ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Αγαπητοί συµπατριώτες,
Όπως ήδη γνωρίζεται ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδίτη έχει
δηµιουργήσει Τράπεζα Αίµατος σε συνεργασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του
Μποδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαϊδας.
Μια σηµαντική, ουσιαστική και ζωτικής σηµασίας προσπάθεια, η οποία βρήκε
ανταπόκριση από τα µέλη, φίλους του συλλόγου και συγχωριανούς µας και
λειτουργεί µε τη δική τους στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.
Μέχρι σήµερα έχει ανταποκριθεί σε αρκετά περιστατικά συµπατριωτών µας,
οι οποίοι σε δύσκολες στιγµές της ζωής τους απευθύνθηκαν στην Τράπεζα
Αίµατος και κάλυψαν άµεσα το πρόβληµα εξεύρεσης αίµατος για τους ίδιους ή
για άτοµα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Η αιµοδοσία είναι εθελοντική κίνηση που απλά σώζει ζωές (τη δική µας, της
οικογένειάς µας, των φίλων µας), δεν εγκυµονεί κινδύνους και είναι ανώδυνη.
Οποιοσδήποτε µπορεί να προσφέρει αίµα αρκεί να είναι ενήλικας, να έχει
καλή υγεία και να µην πάσχει από µεταδοτικές ασθένειες.
Οι ανάγκες αίµατος καθηµερινά είναι πολύ µεγάλες και χρειάζονται συνεχείς
προσπάθειες για να µπορεί µία Τράπεζα Αίµατος να λειτουργεί, καλύπτοντας
και εξυπηρετώντας αυτούς που έχουν άµεση ανάγκη από αίµα.
Χωρίς καµία παρενέργεια τα 300 γραµµάρια αίµατος που µπορεί να δώσει
κάποιος είναι µέγιστη κοινωνική προσφορά. Είναι η απλούστερη
µεταµόσχευση που σώζει κάποιον, χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισµό µας.
Για το λόγο αυτό θα πραγµατοποιηθεί από το M.Π.Σύλλογό µας µια
νέα εθελοντική αιµοδοσία την Κυριακή 08/03/2009 και ώρα 10:3013:00 στην αίθουσα του Συλλόγου.
Επειδή ο καθένας από εµάς µπορεί να βρεθεί κάποια στιγµή στην ανάγκη να
χρειαστεί αίµα και να απευθυνθεί στην Τράπεζα Αίµατος του Συλλόγου µας
και γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι στη σηµερινή εποχή να βρεθούν
ευαισθητοποιηµένοι άνθρωποι για να ανταποκριθούν σε τέτοιες προσπάθειες,
ευελπιστούµε στη θετική ανταπόκρισή σας και στην άµεση κινητοποίησή σας
για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προσέλευση αιµοδοτών στη νέα αυτή
αιµοδοσία.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή και µην ξεχνάτε : Μην πιείτε το Σαββατόβραδο!!!
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Μαρία Κεχαγιά

