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                   ο    Αιμοδοτικός Σύλλογος                                   

  Γενικών/  Οικογενειακών Γιατρών   Βορείου Ελλάδος  με έδρα το  Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 

 Καλεί   σε     ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  

            από Σάββατο 2 Ιουλίου (Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών) έως Κυριακή 10 Ιουλίου 

 ΌΛΟΥΣ τους Ιατρούς                         -ανεξαρτήτως ειδικότητας και ακαδημαϊκής βαθμίδας 

 Όλους τους συνάδελφους Υγειονομικούς    -ανεξαρτήτως της θέσης που υπηρετούν                      

 Όλους τους ενήλικες Πολίτες                -που αναγνωρίζουν την ανάγκη και νοιώθουν το χρέος 

 Να συνεισφέρουν ΑΜΕΣΑ!…. Όποτε, Όπου και Όπως μπορούν!... 

Έκτακτοι επιδημιολογικοί λόγοι -πέρα από τους πάγιους- έχουν γιγαντώσει τις ανάγκες ή/και έχουν μειώσει 
την προσφορά σε αυτό το στιγμιότυπο του χρόνου, περισσότερο από άλλοτε. Αν και κάποια στοιχεία, χμ… 

είναι ανησυχητικά για την Ελλάδα -διαχρονικά. Για παράδειγμα, ενώ οι ανάγκες στην υπόλοιπη             

Δ. Ευρώπη  καλύπτονται πλήρως (σχεδόν) από Εθελοντές Αιμοδότες, στην Ελλάδα η αντίστοιχη 

προσφορά καλύπτει μόλις το 60% (!!!). Αν και (ως γνωστόν), είμαστε Εμείς (μόνο Εμείς και κανείς 

Άλλος) που διαθέτουμε την (αμετάφραστη) λέξη « φιλότιμο» (…) στην πλούσια γλωσσική μας παράδοση, 

όπως μας αρέσει να αναμασούμε συχνά-πυκνά με « καμάρι και υπερηφάνεια».... 

Η ΔΩΡΕΑ (λοιπόν) προϊόντων αίματος, μπορεί να γίνει: 
 στο δικό μας ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ λογαριασμό: {16285} – ή σε κάποιον άλλο παρόμοιο,  

 στον ΑΤΟΜΙΚΟ λογαριασμό -που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε λίγα λεπτά, κατά την προσέλευση    

 στο ΑΧΕΠΑ ή -σε οποιοδήποτε άλλο Κέντρο Αιμοδοσίας ανά την επικράτεια 

 στο χρονικό πλαίσιο που προτείνουμε εμείς, ή σε άλλο χρόνο.  

         Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι: 

>Να βάλει περισσότερος κόσμος, τη δωρεά αίματος στη «σκέψη και την 
καθημερινότητά του». Άλλωστε, ποτέ δεν είναι αργά για λίγο «φιλότιμο»...  

Είμαι «πιο Υγιής», 
όταν βοηθάω και Άλλους,  
να είναι «πιο Υγιείς»     
 

   Ο Σύλλογός μας, καλεί: 
---πρωτίστως  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, 

--- μα και         ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΤΟ ΠΟΛΙΤΗ,  
να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,  

προκειμένου να αλλάξει  Α Μ Ε Σ Α (!) 
 η πρόθεση της Κοινότητας,  
απέναντι   στη δωρεά αυτού  

του  θ α υ μ α σ τ ο ύ  οργάνου ! 
 

Επικοινωνία:bloodon.gp.ng@gmail.com 

twitter: bloοdon.gp  

Fb: Bloodon Gp  
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