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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑιΜοΔοΣιΑ Στο ποΛγß,η.τρτιο ΘΕΣΣΑΛοΝικιD ΣτD 8 ιογΝιογ
ΣυνÜδελφοι,

σαò κÜνουμε γνωστü üτι την ΤετÜρτη 8 Ιουνßου, θα πραγματοποιηθεß αιμοδοσßα στο

Πολυßατρεßο του Ταμεßου Υγεßαò Προσωπικοý Α.Τ.Ε, στη Θεσσαλονßκη.
Η αιμοδοσßα θα αρχßσει στιò 16.00 και θα τελειιßισει στιò 20.00, και θα πραγματοποιηθεß απü

συνεργεßο του ΤμÞματοò Αιμοδοσßαò του Νοσοκομεßου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» τηò Θεσσαλονßκηò, üπωò

κÜθε φορÜ.
¼πωò üλοι ξÝρετε, σκοπüò τηò αιμοδοσßαò εßναι η Üμβλυνση του οξýτατου προβλÞματοò τηò

Ýλλειψηò αßματοò στη χþρα μαò αλλÜ παρÜλληλα και η κÜλυψη των αναγκþν των πρτßην μελCυν του

Ταμεßου μαò, καθdοò και των παιδιcιτν που πÜσχουν απü μεσογειακÞ αναιμßα.
ΣυγÜδελφοι πιστεýουμε üτι üλοι θα στηρßξετε και αυτÞν τη φορÜ τηγ προσπÜθειÜ μαò αυτÞ,

που θα συμβÜλλει γενικÜ στην εξασφÜλιση επÜρκειαò αßματοò και θα βοηθÞσει Ýμπρακτα τουò τυχüν

πÜσχοντεò συναδÝλφουò πρþην ασφαλισμÝνουò μαò και τα μÝ}"η των οικογενειþν τουò,

Σαò καλοýμε λουτüν üλουò να πÜρετε μαζικÜ μÝροò στην αιμοδοσßα που θα πραγματοποιηθεß

την παραπÜνω ημερομηνßα.

δικαιοýνται 2 επιπλÝον ημÝρεò Üδειαò πÝραν τηò κανονικÞò.

ΤÝλοò" ενημερþνουμε üτι Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

W
-Να Ýχει πÜρει ελαφρý πρωινü, (τρωινÞ
ιτιμοδοσßα), Þ μεσηgτεριανü και να Ýχουν
τερÜσει 2-3 þρεò, (εεmογευματινÞ τιιμοδοσßα)

-Νιτ εßναι ξεκοýραστοò κα1 να μην Ýχει

ξενυχ,τÞσει το προηγοýμενο βρÜδυ

-Να μγßγ Ýχει κατανττ,ιßισει αλκοüλ τιò
προηγοýμενεò 24 þρεò

-Να εßγαι απολýτωò υγιÞò, ß.να μην ακολουθεß
κÜποια {ραρμακευτικÞ αγωγÞ, (εξαιροýνται
συγκεκριμιÝνα, σκευÜσματα)

-Οι γυναιßκεò νιι μην αιμοδοτοýν κατÜ τι1γ

διÜρκεια τηò εμμÞνου ρýσειιq Þ τηò εγκυμοσýνηò

-ßια Ýχει μεσσλαβÞσει διÜσττlμα τουλÜχιστον" 3

μιηνþν απü την προηγοýμιενη αιμοδσσßα
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-Να πιει τον χυμü και να ΦÜει τα μπισκüτα που

του προσφÝρονται

-Να παραμεßνει στον χþρο τιιò Αιμοδοσßαò,
τουλÜχιστον για μισÞ þρα

-'ida μßlν καπνßσει για 2 þρεò μετÜ την αιμοδοσßα-
Να μην οδηγÞσει για 2 þρεò μετÜ την αιμοδοσßα

-Να μην κÜνει Ýντονη σωματικÞ Üσκηση

-Να πÜρει πολλÜ υγρÜ και καλü γεýμα

-Να αποφýγει την κατανÜλωση α.λκοüλ

-Να ζητÞσει βοÞθεια απο το νοσηλευτικü
προσωπικü, αν αισθανθεß αδιαθεσßα
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