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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Σήμερα 14 Ιουνίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή αιμοδότη. Την 

ημέρα αυτή τιμάται, ο ανώνυμος αιμοδότης και ο αλτρουϊσμός που επιδεικνύει 

προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά χωρίς ανταμοιβή: 10 λεπτά από το χρόνο του και 

400 ml αίμα από τα 5-6 λίτρα που διαθέτει. 

 

Φέτος, το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΔΩΣΕ ΤΩΡΑ, ΔΙΝΕ 

ΣΥΧΝΑ», μήνυμα που προβάλλει την ανάγκη να δίνουμε αίμα συστηματικά κι όχι 

μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. 

 

Στη χώρα μας περίπου το 52% του συλλεχθέντος αίματος προέρχεται από εθελοντική 

αιμοδοσία, ενώ το 48% προέρχεται από δότες του συγγενικού περιβάλλοντος των 

ασθενών. Στην περιοχή μας, το ποσοστό εθελοντικά προσφερόμενου αίματος αγγίζει 

το 70% και είναι αξιέπαινη η δράση των συλλόγων και φορέων Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας, το φιλότιμο του προσωπικού των κέντρων αιμοδοσίας των Νοσοκομείων 

μας και η αφοσίωση που επιδεικνύουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των πολιτών.   

 

Το ετήσιο έλλειμμα για τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών των Νοσοκομείων της 

πόλης μας είναι τουλάχιστον 2.000 φιάλες αίματος ετησίως (συλλογή 22.000 και 

κατανάλωση 24.000).  Η αναγκαιότητα σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο που παρατηρούνται 

ελλείψεις, ειδικά σε σπάνιες ομάδες αίματος. 

 

Πρόγραμμα αιμοληψιών: 

 Πλατεία Γεωργίου, κινητή μονάδα, από Τετάρτη, 14 Ιουνίου έως Σάββατο 17 Ιουνίου, 

9:30 - 13:30. Πέμπτη 15 Ιουνίου απόγευμα 17:30 - 20:30.  

Αριθ. Πρωτ.:  5190 

 
Πάτρα: 14-6-2017 
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 ΠΑΤΡΩΝ-ΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2610 999111 ΤΗΛ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2613 603644-668. 

Ωράριο Αιμοδοσίας: Δευτέρα έως Κυριακή 8.30-14.30 και 17.00-20.30. 

 ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1-ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2610 227000 ΤΗΛ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2610 

227071-227075. Ωράριο Αιμοδοσίας: Δευτέρα έως Κυριακή 8.30-13.30 και 17.30-

20.30   

 Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων 

διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο του νοσοκομείου την Τετάρτη 14 

Ιουνίου το πρωί 8:30-13:30 και το απόγευμα 17:30-20:30. 

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι στάση ζωής. 

 


