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«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ)
και τον Ερυθρό Σταυρό ως η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Είναι η μέρα
που τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης ο οποίος με αλτρουισμό και χωρίς
ανταμοιβή προσφέρει λίγο από το χρόνο του και μια μικρή ποσότητα από το αίμα
του.
Το κεντρικό μήνυμα για φέτος είναι «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ. ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΖΩΝΤΑΝΟ» (GIVE BLOOD AND KEEP THE WORLD BEATING) προβάλλοντας τη
συστηματική και όχι μόνο σε περιόδους κρίσης ανάγκη για αίμα.
Στη χώρα μας περίπου το 52% του συλλεγόμενου αίματος προέρχεται από
εθελοντική αιμοδοσία, ενώ το 48% προέρχεται από δότες του συγγενικού
περιβάλλοντος των ασθενών. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το
αίμα προέρχεται κατά 95-100% από εθελοντές αιμοδότες. Το να γίνεις εθελοντής
αιμοδότης έχει πολλά θετικά για την κοινωνία και για τους ανθρώπους που
χρειάζονται το αίμα. Αυτό που σημαδοτεί η ημέρα αυτή, είναι να δώσεις περισσότερη
προσοχή, στο τι σημαίνει εθελοντική αιμοδοσία και να σταματήσεις να πιστεύεις
διάφορες ανακρίβειες που ακούγονται για αυτήν. Το καλύτερο από όλα είναι η
σωστή ενημέρωση.
Αισθανόμαστε την ανάγκη, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους
εκείνους τους εθελοντές αιμοδότες, που με την πράξη τους στις δύσκολες και
πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, έδειξαν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, την
ευαισθησία και την ευσυνειδησία τους στηρίζοντας τους συνανθρώπους μας, που
τους είχαν ανάγκη και το σύστημα υγείας μας.
Οι ανάγκες σε αίμα δεν σταματούν ποτέ.
Στην προσπάθεια για εξεύρεση αίματος δεν χωράνε φόβοι, αναστολές και
αναβολές.
Το Αίμα αποτελεί Δώρο ανεκτίμητης αξίας, για κάποιον που το έχει ανάγκη,
μα και υπέρτατη εκδήλωση αλληλεγγύης, γι’ αυτόν που το προσφέρει.
Όλοι εσείς που είστε υγιείς: ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ. ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ. ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΑΓΑΠΗ, ΔΩΣΤΕ
ΖΩΗ.
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