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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος.
Η ημέρα αυτή επιλέχθηκε με αφορμή την ημέρα γέννησης του γιατρού Καρλ Λαντστάινερ ο
οποίος ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και αργότερα τα ρέζους και τιμήθηκε μετέπειτα με
βραβείο Nobel για αυτή του την ανακάλυψη.
Για το έτος 2018 η Ελλάδα έχει αναλάβει τη διοργάνωση του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι ο εορτασμός και η αναγνώριση
της προσφοράς και του αλτρουισμού των ανώνυμων εθελοντών αιμοδοτών που με
ανιδιοτέλεια προσφέρουν το αίμα τους σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Η καθιέρωση της Ημέρας αυτής στοχεύει μεταξύ άλλων στην εξάλειψη των προκαταλήψεων
γύρω από τη δωρεά αίματος, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, να
προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες και να προωθήσει και να εμπνεύσει το αίσθημα της
συνεισφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των
Φύλων διοργάνωναν σε σταθερή βάση κάθε 6 μήνες εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, για την ενίσχυση της Δημοτικής Δανειστικής
Τράπεζας Αίματος. Την αιμοδοσία πλέον πλαισιώνουν όλο και περισσότεροι φορείς της
πόλης μας με αποτέλεσμα στο εξής αυτή να πραγματοποιείται 3 φορές το χρόνο αντί για 2,
κάθε 4 μήνες.
Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκει κάθε φορά όλο και περισσότερους αποδέκτες, καθώς ενισχύεται
συνεχώς ο αριθμός των ήδη υπαρχόντων εθελοντών αιμοδοτών. Η ευαισθητοποίηση του
κοινού στο θέμα της δωρεάς αίματος αυξάνεται διαρκώς και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα
κάθε φορά μέσω της συμμετοχής στην αιμοδοσία.

Υπενθυμίζουμε πως η δωρεά αίματος είναι μία απλή, ανώδυνη και ασφαλής διαδικασία η
οποία διαρκεί 10 λεπτά της ώρας ενώ ο όγκος αίματος που προσφέρεται είναι το 1/20 του
συνολικού όγκου αίματος του οργανισμού του ανθρώπου, του οποίου η αναπλήρωση γίνεται
ταχύτατα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, προτρέπουμε όλους να γίνουν
μέτοχοι της εθελοντικής προσφοράς αίματος βοηθώντας έτσι τους συνανθρώπους μας που
χρειάζονται κάποια στιγμή της ζωής τους μετάγγιση αίματος. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί
να μη λείψει ποτέ από κάποιον συνάνθρωπο μας το πολύτιμο αυτό αγαθό.
«Να είσαι εκεί για τον Άλλο. Δώσε Αίμα. Μοιράσου τη ζωή.»
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