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H 14η Ιουνίου έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό
Σταυρό  και  την  Ερυθρά  Ημισέληνο,  την  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  Εθελοντών
Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος ως Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη έχει  ως στόχο να τιμηθεί  ο ανώνυμος
εθελοντής  αιμοδότης  και  ο  αλτρουισμός  που  επιδεικνύει  προς  τον  πάσχοντα
συνάνθρωπό  του.  Αυτόν  τον  αλτρουισμό  τον  επιδεικνύει  προσφέροντας  δύο
πολύτιμα αγαθά του χωρίς ανταμοιβή. 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400
κ.ε. αίμα από τα 6 λίτρα που διαθέτει.

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  κάθε  χώρα,  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  της  σε  αίμα,
χρειάζεται 60.000 φιάλες αίμα, ανά 1.000.000 κατοίκους. Επομένως, στην Ελλάδα
των 10 εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες
μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες.

Φέτος το Νοσοκομείο μας σε συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας
και  Διαποντίων  Νήσων  ,  τη  συνεργασία  του  Συλλόγου  Μεσογειακής
Αναιμίας Κέρκυρας και την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού, συμμετέχει
στη δράση  της Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας, τον οργανισμό  «Χαμόγελο του Παιδιού» και θα γιορτάσουν την
Ημέρα  αυτή πραγματοποιώντας   Εθελοντική  Αιμοδοσία,  στις  14  και  15
Ιουνίου και ώρες 18:00 έως 21:00, στην Πλατεία Σπιανάδα.

Επίσης  το  πρωί  της  Δευτέρας  η  κινητή μονάδα της  Αιμοδοσίας  μας  θα
πραγματοποιήσει  Εθελοντική  Αιμοδοσία  στον  ¨Νέο  πεζόδρομο¨  σε
Συνεργασία με Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών και ώρες  10:00 -14:00.

Το να γίνεις εθελοντής αιμοδότης έχει πολλά θετικά για την κοινωνία και για τους
ανθρώπους που χρειάζονται το αίμα αυτό. Αυτό που  σηματοδοτεί η ημέρα αυτή
είναι να δώσεις λίγο περισσότερο προσοχή στο τι σημαίνει εθελοντική αιμοδοσία
και να σταματήσεις να πιστεύεις διάφορες ανακριβείς  ειδήσεις που έχεις ακούσει
γι’ αυτή!

Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ενημερωθείς σωστά για την αιμοδοσία
και να προσέξεις που θα την κάνεις!  Το  ΑΙΜΑ αποτελεί  ΔΩΡΟ ανεκτίμητης αξίας,
για  κάποιον  που  το  έχει ανάγκη,  μα  και  υπέρτατη εκδήλωση  αλληλεγγύης, γι’
αυτόν που το προσφέρει. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙΜΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ακόμα και
την περίοδο της πανδημίας. Δίνουμε ΑΙΜΑ, προσφέρουμε Αγάπη και Ζωή!!!

                                                                 Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας
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