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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Σε ασφαλή χώρο, εκτός του  Νοσοκομείου λειτουργεί από τις 16 Μαρτίου
2020 το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ν. Κέρκυρας μετά από απόφαση της
Διοίκησης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής
Απόφασης, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από το νέο κορωνοϊό. 

Το  Τμήμα  στεγάζεται  προσωρινά  στο  Ιατρείο  της  Ιατροχειρουργικής
Εταιρείας, που παραχωρήθηκε από την Πρόεδρο κ. Μάνδηλα -Κουσουνή
Μαρία, την οποία η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά.

Οι αιμοληψίες γίνονται καθημερινά 08.30 έως 14.00 και  18.00 έως 20.00
καθώς  και  τα  Σάββατα  από  09.00  έως  14.00.  Τα  απογεύματα  του
Σαββάτου καθώς και τις Κυριακές γίνονται αιμοληψίες σε διάφορα σημεία
της Κερκυραϊκής υπαίθρου με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα.

Από την πρώτη ημέρα, με ευχάριστη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αυξήθηκε
σημαντικά η προσέλευση των αιμοδοτών . Από 16-03-2020 έως 22-03-20
συγκεντρώσαμε  277 μονάδες αίματος ενώ την τελευταία εβδομάδα που οι
αφαιμάξεις εφαρμόζονταν στο νοσοκομείο, δηλαδή από  09-03-20020 έως  
15-03-20 συγκεντρώσαμε 95 μονάδες αίματος. 

Από  τα  στοιχεία  του  Τμήματος  Αιμοδοσίας  διαφαίνεται  μία  αύξηση  των
αιμοληψιών κατά 200% γεγονός που αφενός μας χαροποιεί ,αφετέρου δεν
πρέπει να μας εφησυχάζει καθώς οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν υψηλές.

 Η διαδικασία της αιμοληψίας ακολουθεί κάθε πρωτόκολλο ασφάλειας τόσο
για τον εθελοντή αιμοδότη όσο για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Επίσης   με  ασφάλεια   οδηγούμαστε  στα  κάτωθι  συμπεράσματα  και
στατιστικά :
-Αυξήθηκε  σημαντικά,  από  το  40%  στο  95%  η  εθελοντική  προσφορά
αίματος  Αυτό  εν  μέρη  οφείλεται  και  στην  αναστολή  των  τακτικών
χειρουργείων (προσφορά αίματος από συγγενείς ) αλλά κυρίως οφείλετε
στην διάδοση μεσώ διαδικτύου του μηνύματος της εθελοντικής προσφοράς
αίματος.
-Αυξήθηκε  σημαντικά  το  ποσοστό  των  νέων  αιμοδοτών  (αιμοδότες  της
πρώτης  φοράς)  και  μειώθηκε  ο  μέσος  όρος  ηλικίας  των  αιμοδοτών  με
προσέλευση κατεξοχήν νέων ανθρώπων .



-Οι  αιμοδότες  σε  ποσοστό  άνω  50%  μας  δήλωσαν  ότι  φοβόταν   να
προσεγγίσουν  το  Νοσοκομείο   για  αιμοδοσία   αυτό  το  διάστημα  και  η
μεταφορά  μας  εκτός,  λειτούργησε  θετικά  στην  απόφαση  τους  να
αιμοδοτήσουν. 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κέρκυρας, κ. Λεωνίδας Ρουμπάτης, ευχαριστεί θερμά
από καρδιάς έναν προς έναν, όλους  τους αιμοδότες για την προσφορά
τους και την προσέλευσή τους που αυξήθηκε σημαντικά. Ευχαριστεί θερμά
το  Διευθυντή  και  όλο  το  προσωπικό  της  Αιμοδοσίας  για  όλη  την
προσπάθεια.
Η προσφορά των συνανθρώπων μας είναι συγκινητική και ελπιδοφόρα. Σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η ανθρωπότητα με τη πανδημία, είναι
εξέχουσας σημασίας να μην ξεχνάμε όσους έχουν ανάγκη από αίμα.
Δίνουμε Αίμα, Δίνουμε Ζωή!!!!
                                                                        
                                                          Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας


