ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΟΛΜΕ - ΕΛΜΕ
10 Οκτωβρίου 2017
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, για τη
συμμετοχή τους στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας
στις 05 Οκτωβρίου 2017.
Ενημερώνουμε όσους αιμοδότησαν για πρώτη φορά, ότι στο διάστημα των δύο επόμενων μηνών θα
τους αποσταλούν από το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας (Ε.Μ.Α.) συγκεκριμένες οδηγίες για την απόκτηση
και την ενεργοποίηση της κάρτας αιμοδότη, με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι παλαιότεροι
εθελοντές αιμοδότες που δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί την κάρτα τους, μπορούν να απευθύνονται για
πληροφορίες στο τηλ. 215-2157865.
Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν τα προγράμματα αιμοδοσίας που έχουν προγραμματιστεί
από τις ΕΛΜΕ τους, όπως και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχή συνέχιση
του θεσμού.
Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ όλης της χώρας να οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με
δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής τους, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην άμεση
κάλυψη των αιτημάτων για αίμα.
Το μέτρο του πολιτισμού είναι η αλληλεγγύη. Η επιτυχία της δημιουργίας ομάδων εθελοντών
αιμοδοτών εκπαιδευτικών σε μόνιμη βάση στις ΕΛΜΕ και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο
ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων/ισσών μας στο πολύ σημαντικό θεσμό της εθελοντικής
αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους,
β) τη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας, που αφορούν
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή
περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών,
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα σε
περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.
Υπενθυμίζουμε ότι για την Αττική, στο πρόγραμμα του Δικτύου Εθελοντικής Αιμοδοσίας ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ
έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω ημερομηνίες, ενώ για το πρόγραμμα αιμοδοσίας της επόμενης
περιόδου (2018), θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
 ΕΛΜΕ Καλλιθέας/ Ν. Σμύρνης/Μοσχάτου : Παρασκευή, 13 Οκτώβρη 2017
(Σχολικό Συγκρότημα Αγ. Νικολάου, Καλλιθέα)
 Α΄ Γ΄ ΕΛΜΕ Β΄ Αθήνας : Τετάρτη, 18 Οκτώβρη 2017
(2ο ΕΠΑΛ, Έλλης 3 και Αγ. Παρασκευής, Χαλάνδρι)
 ΕΛΜΕ Πειραιά : Τρίτη, 31 Οκτώβρη 2017 (13ο Γυμνάσιο, Παπαστράτου 14)
 Γ΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, 15 Νοέμβρη 2017 (7ο ΓΕΛ Ιλίου, Βιτυβίλια 50)
 Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας – 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου : Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017
(2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, Ταϋγέτου 60, Γκράβα)
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες εκτός Αττικής που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
μπορούν να δώσουν αίμα σε νοσοκομείο της περιοχής τους, δηλώνοντας το Δίκτυο της ΟΛΜΕ.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν τους συναδέλφους εθελοντές
αιμοδότες. Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να αιμοδοτήσουν περισσότερες από μία φορά
ανά ημερολογιακό έτος, με δικαίωμα χρήσης των αντίστοιχων αδειών (Ν. 3528/07/ άρ.50/παρ.5).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3311354 (ΟΛΜΕ) - 6973643277 (υπεύθυνη αιμοδοσίας ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)

