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ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΣΗΝ ΙΚΑΡΙΑ – ΑΤΓΟΤΣΟ  2022 

 

Τν Ννζνθνκείν Παίδσλ “Αγία Σνθία” απνηειεί ην κνλαδηθό Ννζνθνκείν 

κέζσ ηεο Παληθάξηαο Τξάπεδαο Αίκαηνο ην νπνίν θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ 

αηκνδνηώλ ηνπ Νεζηνύ καο θαη ησλ ζπγγελώλ απηώλ όπνπ θαη αλ απηνί βξεζνύλ θαη 

ηαπηόρξνλα όισλ ησλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Ιθαξίαο.  

Η ζπκβνιή ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ηνπ Νεζηνύ καο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παίδσλ “Αγία Σνθία” είλαη ζπνπδαία θαη νθείινπκε λα ζπλδξάκνπκε όινη νύησο 

ώζηε ε πξνζθνξά ζε θηάιεο αίκαηνο να αυξηθεί, ηδηαίηεξα ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο 

όπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε έιιεηςε ζε αίκα κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία θάιπςεο 

όισλ ησλ αλαγθώλ, ηόζν ησλ αηκνδνηώλ, όζν θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.  

Από ηηο πέληε κέρξη θαη ηηο 10 Απγνύζηνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί δξάζε 

εζεινληηθήο αηκνδνζίαο από ην Ννζνθνκείν Παίδσλ “Αγία Σνθία”, ζην λεζί ηεο 

Ιθαξίαο. Η πξνζέιεπζε ησλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ ζα ζπκβάιεη ζην κέγηζην βαζκό 

ζηελ επηηπρία ηεο εζεινληηθήο απηήο δξάζεο νύησο ώζηε λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο 

καο ζε αίκα.  

 

Τν πξόγξακκα ηεο αηκνδνζίαο απνηππώλεηαη σο εμήο: 

 Παρασκευή 5/8/2022 ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΑΠΟ 9:00 – 

13:00 και 18:00-21:00 

 άββατο  6/8/2022 ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΑΠΟ 9:00- 14:00 

 Κυριακή 7/8/2022  ΑΓΙΟ ΚΗΡΤΚΟ – ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΑΠΟ 10:00– 

15:00 

 Γευτέρα 8/8/2022 ΡΑΥΔ ΑΠΟ ΑΠΟ 17:00- 21:30 

 Σρίτη  9/8/2022 ΚΑΡΑΒΟΣΑΜΟ ΑΠΟ 17:00- 22:00 

 Σετάρτη 10/8/20222 ΔΤΓΗΛΟ ΑΠΟ 10:00-13:00 

 

Οθείινπκε όινη λα ζπλερίζνπκε λα δπλακώλνπκε απηή ηελ ηόζν ζπνπδαία 

εζεινληηθή δξάζε. Αο ζπκβάινπκε όινη καδί ζηελ εζεινληηθή αηκνδνζία είηε 
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ζπκκεηέρνληαο άκεζα ζ’ απηήλ είηε επαηζζεηνπνηώληαο θαη ελεκεξώλνληαο ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο καο γη’ απηή ηελ ζπνπδαία πξνζπάζεηα θαη αο ζπκβάινπκε όινη ζην 

πην πςειό έξγν αλζξώπηλεο αιιειεγγύεο.  

 

Σεκείσζε:  

 Πξηλ ηελ αηκνδνζία πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε από ηνπο γηαηξνύο θαη ην 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα, παξέρνληαο θάζε 

αζθάιεηα ζηνλ εζεινληή αηκνδόηε.  

 Αλ είζηε ήδε εζεινληήο κελ μεράζεηε λα έρεηε καδί ζαο ηελ πξνζσπηθή θάξηα 

αηκνδόηε. Όπνηνο εζεινληήο πξνζθέξεη αίκα πξώηε θνξά ή όπνηνο ηελ έρεη 

ράζεη ζα ηνπ ρνξεγεζεί λέα θάξηα.  

 Η αηκνδνζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από εζεινληέο κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 

18 - 65 εηώλ. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 

 


