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Αρ. Πρωτ.: 15199

ΠΡΟ:
Δθμόςια Δθμοτικά χολεία &
Νθπιαγωγεία Νζασ Μάκρθσ,
Μαρακϊνα, Σφμβου, Γραμματικοφ,
Κάτω ουλίου, Αγίασ Μαρίνασ,
Αρτζμιδασ και Ραφινασ

ΘΕΜΑ: «Τπενθφμιςη τησ εθελοντικήσ αιμοδοςίασ τησ 13ησ Ιουνίου ςτο 1ο Δ.. Ραφήνασ»
ασ υπενκυμίηουμε τθν κακιερωμζνθ ετιςια εκελοντικι αιμοδοςία των εκπαιδευτικϊν που
υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Νζασ Μάκρθσ, Μαρακϊνα, Σφμβου, Γραμματικοφ, Κάτω ουλίου, Αγίασ
Μαρίνασ, Αρτζμιδασ και Ραφινασ. Η αιμοδοςία, τθν οποία διοργανϊνει θ Δ/νςθ Π.Ε. Αν. Αττικισ ςε
ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ των εκπαιδευτικϊν τθσ περιφζρειάσ τθσ και το Νοςοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακοφ», κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ςτο 1ο Δ.. Ραφήνασ (Χρυς.
μφρνθσ 10, Ραφινα, τθλ.: 22940/24700).
Η αιμοδοςία κα πραγματοποιθκεί κατά τισ ϊρεσ από 9:00-14.00. Ωςτόςο, για τθ διευκόλυνςθ του
ςυνεργείου αιμολθψίασ, ςυνιςτάται οι εκπαιδευτικοί που θα ςυμμετάςχουν να ζχουν προςζλθει μζχρι
τισ 13:00. Επίςθσ, προκειμζνου να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ και θ άςκοπθ ταλαιπωρία των
ςυναδζλφων, καλό είναι να μθ δθλϊςουν ςυμμετοχι όςοι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν εκ των προτζρων ότι
δεν είναι ςε κζςθ να δϊςουν αίμα (επιςυνάπτεται ςχετικι ενθμζρωςθ του Νοςοκομείου).
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολείων να δθλϊνουν τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν που
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν το αργότερο μζχρι δφο ημζρεσ πριν την πραγματοποίηςη τησ αιμοδοςίασ,
ςτη
φόρμα
που
βρίςκεται
ςτον
ηλ.
ςφνδεςμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScACwkajbDSbeYVXZYwZQbrI_EnWr_kgOQC6KxjJllfBNnJfg
/viewform
Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ ωσ προσ τον αρικμό των αιμολθπτϊν και τθν
ζγκαιρθ εξυπθρζτθςθ των εκελοντϊν αιμοδοτϊν, δεν κα γίνονται δεκτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν
δθλϊςει ςυμμετοχι.

Η Διευθφντρια
Διεφθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Βασιλική Ξυθάλη

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΥΝΟΣΕΡΑ ΑΙΣΙΑ ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΙΜΟΔΟΣΧΝ



Γξηπώδεο ζπλδξνκή ηηο ηειεπηαίεο 10 εκέξεο



Αληηβίσζε ηηο ηειεπηαίεο 10 εκέξεο



Τνθεηόο εληόο ηνπ έηνπο ή απνβνιή εληόο εμακήλνπ



Χεηξνπξγηθή επέκβαζε εληόο εμακήλνπ, ή επεκβαηηθή εμέηαζε (π.ρ.
γαζηξνζθόπεζε) εληόο ηξηκήλνπ



Αιιεξγία κε θαηαξξνή ή θλεζκό ηηο ηειεπηαίεο κέξεο



Ταμίδηα ζε ηξνπηθέο θιπ ρώξεο θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν



Τξύπεκα απηηώλ θιπ ή ηαηνπάδ ην ηειεπηαίν εμάκελν



Αιιαγή εξσηηθνύ ζπληξόθνπ ρσξίο πξνθύιαμε ηνλ ηειεπηαίν κήλα



Εμαγσγή δνληηνύ εληόο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο



Εκκελνξξπζία θαηά ηηο εκέξεο ηεο αηκνδνζίαο



Αϋπλία θαηά ηελ εκέξα ηεο αηκνδνζίαο



Καηάρξεζε αιθνόι ηηο ηειεπηαίεο 12 ώξεο



Ληπνζπκηθά επεηζόδηα κεηά από αηκνιεςία ή αηκνδνζία

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΥΝΟΣΕΡΑ ΑΙΣΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΙΜΟΔΟΣΧΝ



Σνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, π.ρ. ππέξηαζε, θαξδηνπάζεηα, ζαθραξώδεο
δηαβήηεο, θαθνήζεηα, θιπ.



Νόζεκα πνπ κεηαδίδεηαη κε ην αίκα, π.ρ. επαηίηηδα, θιπ. Αθόκε θη αλ
πάζρεη ν ζύληξνθόο ηνπ θαη δελ έρεη εκβνιηαζηεί



Χξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ



Επηιεςία



Παξακνλή ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην γηα πεξηζζόηεξνπο από 6 κήλεο θαηά ην
ρξνληθό δηάζηεκα 1980-1996

