Αιγάλεω, 03-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 3970
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μάκρης 3
122 41 Αιγάλεω
Πληροφορίες : Ασπασία Συρτάρη
Τηλέφωνο
: 210 5447194
Ηλ. ταχυδρομείο: metaboles@dipe-g-athin.att.sch.gr

ΠΡΟΣ:
1) Διευθύντριες/ντές των Δημοτικών
Σχολείων και Προϊστάμενες/ους των
Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄
Αθήνας
2) Όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς,
Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων, Διεύθυνσης
Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και εργαζόμενες/ους της
Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

ΚΟΙΝ.:
Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Αττικής

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 25ης ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Αιμοδοσίας διοργανώνει την 25η αιμοδοσία
για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας. Η Τράπεζα Αίματος ιδρύθηκε το 2010 σε συνεργασία με
το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε αίμα των μικρών
μαθητριών/ών, των εκπαιδευτικών και εργαζομένων καθώς και των μελών των οικογενειών τους
όλων των σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί για όλους τους αιμοδότες/τριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας ΜΟΝΟ την:

 Τρίτη 31 Μαΐου 2022, από τις 09.00 έως τις 14.00, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Χαϊδαρίου

(Κορυτσάς

6,

https://goo.gl/maps/aBU1H4wMuR22 )

Κολυμβητήριο

-

χάρτης:

Ειδικές οδηγίες (Αιμοδοσία και εμβολιασμός για COVID-19):
Σύμφωνα με τις οδηγίες του τμήματος αιμοδοσίας του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου
Ελευσίνας, οι αιμοδότες/τριες που έχουν εμβολιαστεί 2-3 ημέρες πριν την αιμοδοσία , μπορούν
να προσέλθουν αρκεί να μην έχουν συμπτώματα,

Οι αιμοδότριες/τες δικαιούνται να λάβουν διήμερη άδεια αιμοδοσίας κατά την διάρκεια του
ημερολογιακού έτους που διενεργείται η αιμοδοσία (μέχρι και 31/12/2022), κατόπιν σχετικής
συνεννόησης με την/τον Διευθύντρια/ντή της Σχολικής Μονάδας ή την/τον Προϊσταμένη/ο του
Νηπιαγωγείου, ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Επισημαίνεται ότι οι αιμοδότριες/τες δικαιούνται δωρεάν πλήρη Βιοχημικό Έλεγχο (σάκχαρο,
ουρία, κρεατινίνη, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη κτλ.) καθώς και Γενική Εξέταση Αίματος, Εξέταση
Φερριτίνης, Βιταμίνης Β12, Φυλλικού οξέος και Fe Ορού, χωρίς καμία προσυνεννόηση στο
τμήμα Αιμοδοσίας του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας και ώρες 09:00-12:30 τις
εργάσιμες ημέρες.
Για οργανωτικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να
συμπληρώσουν

την

δήλωση

συμμετοχής

στον

σύνδεσμο

https://forms.gle/zQKnmYFZo5XZBf6c6 (σε περίπτωση που δεν ανοίγει ο σύνδεσμος, αντιγράψτε
τον και επικολλήστε τον στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας).
Η φόρμα θα μείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 29/05/2022

για όσες/όσους συναδέλφους

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία.

Θα προηγηθεί ατομική τηλεφωνική ενημέρωση μετά το κλείσιμο της φόρμας προκειμένου οι
αιμοδότες να εισέρχονται με προκαθορισμένο ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού.

Για την ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των συναδέλφων μας σε αίμα,
παρακαλούνται οι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες, όταν αιμοδοτούν σε οποιοδήποτε
Νοσοκομείο, να ενημερώνουν, εφόσον επιθυμούν, τους/τις αιμολήπτες/ριες ότι το αίμα
προσφέρεται για την Τράπεζα Αίματος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας,
η οποία εδρεύει στο Θριάσιο Νοσοκομείο, και εν συνεχεία οι ίδιοι/ίδιες να ενημερώνουν την
Υπεύθυνη Αιμοδοσίας, κ. Ασπασία Συρτάρη.
Όπως γνωρίζουμε, το αίμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν είναι δυνατό να
αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο ή να παραχθεί. Ως εκ τούτου, η προσφορά αίματος

αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς καθώς βοηθάει στην σωτηρία της
ανθρώπινης ζωής και αφορά όλους μας. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή υπάρχει
διαρκώς πραγματικά μεγάλη ανάγκη για προσφορά αίματος, η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
προτρέπει όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία. Σκοπός μας είναι
να ενισχυθεί μία τόσο πολύτιμη προσπάθεια και να παραμείνει ενεργή η Τράπεζα Αίματος, που
έχει ήδη εξυπηρετήσει και συνεχίζει να εξυπηρετεί με την προσφορά αίματος τις/τους
συναδέλφους σε πολυάριθμες περιπτώσεις που το είχαν ανάγκη.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενες/οι των Νηπιαγωγείων και οι κ.κ. Διευθύντριες/ντές των
Δημοτικών Σχολείων να ενημερώσουν σχετικά όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς.

Η Υπεύθυνη Αιμοδοσίας: Ασπασία Συρτάρη
Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA PAPADIMITRIOU
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Μαρία Παπαδημητρίου

