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1.
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και εξαιρετικά μεγάλη
συμμετοχή πολιτών η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο
«ΛΑΪΚΟ» την Πέμπτη 9 Απριλίου στο ΚΑΠΗ Πικερμίου.

Συγκεντρώθηκαν 60 μονάδες αίματος
για την ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και την ενίσχυση της Δημοτικής
Τράπεζας αίματος.

Όλες οι αιμοληψίες έγιναν με βάση τηλεφωνικά ραντεβού που
είχαν κλειστεί το προηγούμενο διάστημα , με απόλυτη τήρηση των
πρωτοκόλλων ασφαλείας του ΕΟΔΥ.

2.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Η εξαιρετικά αυξημένη διάθεση προσφοράς των πολιτών, που δεν

μπόρεσε να καλυφθεί στις προκαθορισμένες ώρες οδήγησε στην
απόφαση για τη διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ την
23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20202 στο χώρο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ 09.00 – 13.00.

Και για την επαναληπτική αιμοδοσία:

Παρακαλούνται οι εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να
επικοινωνούν πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο 22940-22222 ώστε να
υπάρξει ο απαραίτητος προγραμματισμός προσέλευσής για την
αποφυγή συνωστισμού.

Επίσης, για τη μετάβαση στο χώρο της αιμοδοσίας οι πολίτες
πρέπει να συμπληρώσουν στη φόρμα μετακίνησης τον κωδικό Β1
(μετάβαση σε γιατρό .

Η ανιδιοτελής προσφορά ζωής και αλληλεγγύης των συμπολιτών
μας αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη για όλους μας εποχή εκπέμπει
ισχυρό το μήνυμα ότι ο άνθρωπος και η προσφορά στη ζωή είναι
πάνω από όλα.

Ως
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου νιώθουμε την ανάγκη να
ευχαριστήσουμε κάθε μια και κάθε έναν ξεχωριστά, γι’αυτήν την
πράξη συμμετοχής και ανιδιοτέλειας στον συνάνθρωπο.

ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΠΗ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΤΗΣ
09/04/2020
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22940 – 22222 ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Β1 ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία σε

συνεργασία με το «Γενικό Νοσοκομείο (Λαϊκό)» την Πέμπτη 9
Απριλίου 2020 στο χώρο του ΚΑΠΗ Πικερμίου (Αγ. Χριστοφόρου 8),
από τις 09.00 – 13.00.

Παρακαλούνται οι εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να
επικοινωνούν πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο 22940-22222 ώστε να
υπάρξει ο απαραίτητος προγραμματισμός προσέλευσής για την
αποφυγή συνωστισμού.

Επίσης, για τη μετάβαση στο χώρο της αιμοδοσίας οι πολίτες
πρέπει να συμπληρώσουν στη φόρμα μετακίνησης τον κωδικό Β1
(μετάβαση σε γιατρό)

Ας συμμετάσχουμε όλοι όσοι μπορούμε ,στο πιο υψηλό έργο
αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και στήριξης της ζωής, ιδιαίτερα αυτές
τις δύσκολες για όλους μας, στιγμές.

Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της εθελοντικής
αιμοδοσίας, θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας,
με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Μπορείς να προσφέρεις αίμα εάν:

· είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών.

· ζυγίζεις πάνω από 50kg.

· είσαι υγιής . (δεν παίρνεις αντιβιοτικά, δεν έχεις κάποια
λοίμωξη ή κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα,

· δεν έκανες ή πρόκειται να κάνεις κάποια χειρουργική επέμβαση
κλπ)

· έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.

· έχεις φάει κάποιο γεύμα πριν αιμοδοτήσεις

· πίνεις πολλά υγρά πριν και μετά την αιμοδοσία

· έχεις μαζί τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική σου ταυτότητα

· είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους. Τόσο απλά.

· Δεν μπορεί να γίνει αιμοληψία από τους λαμβάνοντες
φαρμακευτική αγωγή, υπερτασικούς – υποτασικούς, πάσχοντες με
χρόνια νοσήματα, με πρόσφατο νόσημα
15νθήμερο), ηλικίες άνω των 65 ετών

Η ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ίωσης

(τελευταίο
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΗΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία σε
συνεργασία με το «Γενικό Νοσοκομείο (Λαϊκό)» την Πέμπτη 9
Απριλίου 2020 στην κεντρική πλατεία Ραφήνας, από τις 09.00 –
13.00, συμμετέχοντας στη συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις αυξημένες ανάγκες
συγκέντρωσης μονάδων αίματος, αλλά και για την ενίσχυση της
Δημοτικής Τράπεζας αίματος

Ας συμμετάσχουμε όλοι όσοι μπορούμε ,στο πιο υψηλό έργο
αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και στήριξης της ζωής, ιδιαίτερα αυτές
τις δύσκολες για όλους μας, στιγμές.

Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της εθελοντικής
αιμοδοσίας, θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας,
με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Μπορείς να προσφέρεις αίμα εάν:

·

είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών.

·

ζυγίζεις πάνω από 50kg.

·
είσαι υγιής . (δεν παίρνεις αντιβιοτικά, δεν έχεις
κάποια λοίμωξη ή κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα,

·
δεν έκανες ή πρόκειται να κάνεις κάποια χειρουργική
επέμβαση κλπ)

·

έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.

·

έχεις φάει κάποιο γεύμα πριν αιμοδοτήσεις

·

πίνεις πολλά υγρά πριν και μετά την αιμοδοσία

·

έχεις μαζί τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική σου ταυτότητα

·

είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους.

Τόσο απλά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος έχει ήδη παραχωρήσει, μετά από
σχετικό αίτημα του Υπουργείου Υγείας, το χώρο του ΚΑΠΗ
Πικερμίου, για τη δημιουργία μόνιμης Δομής αιμοδοσίας.
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