεύηεξνη παλειιαδηθά ζε ζρέζε κε ηνλ εζεινληηζκό θαη ηνλ αξηζκό
ησλ ζπιιεγκέλσλ κνλάδσλ αίκαηνο εηεζίσο.
Από κέξνπο καο σο Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο Παύινο»
ζπγραίξνπκε θαη επραξηζηνύκε ηελ εμαίξεηε επηζηήκνλα θαη
άλζξσπν θ. Γηαξηδά, Γηεπζύληξηα ηεο Υπεξεζίαο Αηκνδνζίαο αιιά
θαη όιν ην πξνζσπηθό ηεο Υπεξεζίαο γηα ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα
πνπ θάλνπλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα ηόζν ζεκαληηθό έξγν κε
ηόζν ζεακαηηθά απνηειέζκαηα.
Τειεηώλνληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ειπίδα θαη ηελ επρή όηη
θάπνηα κέξα ζα επαηζζεηνπνηεζνύκε όινη καο απέλαληη ζε έλα
πξόβιεκα ηνπ νπνίνπ ε ιύζε είλαη πάξα πνιύ απιή θαη ζα δώζεη
πλνή ζε όινπο όζνπο ρξήδνπλ άκεζεο κεηάγγηζεο αίκαηνο. Αο
γίλεη ε αηκνδνζία κία αληδηνηειήο πξνζθνξά αγάπεο θαη
αλζξσπηάο!
Αο Γώζνπκε Εσή ζηελ Διπίδα! Αθνξά όινπο καο

