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Aγαπθτ-ζ/ι  αιμοδότ-θ/τρια,    

Σασ ευχόμαςτε καλι κι ευλογθμζνθ χρονιά! 

Ίςωσ ακοφςατε ότι τελευταία παρατθρείται μειωμζνοσ αρικμόσ αιμολθψιϊν,  με ςυνζπεια 

μεγάλθ αγωνία του προςωπικοφ των Υπθρεςιϊν Αιμοδοςίασ, πολυμεταγγιηόμενων αςκενϊν 

με Μεςογειακι Αναιμία,  αςκενϊν με προγραμματιςμζνα χειρουργεία και ιατρϊν και 

νοςθλευτϊν που εφθμερεφουν. 

Τα αίτια μειωμζνθσ προςζλευςθσ  αιμοδοτϊν, είναι οι πρόςφατεσ εορτζσ, αφξθςθ των 

κρουςμάτων ιϊςεων και κυρίωσ θ πρόςφατθ κακοκαιρία.   

 Επίςθσ, από 24 Δεκεμβρίου,   αποκλείονται από αιμοδοςία όςοι κατοικοφν ι εργάηονται ςε 
περιοχζσ που ζχουν χαρακτθριςτεί «επθρεαηόμενεσ από ελονοςία», κακϊσ και όςοι 
διανυκτζρευςαν ςε κάποια από αυτζσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ και προκειμζνου να μθν  κινδυνεφςουν ανκρϊπινεσ ηωζσ, 
απευκυνόμαςτε με μθνφματα ςαν αυτό ςτουσ αιμοδότεσ μασ και ηθτάμε τθν πολφτιμθ 
βοικειά  τουσ.                                                                              

Παρακαλοφμε και  εςάσ προςωπικά, εάν θ κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ το επιτρζπει και 
εφόςον ζχει περάςει το ελάχιςτο μεςοδιάςτθμα από τθν τελευταία φορά που προςφζρατε 
αίμα και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κατοικείτε, οφτε εργάηεςτε ςε επθρεαηόμενθ  από 
ελονοςία περιοχι και ότι δεν υπάρχει άλλο κϊλυμα,  να επιςκεφκείτε τθν δικι μασ ι άλλθ 
Υπθρεςία Αιμοδοςίασ για να προςφζρετε το πολφτιμο αίμα ςασ. 

Παρακάτω παρακζτομε πλθροφορίεσ για τισ επθρεαηόμενεσ από ελονοςία περιοχζσ. 

ΕΠΘΡΕΑΗΟΜΕΝΕ από ελονοςία περιοχζσ  : 
I. Από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεςςαλονίκησ: 
A. Από τον Διμο Δζλτα 
1. Δθμοτικι Ενότθτα Εχεδϊρου: 
Δθμοτικι Ενότθτα Καλοχωρίου (Καλοχώρι) 
Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ Μαγνθςίασ (Νζα Μαγνηςία) 
Δθμοτικι Ενότθτα Διαβατϊν (Διαβατά, Αγία οφία) 
Δθμοτικι Ενότθτα Σίνδου (ίνδοσ) 
Β. Από τον Διμο Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ 
1. Δθμοτικι Ενότθτα Μενεμζνθσ: 
Δθμοτικι Ενότθτα Μενεμζνθσ (ςυμπεριλαμβάνονται οι περιοχζσ Νζα Μενεμζνη, Βόςποροσ, 
Άγιοσ Νεκτάριοσ-Δενδροπόταμοσ, Μουριζσ) 
Γ. Ο Δήμοσ Κορδελιοφ-Ευόςμου 
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II. Από την Π.Ε. Ζβρου: 
Α. Από το Διμο Αλεξανδροφπολθσ 
1. Δθμοτικι Ενότθτα Φερϊν: 
Αρδάνι, Βρυςοφλα, Καβηςόσ, Πόροσ, Φζρεσ 

Αιμοδότεσ που κατοικοφν ι εργάηονται ςτισ επθρεαηόμενεσ από ελονοςία περιοχζσ, αλλά και 
όςοι επιςκζφκθκαν ζςτω και μία από αυτζσ και παρζμειναν εκεί ζςτω και μία νφκτα, 
χρειάηεται να το δθλϊνουν ςε όποια Υπθρεςία Αιμοδοςίασ μεταβαίνουν. 
Για όςουσ κατοικοφν ι εργάηονται ςε επθρεαηόμενθ περιοχι, ΔΕΝ επιτρζπεται θ αιμοδοςία, 
ζωσ ότου υπάρξει θ δυνατότθτα κατάλλθλου εργαςτθριακοφ ελζγχου (με ορολογικό ζλεγχο 
και με μοριακι τεχνικι) ι ζωσ τον αποχαρακτθριςμό τθσ περιοχισ. 
Υποψιφιοι αιμοδότεσ που ταξίδεψαν και παρζμειναν ζςτω και μία μόνο νφκτα ςε κάποια 
επθρεαηόμενθ περιοχι (παραμονι από τισ πρϊτεσ βραδινζσ ζωσ τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ), 
δεν πρζπει να προςφζρουν αίμα πριν ςυμπλθρωκοφν 6 ΜΗΝΕΣ από τθν αποχϊρθςθ-
επιςτροφι τουσ. 

 Παρακαλοφνται οι αιμοδότεσ να παρακινιςουν όςο το δυνατόν περιςςότερουσ ςυγγενείσ, 

φίλουσ και γνωςτοφσ που κατοικοφν και εργάηονται ςε ΜΗ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ,  να 

προςφζρουν αίμα, για να αντιςτακμιςτοφν οι απϊλειεσ μονάδων αίματοσ λόγω του 

αποκλειςμοφ των αιμοδοτϊν από επθρεαηόμενεσ περιοχζσ. 

Ωράριο προςζλευςησ αιμοδοτών ςτο Κζντρο Αίματοσ  Π.Γ.Ν.Θ.  ΑΧΕΠΑ 

 Τηο θαζεκεξηλέο  

8:30 - 13.30 (κε εμαίξεζε ην πξσί ηεο Τεηάξηεο)  

θαη 17:30-19:30  

Τελ Τεηάξηε, νη αηκνιεςίεο αξρίδνπλ ώξα 10.30 (ιόγσ ηεο εβδνκαδηαίαο ζπλάληεζεο 
ηνπ Τκήκαηνο 8:30-10:30). 

 Τν Σάββαην, ηελ Κπξηαθή θαη ηηο αξγίεο 9:00-12:30 

 

Σας εσταριστούμε θερμά για την ανταπόκριση! 

 
 

     Η Συντονίςτρια Διευκφντρια 
του Κζντρου Αίματοσ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ 

 
    Ελζνθ Χαςαποποφλου-Ματάμθ 
 

         

 


