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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Πύργο 13/06/2021 με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Αιμοδοσίας  

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Εθελοντική Αιμοδοσία που θα 

πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 13/06/2021 στο προαύλιο του Δημοτικού 

Καταστήματος Πύργου και ώρες 10:00 – 13:30 με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Αιμοδοσίας. 

 Την αιμοδοσία συντονίζει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και 

Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» μαζί με τις Τοπικές Κοινότητες  

και Πολιτιστικούς Συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, υπό την 

αιγίδα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Την επιστημονική επιμέλεια της 

αιμοδοσίας έχει η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Νοσοκομείου 

Ηρακλείου. Η προσπάθεια έχει ενταχθεί στη πανελλήνια εκστρατεία «Όλοι Μαζί 

Μπορούμε» για την αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 

το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και την  Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).  

Η χώρα μας στην διάρκεια της πανδημίας βίωσε πρωτόγνωρες ελλείψεις σε 

αίμα, ευτυχώς όμως στην Κρήτη έγινε από όλους μεγάλη προσπάθεια και δεν 

υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Με την επιλογή του Πύργου για τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Αιμοδοσίας θέλουμε να τιμήσουμε και ευχαριστούμε 

τους εθελοντές αιμοδότες της περιοχής και όλους τους φορείς που 

συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με επιτυχία στα Αστερούσια 

και σημειώνει ανοδική πορεία.  

Οδηγίες για τους Εθελοντές Αιμοδότες 
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Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18-65 ετών. 

Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ένα ελαφρύ πρωινό και να έχουν 

μαζί τους την αιμοδοτική τους κάρτα ή το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους 

ταυτότητα.  

Δεν απαιτείται περίοδος αποκλεισμού για τους αιμοδότες που έχουν 

εμβολιαστεί έναντι της COVID-19 με εμβόλια Pfizer, Astrazeneca, Janssen/J&J, 

Moderna με την προϋπόθεση ότι αισθάνονται καλά μετά τον εμβολιασμό. Στην 

περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν ήπιες αντιδράσεις 

μπορούν να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων. 

Σημαντικό είναι ότι ο «Αιματοκρήτης» και οι συνεργαζόμενοι φορείς δε 

διαθέτουν τράπεζα αίματος ούτε διαχειρίζονται το αίμα που συλλέγεται. Κάθε 

Εθελοντής Αιμοδότης θα λάβει ατομική κάρτα με την οποία μπορεί να καλύψει 

πιθανή μελλοντική ανάγκη σε αίμα, δική του ή συγγενή. 

Παράλληλα με την αιμοδοσία θα υπάρχει δυνατότητα για: 

-Ενημέρωση&Εγγραφή δωρητών μυελού οστών, σε συνεργασία με το Όραμα 

Ελπίδας (για υγιείς άνδρες ή γυναίκες από 18-45 ετών) 

--Ενημέρωση και παράδοση ασκού για δωρεά ομφάλιου αίματος (για έγκυες 

γυναίκες) σε συνεργασία με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών 

Βλαστοκυττάρων Κρήτης 

-Ενημέρωση&Εγγραφή Δωρητών Οργάνων στο Εθνικό Μητρώο του Εθνικού 

Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε αυτήν την όμορφη εμπειρία ζωής! 

Πληροφορίες 6978-247010 2810-239773 email aimatocritis@hotmail.com 

www.aimatocritis.gr 
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