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ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2006

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Προεδρείο:

• Νοµάρχης Αρκαδίας κ. ∆ηµήτριος Κωνσταντόπουλος.

• ∆ήµαρχος Τρίπολης κ. ∆ηµοσθένης Σωτηρόπουλος.

• Γενικός Γραµµατέας ΠΟΣΠΕΡΤ κ. Νικόλαος Κοντός.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κ.Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Και αφού από Θεού άρξασθαι Σεβασµιότατε, το βήµα και ο λόγος 
σε εσάς.

ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙ-
ΑΣ Κ. Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ το ∆ήµαρχο που 
µου έδωσε το δικαίωµα να απευθύνω ένα χαιρετισµό 
και να δώσω µία ευχή σε όλους τους συνέδρους και 
στο Συνέδριο. 

Στον Επιτάφιο Ύµνο, όλοι ξέρουµε και όλοι επαναλαµ-
βάνουµε όταν ψάλλεται τη Μεγάλη Παρασκευή ένας 
στίχος που λέει: <<Ώσπερ πελεκάν, τετρωµένος την 

πλευράν Σου, Λόγε, Σους θανόντας παίδας εζώωσας>>.

Ο λόγος αυτός έχει την αναφορά του εις τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριο και 
Λυτρωτή των ανθρώπων που τον παροµοιάζει µε τον πελεκάνο. Που όταν ο 
πελεκάνος βλέπει τα φαρµακερά φίδια που επιβουλεύονται τα παιδιά του, τα 
µικρά του στη φωλιά και χύνουν το δηλητήριο εναντίον των νεοσσών του, 
τότε ο πελεκάνος πληγώνει το στήθος του µε το ράµφος του και παίρνει το 
αίµα του και το δίνει στα µικρά του για να εξουδετερώσει τη δύναµη του δη-
λητηρίου και να τα κρατήσει στη ζωή.

Αυτό έκανε και ο ίδιος ο Θεός, δια του Προσώπου του Κυρίου Υµών Ιησού 
Χριστού, ο οποίος έδωσε το αίµα του για τη σωτηρία του κόσµου. Η εκκλησία 
µας, που είναι ο διαµέσου των αιώνων παρατεινόµενος Χριστός, επαναλαµβά-
νει αυτή την προσφορά του αίµατος του Χριστού σε όλους τους πιστούς για να 
έχουν ζωή και σωτηρία. 

Κάθε µέρα που τηρείται η Θεία λειτουργία ακούγεται ο λόγος του Χριστού και 
γίνεται η προσφορά του και λέει: <<Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο εστί το 
αίµα µου, το υπέρ υµών και πολλών εκχυνόµενον εις άφεσιν αµαρτιών και 
ζωήν την αιώνιον>>.
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Το αίµα λοιπόν, είναι το απαραίτητο στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων και αυτό 
το αίµα που µας προσέφερε ο Χριστός, µας υπέδειξε να το προσφέρουµε και 
εµείς για να δώσουµε ζωή σε εκείνους που κινδυνεύουν να αποθάνουν. 

Έτσι και εσείς τώρα εδώ, οι αιµοδότες όλης της χώρας µας, αλλά και σε όλο 
τον κόσµο είστε άξιοι τιµής και επαίνων. Πρέπει και εµείς που δεν είµαστε 
αιµοδότες να µη διστάσουµε να συνταχθούµε και να ενταχθούµε σε αυτή την 
κατάταξη, ώστε να δώσουµε ζωή µε το αίµα µας και να χαρούµε τον κόσµο 
µας και τους αδελφούς µας µε υγεία και χαρά.

∆εν θα σας κουράσω, θα σταµατήσω µε αυτές τις σκέψεις. Συγχαίρω όλους 
εσάς που οργανώσατε το Συνέδριο τούτο, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην 
πόλη της Τριπολιτσάς. Γιατί πρέπει να ξέρετε, ότι η Τρίπολη κατά τους νεώτε-
ρους χρόνους, η Τριπολιτσά, όπως είναι γνωστή σε εµάς και καµαρώνουµε να 
αναφέρουµε το όνοµά της, είναι ποτισµένη µε αίµα Ηρώων, µε αίµα Ελληνικό. 
Είναι σπαρµένη όλη η Αρκαδία και ευρύτερα η Πελοπόννησος µε τα κόκαλα 
των πατέρων µας. Αυτό το αίµα που χύθηκε και αυτά τα κόκαλα που εσπάρη-
σαν έδωσαν την ελευθερία, η οποία, όπως την οραµατίζεται ο Εθνικός ποιητής 
µας, “Είναι βγαλµένη από τα κόκαλα των Ελλήνων, τα Ιερά’’.

Αυτήν λοιπόν την ελευθερία πρέπει να τη χαρούµε όλοι µας και για να χαρού-
µε όλοι µαζί, πρέπει να στηρίξουµε τους αδελφούς µας που έχουν ανάγκη από 
το αίµα µας. 

Συγχαίρω λοιπόν και επαινώ τους αιµοδότες. Εύχοµαι να γίνουµε όλοι αιµο-
δότες στην πατρίδα µας. Ευλογώ το Συνέδριό σας και σας εύχοµαι καλή επι-
τυχία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Θα παρακαλούσα οι επόµενοι χαιρετισµοί σας να είναι σύντοµοι, 
γιατί έχουµε βγει έξω από το πρόγραµµα. Κύριε Πρόεδρε εσείς, θα προηγη-
θείτε, ελάτε. Μία παρατήρηση, όποιος θέλει ακουστικά για τη µετάφραση, θα 
πρέπει να απευθυνθεί στη Γραµµατεία, για να πάρει ακουστικά αφήνοντας την 
ταυτότητά του. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ 
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.) Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σεβασµι-
ότατε, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κυρία Γενική Γραµµατέα, 
κύριε Πρόεδρε της ∆.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, κύριοι εκ-
πρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των 
Στρατιωτικών και Αστυνοµικών αρχών της περιφέρειας 
Πελοποννήσου, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, δεν θα σας 
αναφέρω ονοµαστικά, θα το κάνουµε µετά γιατί ο Υπουργός έχει τεράστιες 
υποχρεώσεις, θα πρέπει να συντοµεύσουµε όλοι. Θα αναφέρουµε µετά τους 
χορηγούς και όσους µας τιµούν σήµερα µε την παρουσία τους. 

Η σηµερινή σας παρουσία, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Οµοσπονδίας 
µας, φανερώνει τον κυρίαρχο στόχο µας που ήταν και είναι η αυτάρκεια αίµα-
τος στη χώρα µας από εθελοντικά προσφερόµενο αίµα. 

Στην προσπάθειά µας αυτή, είµαστε πεπεισµένοι πλέον ότι πρέπει να προσα-
νατολιστούµε σε πιο σύγχρονους τρόπους οργάνωσης και σε νέες µεθόδους 
ανάδειξης της σηµασίας της αυτάρκειας αίµατος και της προώθησης της εθε-
λοντικής µη αµειβόµενης αιµοδοσίας στη χώρα µας. 

Είµαστε πλέον πεπεισµένοι ότι η συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων φο-
ρέων, αλλά κυρίως ο συντονισµός τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, οι 
οποίες θα καθορίσουν την τύχη του οράµατός µας. 

Μέσα στις καθηµερινές προτεραιότητές µας είναι η στενή συνεργασία, τόσο 
µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσο µε οργανώσεις και 
φορείς που έχουν κοινό µε εµάς σκοπό. 

Η Οµοσπονδία µας από τη µία µεριά προτείνει και περιµένει συνεργασίες και 
κοινές δράσεις µε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα. Από την άλλη όµως, δεν κάθε-
ται µε σταυρωµένα χέρια, έχουµε σχέδια και ιδέες, έχουµε όρεξη για δουλειά. 
∆ουλειά όµως σωστή, οργανωµένη και µε µακροπρόθεσµους στόχους. 

Η αναδιοργάνωση του συστήµατος της αιµοδοσίας στη χώρα µας ξεκίνησε. Ο 
νέος νόµος 3402 / 2005, εναρµονίζει τις Ευρωπαϊκές οδηγίες µε την Ελλη-
νική νοµοθεσία. 
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Η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας αποτελεί για εµάς όλους την αρχή 
µιας νέας εποχής. Μπαίνουν κανόνες για σωστότερη διαχείριση του προσφε-
ρόµενου αίµατος. Νέες τεχνικές ελέγχου του προσφερόµενου αίµατος θα µας 
εξασφαλίσουν ποιότητα και ασφάλεια. 

Φτάνει όµως αυτό; 

Χρειάζεται µεγάλος και διαρκής αγώνας µε µεθοδικότητα, ώστε να ενηµερω-
θούν οι Έλληνες πολίτες, πως µόνο όταν προσφέρουµε εθελοντικά και µόνο 
το αίµα µας θα αποφύγουµε δυσάρεστα αποτελέσµατα, όπως αυτά τα τραγικά 
γεγονότα των τελευταίων ηµερών. 

Κύριε Υπουργέ, σπουδαίοι οµιλητές, εξαίρετοι επιστήµονες της αιµοδοσίας κα-
θώς και ο πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. θα µας αναπτύξουν όλα τα θέµατα που αναφέ-
ρονται στο πρόγραµµα. 

Είµαι βέβαιος πως φεύγοντας από αυτό το χώρο, θα έχουµε αποκτήσει γνώσεις 
για να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας. Όµως, η πολιτεία θα πρέπει να 
σκύψει, να δει και να ακούσει τα προβλήµατά µας. Τα οποία δεν έχουν σχέση 
µε το πάθος µας για προσφορά, αλλά αναφέροµαι στα οικονοµικά της οµο-
σπονδίας και των συλλόγων µελών της. 

Θεσµοθετήστε πόρους για την κάλυψη των δαπανών µας. Επιτέλους άνοιξε για 
πρώτη φορά η πόρτα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
προσωπικά του Υπουργού για την οµοσπονδία µας, µετά από είκοσι ολόκληρα 
χρόνια. 

Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια, ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, έχου-
µε ήδη τα χρήµατα µε τα οποία έχει αποφασίσει να µας βοηθήσει το Υπουργείο 
και για την Αµφικτιονία µας. Έχει ήδη κατατεθεί το ποσό και για το Συνέδριό 
µας. 

Σας καταθέσαµε υπόµνηµα µε ολοκληρωµένες προτάσεις, µας δεχτήκατε δύο 
και τρεις φορές και οι συνεργάτες σας το ίδιο. Καλύψετε µε προσωπικό τις 
κενές θέσεις των υπηρεσιών αιµοδοσίας, σε ιατρικό και παραϊατρικό επίπεδο. 
Είµαστε βέβαιοι, πως θα το κάνετε. Είµαστε βέβαιοι, πως θα σας στηρίξουν σε 
αυτές τις αποφάσεις όλοι οι Έλληνες Βουλευτές. 

Καταργήστε τα κίνητρα που αφορούν αιµοδοτικές άδειες και αποτελούν ντρο-
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πή για όλους εµάς. Ο εθελοντής αιµοδότης δεν πρέπει να είναι τίποτε άλλο 
παρά ένα παράδειγµα προσφοράς, αλληλεγγύης, προσφοράς ελπίδας, προ-
σφοράς ζωής. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ασχολούνται 
όλοι για την προάσπιση των αστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Το δικαί-
ωµα στην υγεία είναι ένα από τα πρωταρχικά δικαιώµατα που θα πρέπει να 
προστατευθεί παγκοσµίως. 

Εδώ βρισκόµαστε για να δωρίσουµε και να χαρίσουµε αίµα, αλλά κυρίως για 
να εκφράσουµε και να αντιπροσωπεύσουµε τον πολιτισµένο κόσµο. 

∆εν είµαστε ήρωες, δεν αισθανόµαστε ήρωες, είµαστε ο πολιτισµένος κόσµος. 
Θέλουµε να συνδιαλλαγούµε µε τους θεσµούς, µε τους εκπροσώπους όλων 
των εµπλεκόµενων στην αιµοδοσία, διότι τα προβλήµατα υγείας των συναν-
θρώπων µας θα πρέπει να επιληφθούν σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρο 
τον κόσµο. 

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Σας ευχαριστούµε κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Αβούρη να περάσει να 
κάνει τον χαιρετισµό.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑ 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ: Σεβασµιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε 
Πρόεδρε της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιµοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), θα παραλείψω τις 
άλλες προσφωνήσεις για συντοµία χρόνου.

Να πω ότι στη σύγχρονη εποχή που ζούµε της εξέλιξης 
και της τεχνολογίας η κοινωνική προσφορά της κοινω-
νίας δεν είναι ιδιαίτερο, θα έλεγα, χαρακτηριστικό γνώ-
ρισµα. 

Η Εθελοντική όµως αιµοδοσία και το σύνολο των ανθρώπων εκείνων οι οποί-
οι γίνονται εθελοντές αιµοδότες είναι δείγµα αλτρουισµού, ανθρωπισµού και 
κοινωνικής προσφοράς και συνεισφοράς. 

Γι’ αυτό η καθεµιά εθελόντρια αιµοδότης και ο καθένας εθελοντής αιµοδότης 
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αξίζει τα συγχαρητήρια όλων µας, την ευγνωµοσύνη µας και την αγάπη µας.

Στις τοπικές µάλιστα κοινωνίες, όπου οι ανθρώπινοι δεσµοί πρέπει να γίνουν 
ακόµη καλύτεροι, αυτή η προσφορά είναι περισσότερο κοινωνική και συνει-
σφέρει ακόµα περισσότερο. 

Αξίζει όµως συγχαρητήρια και η Πανελλήνια Οµοσπονδία σας, που επί πάρα 
πολλά χρόνια συµβάλλει σηµαντικά και καθοριστικά, θα έλεγα, στην ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας. Γιατί µε την ενέργειά σας αυτή αποδεικνύεται στην 
πράξη ότι η προσφορά της αιµοδοσίας σώζει ζωές, σώζει τον συνάνθρωπό 
µας.

Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους, για την κοινωνική αυτή προσφορά και το 
κοινωνικό έργο το οποίο παράγετε. Να σας καλωσορίσω στην έδρα της περιφέ-
ρειάς µας, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και να πω ότι η πολιτεία, 
η κυβέρνηση και η περιφέρεια είναι πάντα αρωγοί στις προσπάθειές σας. 

Καλή επιτυχία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Παρακαλείται ο κύριος Jean – Marie Durant, Γενικός Γραµµατέας 
της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Οργανισµών Εθελοντών Αιµοδοτών (FIODS), 
να ανέβει στο βήµα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ FIODS JEAN - MARIE DURANT: 
Kαληµέρα. Κύριε Υπουργέ, εκκλησιαστικές, πολιτικές και 
στρατιωτικές αρχές, αγαπητοί φίλοι και αιµοδότες, καλη-
µέρα.

Η συµµετοχή µου στο Συνέδριο είναι σχετικά µε τη δρα-
στηριότητά µας σε επίπεδο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 
των Οργανώσεων Εθελοντών Αιµοδοτών, αλλά επίσης 
για να αναδείξουµε τη σηµασία της εργασίας που έχει 

πραγµατοποιηθεί από τις Ελληνικές Οργανώσεις των Ελλήνων Αιµοδοτών, 
καθώς επίσης τη σηµαντική θέση που κατέχει η Ελληνική Οµοσπονδία στους 
κόλπους της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας και στις οµάδες της ∆ιεθνούς Επιτροπής 
Νέων.

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Οργανώσεων Αιµοδοσίας είναι µια οργάνωση µη κυ-
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βερνητική, που ιδρύθηκε το 1955 και αριθµεί στους κόλπους της περισσότε-
ρες από 60 Εθνικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι κατανεµηµένες σε 4 Ηπείρους 
(Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Νότια και Βόρια Αµερική).

Η κύρια υπόσχεση είναι να προάγει και να κατακτήσει σεβαστό ποσό αίµατος 
του δότη, βασισµένο στην εθελοντική και µη αµειβόµενη δωρεά, για να επι-
τρέψει την επίτευξη επάρκειας σε προϊόντα αίµατος και πλάσµατος σε όλες τις 
χώρες.

Επίσης για να εξασφαλιστεί η τήρηση του άρθρου 152 της συνθήκης του Άµ-
στερνταµ, που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στόχους σχετικά µε την υγεία 
και δείχνει τη δράση της κοινότητας, που συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές 
και αποσκοπεί στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας και στην πρόληψη ασθενει-
ών και λοιµώξεων, επίσης και αιτίες κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµβάλει στην πραγµατοποίηση στόχων που εµπε-
ριέχονται στο παρόν άρθρο, υιοθετώντας µέτρα, ορίζοντας αυστηρούς κανόνες 
ασφάλειας και ποιότητας και υποκατάστατα ανθρώπινης προέλευσης αίµατος 
και παραγώγων του.

Αυτά τα µέτρα διευρύνθηκαν και ενισχύθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
2002/98 του κοινοβουλίου και του Υπουργικού Συµβουλίου στις 27/1/
2003, που ονοµάζεται «µητέρα».

Τα µέτρα αυτά περιέχουν διατάξεις που προβλέπουν τον έλεγχο, την ετικέτα, 
την ασφάλεια του αίµατος και των παραγώγων του αίµατος, καθώς επίσης και 
ένα σύστηµα επιτήρησης σε Ευρωπαϊκή κλίµακα, έτσι ώστε να διευκολύνουν 
την ταυτοποίηση και επικοινωνία σχετικά µε τα θέµατα που προκύπτουν στον 
τοµέα του αίµατος και µέτρα προστασίας τα οποία πρέπει να ληφθούν.

Συστάσεις δηµοσιεύτηκαν επίσης σχετικά µε την έννοια του εθελοντισµού και 
τη µη αµοιβή που καθορίζεται από τον απαιτούµενο χρόνο για την πραγµατο-
ποίηση της δωρεάς του αίµατος.

Οι οργανώσεις µας, οι οργανώσεις σας κάνουν µια παραδειγµατική δουλειά 
στον τοµέα αυτό για να προάγουν τη δωρεά του αίµατος εθελοντική και µη 
αµειβόµενη, για να στρατολογήσουν και να εξασφαλίσουν νέους δότες που 
οφείλουν συνεχώς να (επαναλαµβάνω αυτό που πριν από λίγο είπε ο Χρήστος) 
υποστηρίζονται και να συνοδεύονται από τη δηµόσια εξουσία, διότι έχουν 
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ρόλους κοινωνικών υπηρεσιών.

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία ακολουθεί µε µεγάλη προσοχή και ευµένεια τις σαφείς 
πραγµατοποιήσεις που καταλήγουν σε χώρες µέλη.

Μπορούµε µε πολύ ικανοποίηση να αξιοποιήσουµε τα εξαιρετικά αποτελέσµα-
τα τόσο δοµικά, όσο και οικονοµικά, που αποκτήθηκαν σε πολύ λίγο χρόνο, 
χάρη σε µια σοβαρή και σε βάθος εργασία, η οποία επιτελέσθηκε από τον φίλο 
µας τον Χρήστο Πρωτόπαπα και την καταπληκτική οµάδα του, που θα ήθελα 
άλλωστε να ευχαριστήσω σχετικά µε το θέµα.

Αυτά τα αποτελέσµατα δεν µπορούν παρά να συνηγορούν υπέρ µιας ιδιαίτερης 
προσοχής, κύριε Υπουργέ, από τη µεριά της εξουσίας.

Οι Εθνικές Οργανώσεις έχουν πραγµατικά ανάγκη βοήθειας και στήριξης για να 
ακολουθήσουν την ολοκλήρωση της αποστολής τους ως δηµόσιες υπηρεσίες, 
προσφέροντας αποκλειστικές υπηρεσίες στους ασθενείς, οι οποίοι επανακτούν 
την ελπίδα για ζωή και ίαση µε την υγρή µορφή του αίµατος που δίδεται γεν-
ναιόδωρα από άνδρες και γυναίκες που επιτελούν καθηµερινά το καθήκον 
τους ως πολίτες.

Σας ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Merci. Θα παρακαλέσω τη Βουλευτή Κορινθίας, την κυρία Κόρκα, 
για ένα σύντοµο χαιρετισµό.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑ ΚΟΡΚΑ: Σεβασµιότατε, κύριε 
Υπουργέ, κυρία Γενική Γραµµατεύς, κύριοι εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Στρατιω-
τικών και Αστυνοµικών αρχών, κυρίες και κύριοι, κύριε 
Πρόεδρε της Πανελληνίας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιµοδοτών, κύριοι σύνεδροι και κυρίες σύνε-
δροι.

Αισθάνοµαι µεγάλη τιµή, που συµµετέχω στο 2ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Αιµοδοσίας και µου δίνεται η ευκαιρία 

να εκφράσω και εγώ την ευγνωµοσύνη µου γι’ αυτό που προσφέρετε, για την 
ύψιστη µορφή αλτρουισµού, δίνοντας ζωή µέσα από το αίµα σας. 
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Άλλωστε, όλες αυτές οι κινήσεις που έχει κάνει η Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών µε τις λαµπαδηδροµίες, τις αµφικτιονίες 
εµπνέουν τις νεότερες γενιές, τις γενιές των παιδιών µας να είναι έτοιµοι, 
προετοιµασµένοι να προσφέρουν αύριο. 

Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας και να επιτευχθούν οι στόχοι,  να 
ενδυναµωθεί όσο γίνεται περισσότερο η προσφορά.

Να είστε καλά, να έχετε όλες και όλοι υγεία για να προσφέρετε σε όλους τους 
υπόλοιπους συνανθρώπους µας.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ευχαριστώ κυρία Κόρκα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Τάτση, Υπερ-
νοµάρχη ∆ράµας, Καβάλας και Ξάνθης, που έχουµε τη χαρά σήµερα να τον 
φιλοξενούµε εδώ στην Τρίπολη, να κάνει ένα χαιρετισµό. 

YΠΕΡΝΟΜΑΡΧΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ Κ. ΤΑ-
ΤΣΗΣ: Σεβασµιότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία Γενική Γραµ-
µατέα, κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κύριε Νοµάρχα, 
φίλες και φίλοι. Βρίσκοµαι εδώ πρώτα σαν γιατρός και 
µετά σαν αυτοδιοικητικός. 

Σαν γιατρός έχω ζήσει πολλά χρόνια, το τεράστιο πρό-
βληµα της αιµοδοσίας, τις πολύ άσχηµες εποχές της αι-
µοδοσίας και αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίη-
ση όταν βλέπω µετά από τέτοιες προσπάθειες εθελοντών 

και µε την αµέριστη συµπαράσταση του Υπουργού, ο εθελοντισµός της αιµο-
δοσίας να βρίσκει το δρόµο του και η προσφορά του να υψώνεται στα ύψη στη 
συνείδηση της χώρας µας. 

Σαν αυτοδιοικητικός είµαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι οι τοπικές κοινωνίες µε τους 
εκπροσώπους της, που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, µπορεί και πρέπει να 
προσφέρουν σηµαντικά στην εθελοντική προσφορά τη δική σας. Πιστεύω, ότι 
αυτό που έχω κάνει, το ελάχιστο µέχρι σήµερα και το οποίο µε κάλεσε ο Πρό-
εδρος για να µε τιµήσει σήµερα το µεσηµέρι, µου δίνει το δικαίωµα να το 
εκφράσω σαν παράδειγµα για όλη την αυτοδιοίκηση. 

Γιατί Αυτοδιοίκηση και Εθελοντισµός είναι δύο έννοιες ταυτόσηµες που µαζί 
µπορούν να συνεισφέρουν πολλά στην κοινωνία µας, πολλά στην χώρα µας, 
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πολλά στον άνθρωπο. 

Σας εύχοµαι καλές εργασίες και αποτελέσµατα του Συνεδρίου σας. Ευχαριστώ 
ιδιαίτερα για την πρόσκληση.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ευχαριστούµε τον κύριο Υπερνοµάρχη και τώρα καλούµε στο βήµα 
τον Νοµάρχη Αρκαδίας, κύριο ∆ηµήτριο Κωνσταντόπουλο. 

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
Κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλό-
γων Εθελοντών Αιµοδοτών, µε πολύ αγάπη και χαρά 
σας καλωσορίζω εδώ στην Τρίπολη. 

Σας Ευχαριστώ, που επιλέξατε την πρωτεύουσά µας για 
να πραγµατοποιήσετε το Συνέδριό σας και σας συγχαί-
ρω γι’ αυτό που κάνετε, γι’ αυτή την ύψιστη κοινωνική 
προσφορά σας.  

Σεβασµιότατε, κύριε Υπουργέ, λοιποί προσκεκληµένοι. 

Την ώρα που βίαιοι άνεµοι αγριότητας και απανθρωπιάς πλήττουν και τις πιο 
πολιτισµένες κοινωνίες της οικουµένης, την ώρα που χιλιάδες νέοι πέφτουν 
νεκροί από τα ναρκωτικά και το ΑΙDS µπροστά σε µια αδιάφορη και ανάλγητη 
κοινωνία, την ώρα που λαοί σπαράσσονται, αιµατοκυλούνται και πονούν, την 
ώρα που µια ανθρώπινη κοινωνία, ευτυχώς όχι ολόκληρη, βρίσκεται σε πορεία 
παρακµής και παραµένει όπως προείπα ανάλγητη και αδιάφορη µπροστά στον 
ανθρώπινο πόνο, υπάρχουν κάποιες οάσεις ανθρωπιάς, κάποιες µεγάλες νη-
σίδες αισιοδοξίας που εκπέµπουν αγάπη και δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία στο 
διπλανό µας, στο συνάνθρωπό µας. 

Αυτές οι οάσεις είναι εκείνοι που έχουν το µεγαλείο της ψυχής για ανιδιοτελή 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αυτοί είσαστε εσείς κύριε Πρόεδρε, οι Εθε-
λοντές Αιµοδότες. 

Η προσφορά σας αυτή, είναι µία ελεύθερη προσωπική επιλογή, που δεν περι-
µένει καµία ανταπόδοση πέρα από το χαµόγελο εκείνου, που το πρόβληµά του 
βρήκε τη λύση του, στην κρίσιµη στιγµή. 

Ο αιµοδότης προσφέρει εθελοντικά το αίµα του σε εκείνον που το έχει ανάγκη. 
Ο εθελοντής αιµοδότης προσφέρει στον συνάνθρωπό του κοµµάτι από την 
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ίδια του τη ζωή. 

Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει όλοι µας παίρνοντας σαν παράδειγµα τους Εθε-
λοντές Αιµοδότες, να καταλάβουµε, να πιστέψουµε ότι ο προορισµός και ιδα-
νικός σκοπός της ζωής µας πρέπει να είναι η εθελοντική προσφορά στον συ-
νάνθρωπό µας, όταν εκείνος την έχει ανάγκη. 

Πιστεύω δε, ότι η εθελοντική προσφορά ικανοποιεί περισσότερο την ψυχή 
εκείνων που προσφέρουν. Η τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, µπορούµε 
να δώσουµε το παράδειγµα, µπορούµε να βοηθήσουµε και να πείσουµε τους 
γύρω µας να γίνουν και αυτοί Εθελοντές Αιµοδότες. 

Για να ευαισθητοποιηθεί όµως η κοινωνία, χρειάζεται βεβαίως µεγάλη και συ-
νεχής προσπάθεια. Αυτό κάνετε κύριε Πρόεδρε εσείς, οι συνεργάτες σας και 
όλοι οι Εθελοντές Αιµοδότες.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο. Πρέπει για τους µα-
θητές, για τους νέους µας οι Εθελοντές Αιµοδότες να αποτελούν τα πρότυπά 
τους. ∆υστυχώς όµως, τα τελευταία χρόνια στα παιδιά µας προσφέρεται ό,τι 
δηλητηριάζει την ψυχή τους, ό,τι θολώνει το µυαλό τους και όχι ιδανικά και 
καλά πρότυπα. 

Χρειάζεται λοιπόν και αντίσταση. Χρειάζεται συστράτευση υγιών δυνάµεων 
της κοινωνίας µας. Χρειάζεται δηµιουργία πολλών οάσεων ανθρωπιάς και 
προσφοράς.

Κύριε Πρόεδρε, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας θα είναι στη διάθεσή 
σας για βοήθεια, θα είναι συµπαραστάτης σας.

Σας ευχαριστώ για άλλη µια φορά και πάλι σας συγχαίρω, εσάς και τους Εθε-
λοντές Αιµοδότες γι’ αυτό που κάνετε και εύχοµαι ο Θεός να σας έχει καλά και 
να σας δίνει δύναµη.

Ευχαριστώ πολύ.      
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ο Νοµάρχης Κορινθίας.

NOΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κ. ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ: Σεβασµιότατε, 
κύριε Υπουργέ, κυρία Γενικέ Γραµµατέα, κύριοι συνάδελ-
φοι, κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι. 

Θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών, για το 2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο που οργανώνει εδώ, στο κέντρο 
της περιφέρειας της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα τον 
Πρόεδρό της, τον φίλο µου το Χρήστο Πρωτόπαπα.

Το επίπεδο και η ποιότητα µιας κοινωνίας µετριέται από 
την προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπό µας. Νοµίζω ότι µε αυτήν την έν-
νοια οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιµοδοτών, ο Εθελοντής Αιµοδότης δίνει το πα-
ράδειγµα, δίνει το πρότυπο στην κατεύθυνση που ακριβώς περιέγραψα πριν.

Μέσα στην κοινωνία µας και σε έναν κόσµο ο οποίος δυστυχώς στην εποχή 
µας έχει ξεχάσει αρχές, έχει ξεχάσει αξίες, έχει ξεχάσει πρότυπα, αν και αυτά δεν 
προβάλλονται ιδιαίτερα από τα µέσα ενηµέρωσης, άλλα πράγµατα προβάλλο-
νται ως πρότυπα δυστυχώς, που δεν οδηγούν µπροστά, αλλά πίσω. 

Νοµίζω ότι έχουµε ανάγκη ως κοινωνία και ως άνθρωποι, επιτέλους να αλλά-
ξουµε κατεύθυνση, να αλλάξουµε προορισµό. Να είµαστε πιο ανθρώπινοι, να 
είµαστε πιο ευαίσθητοι, να βλέπουµε το πραγµατικό µας πρόβληµα και να βλέ-
πουµε τις όποιες τεχνολογίες και εξελίξεις ως µέσα για να γίνουµε καλύτεροι 
ως άνθρωποι και ως κοινωνία.

∆εν είναι αυτοσκοπός οι τεχνολογίες και τα µέσα. Μπορεί η καθηµερινότητά 
µας να µας απασχολεί και να µας παίρνει πολύ χρόνο από τη ζωή µας, µην 
ξεχνάµε όµως, τι είµαστε και πού πάµε και ποιος είναι ο στόχος µέσα στην 
διαδροµή µας. 

Κύριος στόχος είναι η εθελοντική προσφορά. Με αυτήν την έννοια, νοµίζω 
ότι έχουµε υποχρέωση όλοι µας, η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως η 
αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού, όχι απλά µε ευχές να στεκόµαστε 
σε τέτοια Συνέδρια ή σε συγκεντρώσεις µόνο και να εκφράζουµε απλά τη συ-
µπαράστασή µας ή τη στήριξή µας.
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Έχουµε υποχρέωση πρώτα ως άνθρωποι και µετά ως θεσµοί, να στεκόµαστε 
καθηµερινά, ουσιαστικά, αλλά και αποτελεσµατικά, στηρίζοντας τέτοιες προ-
σπάθειες.

Σε ότι µας αφορά, ο φίλος µου εδώ ο Χρήστος Πρωτόπαπας, αλλά και το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο γνωρίζει ότι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας στέ-
κεται όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά και αποτελεσµατικά δίπλα τους. Αναγνω-
ρίζοντας την προσπάθεια, σεβόµενοι τον αγώνα και παράλληλα έχοντας σαν 
στόχο µέσα από αυτήν την προσφορά, µέσα από την ενηµέρωση και µε στόχο 
µέσα από την ευαισθητοποίηση να φτάσουµε στην προσφορά. Να γίνουµε άν-
θρωποι που θα προσφέρουµε ανθρωπιά και άνθρωποι που θα δίνουµε ελπίδα 
και τελικά ζωή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από εµάς.

Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ευχαριστώ κύριε Νοµάρχα. Έχουµε τον ∆ήµαρχο που µας φιλοξε-
νεί εδώ στο Συνέδριο.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Κ. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
Σεβασµιότατε, ο Θεός δεν έβαλε τίποτα στον οργανι-
σµό παραπανιστό. Έτσι και η καρδιά θα ήταν περιττή, 
αν δεν υπήρχε το αίµα. 

Μ’ αυτό το παραλληλισµό, ειλικρινά η Τρίπολη νιώθει 
σαν την καρδιά, αφού είστε σήµερα αυτοί οι αιµοδότες 
που κινείτε τη ζωή.

Τίποτα περισσότερο κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Στρατό όµως, που τόσες φορές µας έχει βοηθή-
σει και µιλάω σαν γιατρός κύριε Υπερνοµάρχα και εγώ, τόσο πολύ ο Στρατός, οι 
Ένοπλες ∆υνάµεις, τα σώµατα ασφαλείας, για να έχουµε αίµα στο νοσοκοµείο. 
Γι’ αυτό συνεχίστε να δίνετε αίµα παρά τις αντιξοότητες που υπάρχουν και τις 
αντιπαλότητες και εκ µέρους µας, εµάς των γιατρών. Σας ευχαριστούµε και σας 
συγχαίρουµε.

Κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε.
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ. ∆Η-
ΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβασµιότατε, κυρία Βουλευ-
τά, αγαπητέ ∆ήµαρχε, αγαπητοί Νοµάρχες, αγαπητή 
κύρια Γενική Γραµµατεύς της Περιφέρειας, εκπρόσω-
ποι των Στρατιωτικών Αρχών, των Τοπικών Αρχών, 
κύριε Πρόεδρε. 

Πριν από λίγους µήνες, δύο µήνες περίπου, είχα την 
χαρά να γνωριστώ πρώτα απ’ όλα µαζί σας. Ήµουν από 
εκείνους που πάντα παρακολουθούσαν µε ενδιαφέ-
ρον και στεκόµουνα µε σεβασµό στις πρωτοβουλίες 

και τις προσπάθειες που κάνετε. Και δεν χρειαστήκατε πολύ για να µας πείσετε 
ότι πρέπει να σας παράσχουµε κάθε δυνατή διευκόλυνση και βοήθεια γι’ αυτό 
το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. 

Οι καιροί το θέλησαν το Συνέδριο αυτό, το δεύτερο που γίνεται στην πόλη 
της Τρίπολης, να συµπίπτει και µε µια σειρά από γεγονότα που προηγήθηκαν 
και που έφεραν στην επιφάνεια προβλήµατα, κενά και ελλείψεις στο χώρο της 
αιµοδοσίας. Αναφέροµαι σε όλα εκείνα που είδαν το φως της δηµοσιότητας 
πριν από δύο περίπου µήνες. 

Κατάλοιπα µιας προηγούµενης εποχής, όπου παρά τις προσπάθειες που είχαν 
γίνει, ακόµα δεν είχαν υιοθετηθεί τα συστήµατα και οι µέθοδοι που θα εξα-
σφάλιζαν την ποιότητα του αίµατος για τους πάσχοντες συνανθρώπους µας.

Τούτη την ώρα που µιλάµε, ένας πολύ µεγάλος αριθµός, χιλιάδες Ελλήνων 
πολιτών, περιµένουν από εσάς τη συνεισφορά σας σε αίµα γιατί είναι µεταγ-
γιζόµενοι, γιατί είναι άνθρωποι που στηρίζουν την ελπίδα και το µέλλον τους 
στη δική σας µεγάλη, γενναιόδωρη και ανθρώπινη προσφορά.

Η πολιτεία λοιπόν, δεν θα µπορούσε να είναι µακριά. Είναι πλέον κοντά σας και 
ξεκινώ διαβεβαιώνοντάς σας ότι θα έχετε την αµέριστη υλική, πρακτική, ηθική 
και πολιτική συµπαράστασή µας.

Με την ευκαιρία όµως αυτής της σηµερινής παρουσίας µου εδώ, θα ήθελα 
πέρα από τη χαρά µου να κηρύσσω την έναρξη αυτού του δεύτερου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου της Εθελοντικής Αιµοδοσίας, να αναφερθώ ιδιαίτερα στη 
σηµασία που έχει ο εθελοντισµός για τον τόπο µας, για την Ελληνική κοινωνία 
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αλλά και για τον κόσµο ολόκληρο.

Από την πρώτη κιόλας στιγµή που ανέλαβα τα καθήκοντά µου, ως Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέστησα σαφές ότι ο Εθελοντισµός 
αποτελεί πλέον πυλώνα για το στρατηγικό σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
πολιτικής µας.

Ο Εθελοντισµός είναι η πιο δηµιουργική ενέργεια της κοινωνίας µας. Στην 
εθελοντική δράση ενυπάρχει η γνώση, το µεράκι, η αστείρευτη κοινωνική προ-
σφορά, η καινοτοµία, η ανάπτυξη στοχευόµενων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
πάνω απ’ όλα όµως, η ανθρώπινη συνείδηση. Είναι το πιο πολύτιµο κεφάλαιο 
της εποχής µας και οφείλουµε µε κάθε τρόπο να στηρίζουµε την εθελοντική 
δραστηριότητα σε κάθε τοµέα, ιδίως δε, εκεί όπου έµπρακτα στηρίζεται ο συ-
νάνθρωπός µας.  

∆εν είναι καθόλου τυχαίο και αυτό υπερβαίνει τα όρια της χώρας µας, ότι στις 
αρχές του 21ου αιώνα ο εθελοντισµός θεωρείται, στις ανεπτυγµένες κοινωνίες, 
ο 3ος τοµέας της οικονοµίας και της παραγωγής πέραν από την κοινωνική του 
διάσταση. 

Εκατοµµύρια Εθελοντές σε ολόκληρο τον κόσµο συνεισφέρουν µε το πο-
λύτιµο έργο τους στην οικοδόµηση κοινωνιών, µε συνοχή και αλληλεγγύη. 
Προσφέρουν τις υπηρεσίες, που θα θέλαµε να δούµε όλοι από το κοινωνικό 
κράτος της εποχής µας. ∆ιότι εκεί είναι ακριβώς όπου η σύγχρονη πολιτική 
εστιάζει όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη νέα µεγάλη µας πατρίδα, την 
Ευρώπη.

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να χαιρετίσω την παρουσία ανάµεσά µας του Γενι-
κού Γραµµατέα της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να 
εκπέµψει το δικό του σήµα, το δικό του µήνυµα προς τους Έλληνες συναδέλ-
φους του, εκ µέρους της Παγκόσµιας Εθελοντικής Αιµοδοτικής Κοινότητας.

Στο εθελοντικό κίνηµα ανακαλύπτουµε, όπως επισήµανα πρωτύτερα, την κοι-
νωνική συνείδηση του 21ου αιώνα. Το κύµα κοινωνικής δηµιουργίας, που 
έχει ανάγκη ο πολιτισµός µας. Τον πολιτικό πολιτισµό, που είναι η ψυχή της 
δηµοκρατίας µας. Την παραγωγή έργου και την απόκτηση τεχνογνωσίας, που 
χρειάζεται η οικονοµία µας στην κοινωνική της διάσταση.

Θυµίζω, ότι κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, είδαµε 
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όλοι και στην Ελλάδα τι µπορεί να πετύχει το εθελοντικό κίνηµα και πόσο 
ουσιαστική ήταν η συνεισφορά του. Επάξια δε, αυτή η µεγάλη οµάδα των συ-
µπατριωτών µας, νέων ανθρώπων, από εδώ και από την οµογένεια, κατέκτησε 
µια ξεχωριστή θέση στη συνείδηση και στην ψυχή µας.

Νιώσαµε υπερήφανοι για τη νέα Ελλάδα, για την Ελλάδα που πέραν από την 
γνώριµη καθηµερινότητα της µιζέριας, γιατί έχουµε τέτοιες τάσεις εµείς οι Έλ-
ληνες, αναδεικνύει στόχους, αξίες, ενδυναµώνει την προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο, κάτι που επιβεβαιώνει και το σηµερινό Συνέδριο εδώ στην Τρίπολη.

Στην πατρίδα µας, ο Εθελοντισµός έχει µακρά παράδοση και ιστορία άλλοτε 
του αναγνωριζόταν, άλλοτε όχι. Έχει όµως να κάνει µε τον ψυχισµό του Έλλη-
να, έχει να κάνει µε τις παραδόσεις του όπως αυτές διαχρονικά σφυρηλατήθη-
καν, έχει να κάνει µε την ιδεολογία που συνοδεύει τη ζωή του.

Στα ανεπίσηµα δίκτυα κοινωνικής αλληλοϋποστήριξης, που συναντά ακόµα 
κανείς στα χωριά του τόπου µας, το βρίσκει κανείς στις παραδοσιακές κοινω-
νίες και στις γειτονιές των πόλεών µας. Στην κληρονοµιά, Σεβασµιότατε, που 
µας έχει δώσει διαχρονικά η εκκλησία µας και που τον τελευταίο καιρό βλέ-
πουµε µε χαρά να την ενδυναµώνει, αυτή την προσφορά κοινωνικής δράσεως, 
µε ακόµα πιο γρήγορους ρυθµούς και βέβαια, στο έργο των µεγάλων Εθνικών 
ευεργετών.

Στη δική σας συνεισφορά, Εθελοντές Αιµοδότες, εκεί βρίσκουµε και την αλη-
θινή, τη βαθύτερη ουσία της δηµοκρατικής πολιτείας µας.

Ανακαλύπτουµε δε, µέσα από όλα αυτά και την παιδευτική σηµασία της κοι-
νωνικής πολιτικής. 

Κατοχυρώνουµε στην πράξη την κοινωνία των πολιτών, τη δηµοκρατία, που 
είναι τρόπος ζωής και πολιτισµός.

∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι κοινωνία πολιτών είµαστε όλοι. Εθελοντές εί-
ναι οι πρωτοπόροι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έστω και µε καθυ-
στέρηση, πλέον, υιοθετείται επίσηµα από την Ελληνική πολιτεία. 

Ο εργαζόµενος, που αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του για να προσφέρει, ο 
συνταξιούχος, που επιθυµεί να µεταγγίσει τη γνώση µιας ολόκληρης ζωής, ο 
νέος µαθητής, που ονειρεύεται ένα καλύτερο κόσµο. Ζούµε σε µία εποχή όπου 
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σε όλους µας κάτι περισσεύει. 

Αυτό το περίσσευµα όµως συνολικά γίνεται ενέργεια, γίνεται δύναµη, γίνεται 
ουσιαστική στήριξη στην πράξη.

Αυτό που χρειαζόµαστε τώρα, που πορευόµαστε σε µια νέα εποχή, είναι ένα 
Εθνικό σχέδιο για τον Εθελοντισµό. Να δηµιουργήσουµε, µε άλλα λόγια, ένα 
νέο οργανωτικό πολιτισµό για το εθελοντικό κίνηµα, να διασυνδέσουµε τη 
δράση των εθελοντικών οργανώσεων µε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τοµέα. Να οικοδοµήσουµε νέες 
πολιτικές για την κινητοποίηση, την ενθάρρυνση, τη στήριξη αλλά και την επι-
βράβευση των Εθελοντών. Να φέρουµε τους πρωτοπόρους του εθελοντικού 
κινήµατος στα σχολεία και στα πανεπιστήµια του τόπου µας, για να προσφέ-
ρουν πολύτιµο εκπαιδευτικό έργο.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό που το εθελοντικό κίνηµα στον τοµέα της αιµοδοσίας 
προσφέρει και πραγµατοποιεί, δεν περιορίζεται στα στενά όρια του καταστατι-
κού της ένωσής σας και της Οµοσπονδίας σας. Έχει να κάνει µε τη νέα κοινω-
νία που όλοι µας φιλοδοξούµε να χτίσουµε. Έχει να κάνει µε τη νέα, σύγχρονη, 
κοινωνική και πολιτιστική αρχιτεκτονική µας.

Στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, η εθελοντική συνει-
σφορά δεν συµβάλλει απλώς στην οικοδόµηση µιας κοινωνίας συνοχής και 
αλληλεγγύης. 

Στην υγεία η εθελοντική συµβολή, σώζει ζωές.

Η προσφορά των Εθελοντών Αιµοδοτών και στο έργο της οργάνωσής σας 
αναγνωρίζουµε ένα δοµικό στοιχείο στη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας. Αναγνωρίζουµε την Ελλάδα που προσφέρει, την Ελλάδα που αγωνιά 
για το συλλογικό αγαθό.

Γνωρίζετε επίσης, όπως επισήµανα στην αρχή, ότι µε τη νέα πρωτοβουλία που 
πήραµε για την εγκατάσταση Εθνικού δικτύου για το µοριακό έλεγχο του αίµα-
τος, διασφαλίζουµε και διαφυλάσσουµε τη συνεισφορά σας και δηµιουργούµε 
τις καλύτερες δυνατές βάσεις για τη δυνατή λειτουργία και οµαλή λειτουργία 
του αιµοδοτικού µας συστήµατος.

Εικόνες σαν κι αυτές, που πριν από λίγο καιρό είδαµε να µας συγκινούν, να 
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µας προβληµατίζουν, θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Ήδη εγκαταστήσαµε σχέσεις συνέργιας και συνεργασίας µε το δικό σας εθε-
λοντικό κίνηµα, γιατί πιστεύουµε ότι πέραν των όσων σήµερα έχουµε την 
ευκαιρία να σηµειώσουµε, αποτελείτε τη βασική πηγή, την πιο αξιόπιστη πηγή 
για την τροφοδοσία και την παροχή αίµατος στους συνανθρώπους µας και 
ειδικότερα στις κατηγορίες εκείνων που το έχουν καθηµερινά ανάγκη.

Κυρίες και κύριοι κι εγώ µε τη σειρά µου µέσα σε αυτό το τρίµηνο, ανακάλυψα 
όψεις από την κοινωνία και τη ζωή που θα τις χαρακτήριζα αν ήµουν δηµοσι-
ογράφος <<Η αόρατη πλευρά της κοινωνίας>>.

∆εν θέλουµε να παραδεχτούµε ότι υπάρχει ένα πολύ µεγάλο µέρος της Ελ-
ληνικής κοινωνίας που έχει την ανάγκη µας. Θα έλεγα δε, ότι σε ένα µεγάλο 
βαθµό, είτε από προκατάληψη, είτε από φοβία αυτήν την αόρατη πλευρά της 
κοινωνίας την καλύπτουµε.

Λίγοι γνωρίζουν σήµερα, ότι στη χώρα µας το 11% του Ελληνικού πληθυ-
σµού είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες στον Α΄ ή τον Β΄ βαθµό. Ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό. Άνθρωποι, οι οποίοι καθηµερινά προσδοκούν, προσβλέπουν σε µία 
πολιτεία ανθρώπινη πάνω απ’ όλα και δευτερευόντως καλά οργανωµένη, που 
µέσα από προγράµµατα και πρωτοβουλίες σαν κι αυτό που σήµερα τιµούµε µε 
το Συνέδριό σας εδώ, έρχονται να ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο, έρχο-
νται να δώσουν ελπίδα ζωής.

Θεµελιακός στόχος της πολιτικής µας - και δεν αναφέροµαι µονάχα στην κυ-
βέρνηση, γιατί πιστεύω ότι σε θέµατα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν 
υπάρχει χώρος για µικρόψυχες, προσωπικές, πολιτικές ή κοµµατικές διαφορές. 
Το θέµα της υγείας ενώνει τον Ελληνικό λαό, έχει να κάνει, όπως επισήµανα 
στην αρχή, µε τη σύγχρονη αντίληψη για τον πολιτισµό µας, έχει να κάνει µε 
τη νέα Ελλάδα, όπως θέλουµε να την κτίσουµε, όπου κυρίαρχη θέση θα έχει ο 
άνθρωπος και η κοινωνία.

Θεµελιακός στόχος της πολιτικής µας λοιπόν είναι να δηµιουργήσουµε ένα 
σταθερό και µακροπρόθεσµης ισχύος και αντοχής θεσµικό, οικονοµικό και 
κοινωνικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του εθελοντισµού.

Ένα εθνικό σχέδιο που θα αντιµετωπίζει οριζόντια, καλύπτοντας πλήρως τις 
ανάγκες του εθελοντικού κινήµατος και θα καταστήσει τον Εθελοντισµό τρόπο 
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ζωής από τα πρώτα βήµατα του Έλληνα πολίτη στο σχολείο.

Ήδη στο Υπουργείο µας σχεδιάζουµε και σύντοµα θα έχουµε την ευκαιρία 
να ανακοινώσουµε, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµ-
µα δράσης για την εθελοντική δραστηριότητα, το οποίο είµαι βέβαιος, ότι θα 
εγκαινιάσει µια καινούρια εποχή, ενώ θα κεφαλαιοποιεί τη µέχρι τώρα συνει-
σφορά του εθελοντικού κινήµατος στη χώρα µας.

Για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου χρειαζόµαστε την αρωγή συµβολή 
σας και το αποτέλεσµα της πολύχρονης εµπειρίας σας στο στίβο της κοινωνι-
κής προσφοράς.

Εµπειρία, που είχε και τις καλές και τις κακές της στιγµές. Ξέρετε πάνω απ’ όλα, 
εσείς οι Εθελοντές της αιµοδοσίας πού το σύστηµα πάσχει. 

Και είµαι βέβαιος, ότι µε το διάλογο που εγκαινιάσαµε και µε την τακτική επα-
φή που έχουµε, θα διαφωτίσετε σηµεία τα οποία και εµείς χρειαζόµαστε.

Από την άλλη µεριά όµως, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αντιλαµβανόµε-
νοι διαφορετικά πλέον και το ρόλο της πολιτικής και του οργανωµένου κρά-
τους, είµαστε αποφασισµένοι - και το είπα ιδιαίτερα εµφατικά σήµερα - να 
στηρίξουµε το εθελοντικό κίνηµα στη χώρα µας.

Θα είµαστε δίπλα σας σε αυτό τον καθηµερινό σας αγώνα και θα διαµορφώ-
σουµε από κοινού ένα πλαίσιο απόλυτης ασφάλειας για την Ελληνική Αιµο-
δοσία µε απώτερο στόχο, ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται και υπερή-
φανος και ασφαλής.

Μαζί λοιπόν, θα ολοκληρώσουµε αυτήν την κοινωνία της ευθύνης, της αλλη-
λεγγύης και της συνεισφοράς, της κοινωνίας του ανθρώπου.

Έκρινα σήµερα, όπως είπα πριν από λίγο, να αναφερθώ περισσότερο στον Εθε-
λοντισµό, µέρος του οποίου είναι και η δική σας δραστηριότητα, γιατί εδώ από 
την Τρίπολη, θα ήθελα να εκπεµφθεί ένα µήνυµα προς ολόκληρη την χώρα: 
<<Ότι ήρθε η στιγµή, ωρίµασαν οι συνθήκες, αυτός ο τόπος, αποδεικνύοντας 
στην πράξη το προηγµένο επίπεδο πολιτικής και δηµοκρατίας, µε άλλα λόγια 
µία σύγχρονη αντίληψη του πολιτισµού, να αναδείξει τον άνθρωπο, όπως όλοι 
λέµε, να ελεγχθεί. Μέσα όµως από συγκεκριµένα προγράµµατα και δράσεις, 
όπου κυρίαρχη θέση θα έχει το Εθελοντικό κίνηµα και οι άνθρωποί του».
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Κύριε Πρόεδρε, µε αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω το Συνέδριο, κηρύσσω επίσηµα 
την έναρξη, καλωσορίζω εδώ και στη δική µου πατρίδα, την Αρκαδία, τους 
εκπροσώπους των αιµοδοτικών οργανώσεων από ολόκληρη την χώρα. Και 
είµαι βέβαιος, ότι σαν έρθει η ώρα να κλείσετε τις εργασίες σας, γιατί είµαι 
βέβαιος, ότι θα ακολουθήσουν πολύ σηµαντικές εισηγήσεις και αναφορές από 
συνεργάτες µου στο Υπουργείο Υγείας, από τους ανθρώπους της αιµοδοσίας 
αλλά και από τους φίλους από την Ελλάδα, θα έχετε αισθανθεί ότι έχετε κάνει 
ένα βήµα µπροστά. Και µε τη σειρά σας θα στείλετε ένα µήνυµα αισιοδοξίας και 
σιγουριάς σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καλώντας και τους νέους ανθρώπους, 
αλλά και όλους εκείνους που θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπά-
θεια, να αντιληφθούν το µέρος της δικής τους ευθύνης, που θα µεταφράζεται 
είµαι βέβαιος, όπως και σε εσάς, µε χαρά και δηµιουργία. Γιατί αυτό αισθάνεται 
κανείς όταν προσφέρει στο συνάνθρωπό του.

Σας ευχαριστώ.     

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Ευχαριστούµε πολύ κύριε Υπουργέ. 

Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία του Υπουργού µας, του κύριου Αβραµόπουλου 
εδώ, έχει τη δική της, ξεχωριστή και µεγάλη σηµασία.

Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θέλω και πάλι να καλέσω τον Υπουργό, 
κύριο ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο, να του απονείµουµε µία τιµητική πλακέτα, για 
όλα αυτά που έκανε για εµάς στο τόσο µικρό χρονικό διάστηµα που έχει στο 
Υπουργείο. 

Είµαστε βέβαιοι, ότι αυτή η συνεργασία, αυτή η βοήθεια προς την Οµοσπονδία 
µας, προς τους Συλλόγους µας θα συνεχιστεί και θα έχουµε τα αποτελέσµατα 
αυτής της καλής συνεργασίας σε πάρα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να έρθετε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
Θα µου επιτρέψει ο Πρόεδρος να πω, ότι τον ευχαριστώ γι’ αυτό το αναµνη-
στικό, για να θυµίζει τα όσα συντελούνται σήµερα εδώ αλλά και τη µεγάλη 
προσφορά της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας της Αιµοδοσίας. 
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Να του υπενθυµίσω κάτι 
που του είχα προτείνει όταν 
ήταν στο γραφείο µου. Ότι 
θα πρέπει πέραν των καθι-
ερωµένων αυτών συνεδρι-
άσεων, να δίνουµε πρώτοι 
εµείς το παράδειγµα και 
πιστεύω ότι δεν θα αργήσει 
η µέρα, που στο Υπουργείο 
Υγείας θα έρθει να πάρει και 
λίγο από το δικό µας αίµα.

Βράβευση του Υπουργού 
κύριου ∆ηµήτρη Αβραµό-
πουλου!

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: ∆ιακόπτουµε για ένα πεντάλεπτο, να αποχωρήσει ο κύριος Υπουρ-
γός. Παρακαλούνται οι κύριοι σύνεδροι να µην εξέλθουν της αιθούσης. Να 
παραµείνουν στην αίθουσα, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες του Συνεδρίου. Πα-
ρακαλείται το προεδρείο, το επόµενο, να προσέλθει στο βήµα. Το προεδρείο 
της επόµενης ενότητας παρακαλείται να έρθει να πάρει τη θέση του. 
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                        ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (∆.Υ.ΠΕ.)

Προεδρείο:
• Κάργα Ελένη (Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών ΕΚΑΒ <<Γεώρ-

γιος Γεννηµατάς>> - Αντιπρόεδρος Β΄ του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α).

• Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας - Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας  
της Π.Ο.Σ.Ε.Α - ∆/ντής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας).

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Εκ µέρους του προεδρείου, σας καλωσορί-
ζουµε, Χρόνια πολλά. Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιµοδοσίας 
είναι πραγµατικότητα. 

Στεγαζόµαστε σε αυτό το γνωστό Πνευµατικό Κέντρο της Τρίπολης. Στην Ιστο-
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ρική Τρίπολη, τη φιλόξενη, που κατά καιρούς δέχεται αναρίθµητα Συνέδρια να 
πραγµατοποιούνται σε αυτόν το χώρο και σε άλλους παρεµφερείς.

Έχουµε τη χαρά και την ευχαρίστηση της προσφοράς, αλλά και την υπερηφά-
νεια ότι υπηρετούµε την πεµπτουσία του Εθελοντισµού.

Μετά από όσα είπε ο Υπουργός και οι προλαλήσαντες επίσηµοι, νοµίζω ότι 
µπορούµε περισσότερο να αισιοδοξούµε για την πορεία του Εθελοντικού Αι-
µοδοτικού Κινήµατος στη χώρα µας. 

Σε αυτή τη µακρόχρονη εικοσάχρονη ιστορία που έχει διαγράψει η Πανελλήνια 
Οµοσπονδία στην Ελλάδα, µετά από πάρα πολλές προσπάθειες, αρχής γενοµέ-
νης από την πρώτη Πανελλήνια συνάντηση των εθελοντών αιµοδοτών στην 
αµφικτιονία που έγινε στην Πάτρα, η οποία έγινε θεσµός και έχει εδραιωθεί 
στις συνειδήσεις των εθελοντών αιµοδοτών, στους εκπροσώπους, στους συλ-
λόγους αιµοδοτών και σε όσους ασχολούνται. 

Μετά από σειρά επιτυχιών στις λαµπαδηδροµίες τις Πανελλήνιες, έγινε και θε-
σµοθετείται το Πανελλήνιο Συνέδριο, αυτό που σήµερα είναι πια ένα γεγο-
νός.

Έχω την εξαιρετική τιµή να καλέσω τον πρώτο εισηγητή, ως υπεύθυνος µάλι-
στα και εκπροσώπου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τον Πρόεδρο της ∆ιοί-
κησης της Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Γιάνναρη. 

Με θέµα η ∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου απέναντι στον 
εθελοντισµό και στην αιµοδοσία.

Κύριε Γιάνναρη σας ακούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (∆.Υ.Π.Ε.) Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ: Κύριε Υπερνοµάρχη Ξάνθης, Κα-
βάλας, ∆ράµας, κύριοι Νοµάρχες Αρκαδίας και Κορινθί-
ας, κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι διοικηταί των νοσοκοµείων 
Τρίπολης και Ναυπλίου, κύριε Γενικέ Γραµµατέα της Πα-
γκόσµιας Οµοσπονδίας Εθελοντικής Αιµοδοσίας, κύριε 
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Πρόεδρε του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, κύριε Πρόεδρε του Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου Αρκαδίας, κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Α., φίλες και φίλοι εθελο-
ντές αιµοδότες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουµε εδώ στο Μοριά, εδώ 
στην Τρίπολη, την καρδιά της Πελοποννήσου.

Με µεγάλη χαρά, σεβασµό και ευθύνη υποδεχόµαστε στην πόλη µας τους εκ-
προσώπους ενός ιδανικού, που αποτελεί την προσωποποίηση της ανθρωπιάς, 
την εθελοντική αιµοδοσία.

Η εποχή µας µαστίζεται από πολυάριθµα προβλήµατα, γνωστά σε όλους µας: 
ανεργία, ασθένειες, ρύπανση του περιβάλλοντος και άλλα, που τελευταία διο-
γκώνονται από τον µηχανοκρατούµενο τρόπο ζωής, την ατοµοκρατία και τον 
υπερκαταναλωτισµό.

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη της ανάπτυξης 
ισχυρής συλλογικής συνείδησης και η παρουσία ατόµων µε ανεπτυγµένο το 
αίσθηµα της κοινωνικότητας, που θα λάβουν την ελεύθερη απόφαση να συ-
µπορευτούν ως ενιαίο σύνολο µε στόχο να ακολουθήσουν ένα κοινό δρόµο, 
το δρόµο της προσφοράς για το συνάνθρωπο.

Με τον όρο εθελοντισµός εννοείται η οργανωµένη προσφορά υπηρεσιών στο 
κοινωνικό σύνολο, χωρίς την απαίτηση ανταλλάγµατος.

Η δραστηριότητά του δεν εγκλωβίζεται σε στενά όρια διακρίσεων και διαχω-
ρισµών, γιατί η ιδέα του αλτρουισµού, που τον διαπνέει, χαρακτηρίζεται από 
τα γνωρίσµατα της ανιδιοτέλειας, της ανταγωνιστικότητας, της επιµονής, της 
υποµονής και του πάθους για προσφορά.

Ο εθελοντισµός δεν αποτελεί κυβερνητική οµάδα ή υπηρεσία, αλλά ανεξάρτη-
τη οργάνωση ατόµων, που κινούνται από την ανάγκη για προσφορά, προκει-
µένου να γίνει ο κόσµος καλύτερος.

Ο καλύτερος δρόµος για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του εθελοντισµού είναι 
η παροχή ουσιαστικής, ανθρωπιστικής παιδείας. 

Γιατί όλοι µας διαθέτουµε αγάπη και σεβασµό για το συνάνθρωπο.

Γιατί όλοι µπορούµε να προσπαθήσουµε να παραµερίσουµε τον ατοµικισµό, 
που απορρέει και τροφοδοτείται από το σύγχρονο τρόπο ζωής.

Γιατί όλοι νιώθουµε την ανάγκη να συνυπάρχουµε και µας γεµίζει χαρά και 
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πληρότητα η αλληλεγγύη.

O εθελοντισµός είναι λειτούργηµα, που ενισχύει και συµπληρώνει τις προσπά-
θειες της πολιτείας για επίλυση αναγκών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Η 
πολιτεία δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές, καθορίζει λειτουργικές διαδικασίες 
και διαδικασίες ελέγχου. Ο εθελοντισµός όµως, µπορεί να αντιπαλεύεται τις 
ψυχρές σχέσεις, την αποξένωση και την αδιαφορία και καταφέρνει να πλαισι-
ώσει τις ανθρώπινες σχέσεις µε άρρηκτους δεσµούς.

Η αιµοδοσία είναι µια ευγενική πράξη, της οποίας τα αποτελέσµατα σώζουν 
ζωές. ∆ιότι το αίµα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, µόνο προσφέρεται. 
Είναι ζήτηµα ζωής, είναι ζήτηµα τιµής. Αυτό πιστεύουµε ότι είναι το µήνυµα 
που θα προσπαθήσουµε να δώσουµε εδώ σήµερα.

Ο εθελοντής αιµοδότης εισπράττει ως αµοιβή του, το βλέµµα του ανθρώπου 
που βοήθησε. Αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση ακόµα και όταν δεν τον γνωρί-
ζει, γιατί κυρίως τότε η πράξη του έχει πραγµατική αξία. Είναι αυτή ακριβώς 
η ικανοποίηση που του ενδυναµώνει και του ενισχύει τη διάθεση για διαρκή 
προσφορά, προσφορά καρδιάς.

Για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος προς την εθελοντική αιµοδοσία, η ∆.Υ.Π.Ε 
Πελοποννήσου σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία της κινητοποίησης των διοικήσεων των νοσοκοµείων για την 
εντατικοποίηση των προσπαθειών τους, για την προσέλκυση νέων αιµοδοτών, 
την αύξηση του αριθµού των τραπεζών αίµατος που βρίσκονται στην ευθύνη 
των νοσοκοµείων, την αύξηση του αριθµού των σωµατείων ή συλλόγων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

Σήµερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην ευθύνη των γενικών νοσο-
κοµείων έχουν καταγραφεί και δραστηριοποιούνται οι εξής σύλλογοι εθελο-
ντών αιµοδοτών: 19 στην Αρκαδία, 14 στην Αργολίδα, 44 στην Μεσσηνία, 47 
στην Λακωνία και 52 στην Κορινθία.

Θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι θα προσπαθήσουµε να ενισχύσουµε την 
οργάνωση των υπηρεσιών αιµοδοσίας της περιφέρειας της Πελοποννήσου, 
ώστε να καταστεί περισσότερο επωφελής και αποτελεσµατική.

Πιο συγκεκριµένα, προτείνουµε τη διασύνδεση υπηρεσιών αιµοδοσίας της πε-
ριφέρειας, την ενίσχυση της συνεργασίας φορέων εθελοντών αιµοδοτών και 
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υπηρεσιών αιµοδοσίας, τη βελτίωση και αύξηση των κινητών συνεργείων αι-
µοληψίας, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και συνεχή ενηµέρωση του 
πληθυσµού για την ανάγκη και το αγαθό της εθελοντικής αιµοδοσίας, κυρίως 
µέσω της προσωπικής επαφής. 

Άλλωστε, ποιους καλύτερους και πειστικότερους προσελκυτές θα µπορούσε 
κανείς να προτείνει από τους ίδιους τους εθελοντές αιµοδότες; Την πιστοποίη-
ση των τµηµάτων αιµοδοσίας της περιφέρειας κατά τα ∆ιεθνή πρότυπα.

Θέλουµε να διαβεβαιώσουµε επίσης, πως θα δοθεί προτεραιότητα εξυπηρέ-
τησης των εθελοντών αιµοδοτών σε όλα τα τµήµατα των νοσοκοµείων της 
περιφέρειας της Πελοποννήσου.

Τέλος, πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε πνεύµα σεβασµού, συνεργασίας και συ-
νέπειας θα γίνει εφικτή η αντιµετώπιση των προβληµάτων και των ελλείψεων 
των σταθµών αιµοδοσίας, που διαπιστώνονται στην πράξη, ώστε βαθµιαία να 
φτάσουµε σε επίπεδα πλήρους εφαρµογής των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και να αλλάξει η ελπιδοφόρα και µε χέρι ασφαλείας δοµή του όλου 
συστήµατος.

Προς την κατεύθυνση αυτή και από αυτή τη θέση, χαιρετίζουµε την πρόσφατη 
εξαγγελία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη θεµελίω-
ση του Εθνικού ∆ικτύου Μοριακού Ελέγχου Αίµατος µε στόχο τον πιο αποτε-
λεσµατικό και ολοκληρωµένο έλεγχο της αιµοδοσίας στη χώρα µας. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την περιφέρειά µας το γεγονός ότι επελέγη να 
εγκατασταθεί στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου ένα από τα 9 Κέντρα Μοριακού 
Ελέγχου.

Κατόπιν αυτού, φίλες και φίλοι εθελοντές αιµοδότες και θέλουµε να πιστεύ-
ουµε µετά από αυτή την εκδήλωση και αυριανοί εθελοντές αιµοδότες, χαιρετί-
ζουµε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
σας. 

Πιστεύουµε ότι θα αποτελέσει πηγή ενδυνάµωσης του µηνύµατος για την 
προώθηση του εθελοντισµού στη χώρα µας και ειδικά στον ευαίσθητο χώρο 
της υγείας.

Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο υψηλό σας ιδανικό.   
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Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ευχαριστούµε πολύ τον ∆ιοικητή της Υγειο-
νοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριο Γιάνναρη. Βάσει του προγράµµα-
τος, δεν προβλέπεται συζήτηση ή ερωτήσεις. Τον λόγο στην κυρία Κάργα.

ΚΑ. ΚΑΡΓΑ ΕΛΕΝΗ: Καλή σας µέρα, σας καλωσορίζω και εγώ σήµερα σε αυτό 
το Συνέδριο. 

Θα καλέσω στο βήµα τον επόµενο εισηγητή, τον κύριο Ανδρέα Παναγόπουλο, 
τον καθηγητή και Πρόεδρο της Στέγης Ελλήνων Αιµοδοτών, ο οποίος θα ανα-
πτύξει την εισήγηση και το θέµα <<Εθελοντισµός και Εθελοντική Αιµοδοσία>>.    

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

1. Εθελοντισµός και Εθελοντική Αιµοδοσία

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ (ΣΤ.ΕΛΛ.Α.).

Κ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι εκπρό-
σωποι των αρχών και των υπηρεσιών, κυρίες και κύριοι 
όλων των βαθµίδων της εκπαιδεύσεως και πάνω από 
όλα αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπηµένοι αδελφοί και 
αδελφές αιµοδότες. Θα αναπτύξω όσο µπορώ πιο γρή-
γορα ένα τεράστιο θέµα, αλλά δεν έχει σηµασία το πόσο 
τεράστιο είναι, όσο σε πόσο χρόνο µπορούµε να το δα-
µάσουµε.

Το θέµα είναι Εθελοντισµός και Εθελοντική Αιµοδοσία. Θα το αναπτύξω σε 
τρεις ενότητες, σύµφωνα µε τα διδάγµατα των δικών µας µεγάλων διδασκά-
λων, που είναι οι Έλληνες κλασσικοί συγγραφείς και διανοούµενοι, οι Αρχαίοι 
κυρίως.

Πρόλογος: Κατά τον Αρχαίο Έλληνα κυνικό φιλόσοφο και στα νιάτα του µα-
θητή του Σωκράτη, του Αντισθένη: <<Αρχή παιδεύσεως ήτο των ονοµάτων επί 
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σκέψις>>. ∆ηλαδή σύµφωνα µε αυτή τη ρήση γίνεται κανείς πεπαιδευµένος 
όταν κατανοήσει καλά τις λέξεις, τι σηµαίνουν οι λέξεις.

Άρα για να ξεκινήσουµε σωστά, κατά τον Αντισθένη τον κυνικό, θα εξηγήσου-
µε τι είναι ο όρος εθελοντισµός.

Εθελοντισµός είναι κάθε µορφή προαιρετικής προσφοράς στους άλλους. Προ-
σφοράς χρήµατος υπό µορφή χορηγίας ή λειτουργίας, προσφοράς χρόνου και 
δωρεάν παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους που µας χρειάζονται χωρίς καµία 
προσδοκία ανταποδοτικότητας.

Η ευγενέστερη µορφή της ανθρώπινης κοινωνικής έκφρασης και η ευγενέστε-
ρη όλων των εθελοντικών πράξεων είναι η εθελοντική αιµοδοσία. Θα εξηγή-
σω στο κυρίως θέµα γιατί.

Στην εποχή µας, κυρίες και κύριοι, η διεθνή συγκυρία καθιστά τον εθελοντι-
σµό πρωταγωνιστική πλέον δύναµη, παγκοσµίως.

Όχι βέβαια, πρωταγωνιστική µε την έννοια της ισχύος ή της επιρροής στα κέ-
ντρα λήψεως αποφάσεων, αλλά στον ανθρωπισµό και τον ηθικό πολιτισµό.

Καθώς οι κυβερνήσεις και οι οµάδες κρατών όλο και περισσότερο παραµελούν 
το κράτος πρόνοιας και την κοινωνική ασφάλεια και στρέφονται ορµητικά προς 
την ιδιωτική πρωτοβουλία, την αυτασφάλιση και την αυτοπροστασία, το µόνο 
όπλο άµυνας των λαών, αλλά και των ευσυνείδητων πολιτών, είναι πλέον η 
εθελοντική στράτευση.

Όταν ραγδαία αθετείται η βασική αρχή του κράτους δικαίου, ότι µια κοινωνία 
είναι τόσο πιο πολύ υγιής και ανθρώπινη, όσο περισσότερο προστατεύει τα 
ασθενέστερα µέλη της, παιδιά, γέροντες, ασθενείς, αναπήρους, άτοµα µε ειδι-
κές ανάγκες, ανέργους, φτωχούς, τους παρίες της κοινωνίας, τόσο αφυπνίζε-
ται η συνείδηση των φωτισµένων ανθρώπων και ανάλογα µε τις δυνατότητές 
τους προχωρούν σε ατοµικές ή συλλογικές εκδηλώσεις εθελοντισµού κάθε 
λογής.

Εδώ, να τονίσω εντός παρενθέσεως και είναι ατυχές το ότι ο κύριος Υπουργός 
δεν θα το ακούσει αυτό ποτέ, ότι δεν ταιριάζει ο εθελοντισµός µε την κρατική 
πρωτοβουλία.

Αν ταίριαζε θα είχε επιλυθεί σε µεγάλο βαθµό.
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Είναι η ώρα του εθελοντισµού των συνειδήσεων των ανθρώπων και των ατό-
µων και των οµάδων εκτός κρατικής ή άλλης παρέµβασης, διότι όλα τα οικει-
οποιούνται µετά.

Κυρίως Θέµα:  Ο πολύς φιλόσοφος Ζαν Ζακ Ρουσσώ στο «Κοινωνικό Συµβό-
λαιο», είχε πριν από δύο αιώνες προβλέψει ότι η βαρβαρότητα θα επιστρέψει 
στον κόσµο υπό µορφή υπερπολιτισµού. Αυτό γίνεται τώρα σε παγκόσµια κλί-
µακα. Ελευθερώνονται πολιτειακώς οι λαοί, όχι για να ζήσουν και να δράσουν 
ελεύθερα, αλλά για να τους εκµεταλλεύονται ελεύθερα οι κρατούντες.

Ανοιχτή κοινωνία τώρα πια, τουλάχιστον στον λεγόµενο δυτικό κόσµο, όπου 
ψευδωνύµως καλείται και πολιτισµένος, σηµαίνει ανοιχτή αγορά και πλήρη 
δυνατότητα εκµετάλλευσης, είτε µε τη διαρκή αύξηση των τιµών κυρίως της 
ανεργίας, είτε µε την αύξηση της φορολογίας, είτε µε την κατάργηση κάθε 
µορφής πρόνοιας και ποιότητας ζωής µε πρόσχηµα στόχου την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου.

Αλλά το βιοτικό επίπεδο δεν συνιστά ποιότητα ζωής, συνιστά µόνο οικονο-
µική βελτίωση. Αλλά και πάλι η όποια οικονοµική βελτίωση είναι στατιστική 
του µέσου όρου. ∆ηλαδή, ενώ στην πραγµατικότητα το 5% του πληθυσµού 
της µεγάλης σκακιέρας, όπως αποκάλεσε ο Μπρεζίνσκι την Ευρασία, συµπερι-
λαµβανοµένης και της Αµερικής, αυτό το 5% κατέχει το 90% του παγκοσµίου 
πλούτου.

Όρος µε ηθικό και πολιτιστικό περιεχόµενο είναι η ποιότητα ζωής και όχι η 
άνοδος του βιοτικού επιπέδου. Όρος µε πολιτικό, πολιτιστικό και ηθικό περιε-
χόµενο είναι ο λεγόµενος κοινωνικός µισθός, που δεν έχουν αυτά να κάνουν 
µε το ατοµικό ή το οικογενειακό µας εισόδηµα, αλλά τα έργα πραγµατικής 
κοινωνικής ωφέλειας: περισσότερο πράσινο, καλύτεροι δρόµοι, πλατείες, πε-
ρισσότεροι τόποι αναψυχής και περιπάτου, περισσότεροι και καλύτεροι βρεφο-
νηπιακοί σταθµοί, περισσότερα και καλύτερα µέτρα υποβοήθησης της ζωής 
των ανήµπορων κάθε είδους.

Αφυπνίζεται τώρα, η συνείδηση ατόµων και οµάδων µε ιδανικά και κοινωνική 
ευαισθησία, µε έργα εθελοντισµού. Ως προς τον εθελοντικό χρόνο ισχύει ο 
θαυµάσιος λόγος του Ελύτη: <<∆ώσε λίγο από το χρόνο σου δωρεάν, αν θέλεις 
να σου µείνει µια στάλα αξιοπρέπειας>>. 
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Αλλά και τον εθελοντισµό της δωρεάν προσφοράς χρόνου για παροχή βοή-
θειας όσων τη χρειάζονται και αυτά είναι τα γηροκοµεία, τα ορφανοτροφεία, 
τα νοσοκοµεία, οι φυλακές, τα άσυλα ανιάτων, έσπευσαν κιόλας οι επιτήδειοι 
εκµεταλλευτές των αισθηµάτων και των ιδεών να το νοθεύσουν ιδρύοντας, 
άκουσον, άκουσον, τράπεζες χρόνου. 

Για να καταλήξουν στην απάτη, όπου συνήθως καταλήγουν οι ύποπτες οργα-
νωµένες και επιχορηγούµενες φιλανθρωπίες, από τις οποίες επωφελούνται 
οι αφανείς πονηροί, βάζοντας µπροστά έντιµα και γνωστά πρόσωπα, αθώα, 
κυρίως τις συζύγους ισχυρών οικονοµικών και άλλων παραγόντων.

Το ίδιο ή περίπου το ίδιο συµβαίνει και µε τον εθελοντισµό της ανταποδοτι-
κής παροχής οικονοµικής βοήθειας. Τα περισσότερα χρήµατα που έσπευσαν 
πρόθυµα, οι απλοί, κυρίως οι µικροµεσαίοι οικονοµικά άνθρωποι του κόσµου 
να προσφέρουν για τα θύµατα του Τσουνάµι τα Χριστούγεννα του 2004 στην 
Νότιο-Ανατολική Ασία, ή δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό προορισµό τους ή 
µεταφράστηκαν σε οικήµατα άχρηστα και κακότεχνα, µόνο και µόνο για να 
ανατεθούν και να δαπανηθούν σε ηµετέρους και εργολάβους, µε γερή φυσικά 
για τους ίδιους προµήθεια.

Ειδικά ως προς την εθελοντική αιµοδοσία έχω να επισηµάνω µε κάθε δυνατή 
συντοµία τα εξής πράγµατα:

1. Ο Ισπανός φιλόσοφος της εποχής του Φράνκο στην Ισπανία, Μιγκέλ ντε 
Ούνα Μούνο, έγραψε ότι: <<Η γλώσσα είναι το αίµα του πολιτισµού>>. Αυτό, 
ως κλασσικός φιλόλογος εγώ όχι µόνο το ασπάζοµαι, αλλά και ως εθελοντής 
αιµοδότης πλειοδοτώ και το συµπληρώνω: <<Αν η γλώσσα πράγµατι είναι το 
αίµα του πολιτισµού, τότε το αίµα υπό µορφή εθελοντικής αιµοδοσίας, είναι η 
γλώσσα του ανθρωπισµού>>.

2. Πιστεύω ότι από άποψη κοινωνικής ευαισθησίας η εθελοντική αιµοδοσία 
είναι η πιο υπεύθυνη πράξη κάθε υγιούς ενήλικου ανθρώπου, ανδρός ή γυναι-
κός. (Το ατυχές είναι ότι αυτά τα λέµε µεταξύ µας και εµείς είµαστε πεπεισµέ-
νοι, γι’ αυτό είµαστε εδώ. Το θέµα είναι ότι δεν µπορούµε να ακουστούµε από 
κανένα βήµα στο ευρύτερο κοινό της Ελληνικής κοινωνίας).

3. Η εθελοντική αιµοδοσία δεν είναι υποχρέωση κανενός προς κανένα, αντί-
θετα είναι δικαίωµα, δικαίωµα διεκδικήσιµο από τον αιµοδότη ακόµα και όταν 
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ο νόµος προβλέπει ως όριο ηλικίας, το εξηκοστό έτος συµπληρωµένο, όπως 
συµβαίνει µε εµένα. Mε εµπόδισαν να συνεχίσω να αιµοδοτώ µετά τα εξήντα. 
Πιστεύω όµως ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις. Η αιµοδοσία είναι 
πηγή υγείας µέσω της αναπαραγωγής του αίµατος δια της τακτικής αιµοδοσίας 
και ένα από τα µέσα αντιµετώπισης των επακόλουθων της ώριµης ηλικίας. 
Υπάρχουν πολιτισµένες κοινωνίες στον κόσµο όπου οι ώριµοι αιµοδότες κα-
τέρχονται σε διαδηλώσεις υπέρ της παράτασης του δικαιώµατος στην αιµοδο-
σία.

4. Το αίµα είναι το µόνο συστατικό του ανθρώπινου οργανισµού που δεν υπο-
καθίσταται από κανένα άλλο και δεν µπορεί να παραχθεί τεχνητά στα εργα-
στήρια ή αλλού και ένα από τα τελευταία, αν όχι το τελευταίο, που απέφυγε 
την εµπορευµατοποίηση, επίσηµα τουλάχιστον. To τελευταίο προπύργιο της 
ανθρωπιάς, του ανθρώπου δηλαδή και του φιλότιµου του ανθρώπου παγκο-
σµίως.

5. Από έλλειψη επαρκούς οργάνωσης ένας λαός, που κάθε λίγο και λιγάκι 
χύνει πρόθυµα το αίµα του για ιδανικά, ακόµα και αµφίβολης ορθότητας όπως 
ο Ελληνικός λαός, δεν έχει λύσει ακόµα το πρόβληµα της επάρκειας αίµατος 
για όλους τους πολίτες της που το χρειάζονται. Ενώ θα έπρεπε να µπορεί να 
βοηθάει κι άλλους, λιγότερο εκσυγχρονισµένους γειτονικούς λαούς.

6. Η µαρτυρική Κύπρος, µε τους καλά οργανωµένους αδελφούς µας αιµοδότες, 
έχει προ πολλού επιλύσει τα προβλήµατα του αίµατος για όλες τις ανάγκες και 
κάνει και εξαγωγή, δωρεάν εννοείται. Κι όµως είναι πληθυσµιακά και εδαφικά 
πολύ µικρότερη από την Ελλάδα και έγινε µόλις προ δύο ετών πλήρες µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ισότιµο µέλος. Να παραδειγµατιστούµε ακόµη και 
τώρα, δεν είναι αργά.

7. Η επίσηµη κρατική οργάνωση της αιµοδοσίας κατέληξε από οργάνωση σε 
οργανωτισµό. Αντί για αίµα, οι υπηρεσίες, τα γραφεία, οι σύλλογοι, οι υπάλλη-
λοι παράγουν διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, καρέκλες, υπογραφές και σφρα-
γίδες. Ο θρίαµβος του κράτους του γραφείου, δηλαδή ο θρίαµβος της γραφει-
οκρατίας.

8. Οι αιµοδοτικοί σύλλογοι απλών πολιτών και του κράτους αυξάνουν, τα 
έντυπα αυξάνουν, αυξάνουν οι διευκολύνσεις και τα δωρεάν οχήµατα. Οι αι-
µοληπτικές µονάδες αυξάνουν, οι γιατροί αυξάνουν, οι νοσοκόµοι αυξάνουν, 
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τα εργαστήρια, τα µέσα εξέτασης και φύλαξης του αίµατος αυξάνουν, η αιµο-
δοσία όµως δεν αυξάνει ανάλογα. Με αποτέλεσµα το χάσµα να διευρύνεται, 
οι ανάγκες να αυξάνουν και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δηλαδή όλοι µας οι εργα-
ζόµενοι δια της φορολογίας, να εισάγει αίµα. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οποίον 
όνειδος για ένα τόσο ιστορικό και τόσο φιλότιµο λαό, όπως είναι ο Ελληνικός. 
(Πάλι τονίζοντας µε λύπη µου ότι τα λέµε µεταξύ µας και εµείς τα ξέρουµε, 
τα ξέρουµε δεκαετίες τώρα γι’ αυτό είµαστε αιµοδότες. ∆εν καταφέραµε όµως 
να κάνουµε έτσι τη φωνή µας ώστε να ακουστεί έστω για ένα ελάχιστο µένος, 
από αυτούς που εµφανίζονται µόνο για το ακουστήναι και θεαθήναι και είναι 
οι κρατούντες).

9. Οι υπηρεσίες, οι παράγοντες, οι οργανώσεις ή συγκρούονται µε αδελφοκτό-
νες έριδες ή αλληλοποµπεύονται µε τους διάφορους επικεφαλής και ανταλ-
λάσσουν µεταξύ τους τιµές, ψηφίσµατα, αναµνηστικά και λοιπά, ενώ δεν έχουν 
πραγµατικά καµία άµεση σχέση µε την πραγµατική αιµοδοσία.

10. Το αρµόδιο Υπουργείο όλων των κυβερνήσεων, σαν την Μάρθα του Ευ-
αγγελίου <<περί άλλα τυρβάζει Μάρθα, Μάρθα…… ενός δε εστί χρεία>> και αυτό 
το “εν του οποίου εστί χρεία’’ είναι το αίµα. Χρειαζόµαστε τοµές, λύση του 
προβλήµατος µε γόρδιο δεσµό. 

Θα αρκούσαν φαντάζοµαι όλοι κι όλοι πέντε βετεράνοι, ισόβιοι εθελοντές αι-
µοδότες να αναλάβουν µε ενθουσιασµό το εκπαιδευτικό έργο και την προ-
σέλκυση του αιµοδοτικού διαφωτισµού. Να αποσπαστούν από τις οργανικές 
θέσεις τους για 2 - 3 χρόνια και να περάσουν από όλους τους νοµούς της 
χώρας, στα πέντε µέρη που θα είναι υπεύθυνοι. 

Να το µοιράσουν δηλαδή και να διαφωτίσουν όλους τους µαθητές της τελευ-
ταίας τάξης του λυκείου, τους καθηγητές και τους γονείς, τους οικείους τους 
για τη µοναδική σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας. 

Χωρίς λογιοσύνη, χωρίς µεγαλοστοµία και ευχολογία να εξηγήσουν σαν σε 
ιεραποστολή, σε όλο τον Ελληνικό λαό ότι η εθελοντική αιµοδοσία ωφελεί 
όλους και τους αιµοδότες και τους αιµολήπτες και τις αιµοληπτικές µονάδες 
και τον Ελληνικό λαό στο σύνολό του. ∆ηλαδή και τα τέσσερα πόδια του τρα-
πεζιού, της τετράπεζας, δηλαδή της τράπεζας του φαινοµένου της αιµοδοσί-
ας. 



35

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ  •  1 2  -  1 3  -  1 4  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 6

Το πρόβληµα θα µπορούσε να λυθεί σε τρία χρόνια.

11. Σε µια παλαιότερη Πανελλήνια Σύνοδο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στη Θράκη, θυµάµαι 
ένα δωδεκάχρονο σύνεδρο που τον είχαν πάρει µαζί τους οι αιµοδότες γονείς 
του από την Τρίπολη και που ίσως να είναι τώρα ανάµεσά µας, δεν τον έχω 
ξαναδεί από τότε, που όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει όταν µεγαλώσει, απάντησε 
µονολεκτικά <<Αιµοδότης>>. 

Ο ίδιος, µε έξοχο πρώιµο χιούµορ σχολιάζοντας σε στενό κύκλο, τη στάση του 
Υπουργείου και του όλου κράτους απέναντι στο τότε συνέδριο εθελοντών αι-
µοδοτών, (αµφικτιονία ήτανε), ανέφερε τον τίτλο τραγουδιού της µόδας <<Άσ’ 
τους να λένε >>. 

∆ηλαδή, η απάντηση των ευθυνόντων έναντι ηµών που αγωνιζόµαστε να 
αλληλοενηµερωθούµε και να αποβάλλουµε, είπε το παιδί δώδεκα ετών ‘’Άσ’ 
τους να λένε’’, κι ο ίδιος ‘’Όταν µεγαλώσω θα γίνω αιµοδότης’’.

Επίλογος: Κυρίες και κύριοι, το ∆ηµοσθενικό <<δίδει χρηµάτων>> και <<άνευ 
τούτον ουδέν εστί γίγνεσθαι των δεόντων>>, µπορεί να ισχύει γενικός και αο-
ρίστως, αλλά δεν ισχύει πάντα. Μπορεί για όλα να χρειάζονται και χρήµατα, 
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι µόνο µε τα χρήµατα επιτυγχάνονται τα πάντα.

Όσα χρήµατα κι αν διατεθούν δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ το αιµοδοτικό πρό-
βληµα της χώρας. Χρειάζεται και αλλαγή των συνειδήσεων. Αυτή επιτυγχά-
νεται µε την πειθώ. Η πειθώ επιτυγχάνεται µε τη γνώση, την εµπειρία και το 
παράδειγµα φωτισµένων ανθρώπων, που να είναι οι ίδιοι ενεργοί, ισόβιοι αι-
µοδότες, υγιείς άντρες και γυναίκες.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΚΑ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΓΑ: Ευχαριστούµε θερµά τον κύριο Παναγόπουλο τον καθηγητή 
µας για την θαυµάσια ανάλυση των διαστάσεων του εθελοντισµού που µας 
έδωσε σήµερα και τις εµπεριστατωµένες προτάσεις που µας κατέθεσε.

Ευχαριστούµε πολύ.

Κοντά µας είναι ο πρώην Υφυπουργός, ο κύριος Σπυρόπουλος Λοβέρδος, και 
τον καλούµε στο βήµα για ένα σύντοµο χαιρετισµό. 
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ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ: Κυρίες 
και κύριοι, µε ιδιαίτερη χαρά και αίσθηµα ευθύνης πα-
ρευρίσκοµαι και χαιρετίζω το Συνέδριό σας. 

Θέλω να επισηµάνω ότι για µένα ήταν ιδιαίτερη τύχη 
να ακούσω τον προηγούµενο οµιλητή. Μέσα στο µυα-
λό µας ξέρουµε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να 
λένε τις αλήθειες ακραία ολοκληρωµένες και για εµάς 

τους πολιτικούς αυτό είναι καλό δίδαγµα, γιατί τελικά όλοι µας πρέπει να γνω-
ρίζουµε ότι οι αλήθειες είναι µόνο ακραίες.

Είναι οροθετηµένες σε ένα και µοναδικό σηµείο.

Επειδή πιστεύω ότι µιλώ σε ανθρώπους που έχουν ως ιδανικό τους την προ-
σφορά της ενεργητικότητάς τους, την προσφορά της ζωής τους, θέλω να σας 
συγχαρώ από βάθος καρδιάς.

Σαν άνθρωπος που έχω ασχοληθεί µε τα κοινά και µε τη διαχείριση της δηµο-
κρατίας, νοµίζω ότι σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό τον κόσµο για να πάνε τα 
πράγµατα µπροστά πρέπει να πάνε από όλες τις πλευρές.

Μήνυµα εµείς προς εσάς, ξέρετε, οι ασχολούµενοι µε την πολιτική δεν µπο-
ρούµε να δώσουµε, ενδεχοµένως µήνυµα µπορεί να πάρεις. Γιατί το να είσαι 
εθελοντής αιµοδότης είναι κάτι πολύ απλό, έχεις αποφασίσει να είσαι εθελο-
ντής ζωής.

Το να είσαι εθελοντής πολιτικός, που έτσι πρέπει να είσαι, είναι κάτι πολύ σύν-
θετο. Πρέπει για να σου αναγνωρίσουνε αυτήν την πολιτική στάση, να στην 
αναγνωρίσουνε, αφού εµµένεις σε αυτήν τη θέση, άνθρωποι που επιλέγουν 
αυτούς τους πολιτικούς. Είναι σύνθετο, όµως αυτό δεν µπορεί να αποτελεί 
άλλοθι για αυτούς που ασχολούνται µε τα κοινά.

Είναι µια ολόκληρη φιλοσοφική συζήτηση, όµως επειδή θέλω να κλείσω και 
ο χαιρετισµός µου θέλω να είναι σύντοµος θέλω να σας καλωσορίσω στην 
Αρκαδία, να σας καλωσορίσω στην Τρίπολη. 

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που συµβαίνει σήµερα εδώ θα επηρεάσει την τοπική 
κοινωνία, τους απλούς ανθρώπους, γιατί το µήνυµα προς εκεί πρέπει να δοθεί 
για να δουν τη ζωή διαφορετικά. 
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Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από τη δική µου την πλευρά, ως τωρινός υπο-
ψήφιος Νοµάρχης κι ως αυριανός, ο κεντρικός στόχος, γιατί έχω ζήσει την 
κυβερνητική εξουσία σε όλα τα επίπεδα, είµαι πεπεισµένος ότι τα πράγµατα 
θα εξελιχθούν µόνο αν η δηµιουργικότητα και η δράση των ανθρώπων δεν 
ξοδεύεται, αλλά προσφέρεται.

Μερικές φορές βλέπω ανθρώπους που κάνουν τζόγκινγκ για να αδυνατίσουν 
ή τρέχουν στα γυµναστήρια και αναρωτιέµαι αν µικρό παιδί τη δεκαετία του 
60 είχα ζήσει την εθελοντική εργασία σε τοπικά έργα, στα έργα της κοινότητας 
και τα πιο σηµαντικά έργα στο χωριό µου είναι τα έργα εθελοντικής εργασίας 
και αναρωτιέµαι κάποια φορά, τι χάσαµε σαν κοινωνία ή σαν πολιτεία, ότι δεν 
µπορούµε να σηµατοδοτήσουµε αυτοί που έχουµε την ευθύνη σε πολλά επί-
πεδα, όχι στην πολιτική ηγεσία και στην πνευµατική και στην κρατική και στην 
πολιτιστική, πως απωλέσαµε τη δύναµη της απλότητας.

Πιστεύω ότι σηµατοδοτείται κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς διαφορετικό και 
συµφωνώ απόλυτα ότι για να το διατηρήσετε πρέπει να διατηρήσετε τη σεµνό-
τητα και την αυτονοµία σας και βεβαίως πρέπει να απεµπλακείτε από οτιδήποτε 
σας κρατεί και σας οριοθετεί. Βέβαια, συµφωνώ απολύτως ότι πρέπει να οριο-
θετηθεί µια απόλυτη σαφήνεια απέναντι στη γραφειοκρατία.

Εύχοµαι το Συνέδριό σας να είναι συνέδριο αφύπνισης της Αρκαδικής κοινω-
νίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.    

ΚΑ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΓΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον κύριο Σπυρόπουλο.

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μέσα στις τόσες αξιόλογες εκπροσωπήσεις 
που σήµερα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριό µας, θα ήθελα να παρακαλέσω τον 
Πρόεδρο του Κ.Ε.Κ/Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε τον κύριο Αντζινά Νικόλαο να κάνει ένα σύντο-
µο χαιρετισµό για το Συνέδριο.

Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύρι-
οι προσκεκληµένοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. 

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να βρε-
θώ σήµερα εδώ, αν και το είχα κάνει και στο πρώτο σας 
Συνέδριο στην Αθήνα και έχω να επισηµάνω µόνον 
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τούτο, τη διαφορά και την αγωνία του Προέδρου και του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου για την οργάνωση του πρώτου Συνεδρίου και την ευχέρεια µε την οποία 
διαπιστώνω κινούνται σήµερα.

Αυτό σηµαίνει ότι η επιµονή τους έπεισε την πολιτεία, έπεισε τον αρµόδιο 
Υπουργό να κατανοήσει την ανάγκη παρουσίας αυτού του οργανισµού και να 
τον βοηθήσει.

Ασφαλώς και η φιλόξενη Αρκαδική γη σήµερα, που από εδώ αντλεί την κατα-
γωγή του και ο Υπουργός, είναι ευαίσθητη σε τέτοια σηµεία και το αποδεικνύει 
και µε τη σηµερινή φιλοξενία, αλλά και µε την ανταπόκριση του Υπουργού να 
βρεθεί δίπλα σας σε αυτήν σας την προσπάθεια. 

Θέλω να σας συγχαρώ δηµόσια, να σας πω ότι οι παραγωγικές τάξεις είναι 
δίπλα σας και το αποδεικνύουν αυτό έχοντας στις τάξεις τους και τον Πρόεδρό 
σας, ένας επαγγελµατίας αγωνιστής και της ζωής αλλά και αγωνιστής για τους 
συνανθρώπους του.

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον κύριο Αντζινά 
για τις ευχές του και για την τοποθέτησή του.

Μαζί µας επίσης είναι ο Αντινοµάρχης Αχαΐας, κύριος ∆ηµήτριος Βέρας, και 
συνάδελφος, ο οποίος και αυτός θα απευθύνει ένα σύντοµο χαιρετισµό στο 
Συνέδριό µας.

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΑΣ: Κύριε Πρό-
εδρε, εκ µέρους της νοµαρχιακής αυτοδιοικήσεως Αχα-
ΐας και του Νοµάρχου µου, του κυρίου Κατσικόπουλου, 
τον οποίο έχω την τιµή να εκπροσωπώ, συγχαίρω όλους 
όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του 2ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Εθελοντικής Αιµοδοσίας.

Η Αχαΐα είναι γνωστό εις όλους ότι µε τους συλλόγους 
που διαθέτει πρωτοστατεί στην εθελοντική αιµοδοσία, 

σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Η Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση συµπαρίσταται και ηθικώς και υλικώς σε κάθε 
προσπάθεια, που έχει ένα και µοναδικό σκοπό, την αυτάρκεια αίµατος για την 
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χώρα µας.

Εύχοµαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο και σας διαβεβαιώνω, εκ µέρους του Νο-
µάρχου µας, ότι θα είµαστε συµπαραστάτες και αρωγοί σε κάθε ευγενή σας 
προσπάθεια.

Ευχαριστώ πολύ για την τιµητική σας πρόσκληση.

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μεταξύ των παρισταµένων ήταν και παρευ-
ρέθηκε ο εκπρόσωπος και προϊστάµενος του επικοινωνιακού διαµερίσµατος 
Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, κύριος Μπουλούκος. Εδώ έχουν εκδώσει 
ένα έντυπο που λένε και πιστεύουνε ότι µεταγγίζει την ευαισθησία και την 
καλλιέργεια του εθελοντισµού µε το εκτεταµένο πρόγραµµα εθελοντικής αι-
µοδοσίας, εδώ και τριάντα χρόνια που ασκεί ο Ο.Τ.Ε.

Τον ευχαριστούµε πολύ.

ΚΑ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΓΑ: Κοντά µας είναι και η κυρία Κοντονή, αναπληρώτρια Νοµάρ-
χης Κορινθίας. Η αγαπηµένη µας κυρία Κοντονή. Θα την καλέσουµε στο βήµα 
για ένα σύντοµο χαιρετισµό. Η οποία µας στηρίζει, τι να πούµε, σαν πρόσωπο 
στα πάντα, είναι κοντά µας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑ. ΚΟΝΤΟΝΗ: 
Κύριε Υπουργέ, κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Νοµάρχα, κύριε 
Πρόεδρε καλή σας ηµέρα, κυρίες και κύριοι. 

Τη νοµαρχία Κορινθίας την εκπροσώπησε ο ίδιος ο 
Νοµάρχης µας, ο οποίος ξέρω ότι συµπαρίσταται ενερ-
γά στην προσπάθειά σας. Γι’ αυτό το χαιρετισµό που θα 
κάνω, δεν θα τον κάνω σαν αντινοµάρχης, αλλά σαν 
παλιά εθελόντρια αιµοδότρια.

Ήµουν από δεκαοχτώ χρονών εθελόντρια αιµοδότρια. Κάποια στιγµή βρέθηκα 
στο νοσοκοµείο της Κορίνθου, το λέω και δεν το ξεχνάω ποτέ. Πήγα να δώσω 
λίγο αίµα. Με ρώτησαν λοιπόν την ηλικία µου, η κυρία Φαρµάκη. Την είπα την 
ηλικία µου και γυρίζει και µου λέει, <<Λυπούµεθα κυρία µου δεν µπορείτε να 
δώσετε αίµα, µεγαλώσατε>>.

Ήταν η µόνη στιγµή σας βεβαιώνω που κατάλαβα ότι µεγάλωσα. ∆εν το έχω 
ξανακαταλάβει. Αυτό µου έφτανε.
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Άκουσα όλους πολύ προσεχτικά, όµως θα µείνω στα τελευταία λόγια που µου 
µείνανε στην ψυχή µου, γιατί στα αφτιά µας ακούσαµε πολλές υποσχέσεις, θα 
µου µείνουν όµως στην ψυχή µου τα λόγια του κυρίου καθηγητού. Γι’ αυτό 
κύριε καθηγητά και όλοι εσείς που ασχολείστε και αγαπάτε τον εθελοντισµό 
και ιδιαίτερα την εθελοντική αιµοδοσία, που προσφέρει πραγµατικά ζωή, διότι 
λίγο ως πολύ όλοι µας βρεθήκαµε κάποτε σε µια δύσκολη θέση αγαπηµένου 
µας προσώπου και όλοι ξέρουµε τι αγωνία τραβάµε, εκείνη τη στιγµή.

Θα ήθελα λοιπόν οι εθελοντές αιµοδότες, οι σύλλογοι µε τους καθηγητές 
µε τις δευτεροβάθµιες και τις πρωτοβάθµιες εκπαιδεύσεις, να συνεννοηθούν 
ώστε να ενηµερώνουν τους µαθητές και τους γονείς τους και όπως ζητάνε σε 
κάθε έναρξη του σχολικού έτους το χαρτάκι ότι είναι ικανός για τη γυµναστική, 
διότι το παιδί είναι υγιέστατο, έτσι να ζητάνε ένα χαρτάκι ότι µπορεί να γίνει 
και εθελοντής αιµοδότης. Μόνο έτσι πιστεύω θα καταφέρουµε να συµπληρώ-
σουµε τα κενά µας και να µην έχουµε ανάγκη πλέον κανέναν και τίποτα.

Εύχοµαι επιτυχία στο Συνέδριό σας και την υπόσχεση ότι θα είµαι πάντα δίπλα 
σας. Ευχαριστώ.

ΚΑ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΓΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ την κυρία Κοντονή.

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι εκπρόσω-
ποι, αγαπητοί φίλοι, αδέλφια αιµοδότες.

Η ενότητα Εθελοντισµός και Εθελοντική Αιµοδοσία, µετά τις πολύ ωραίες ει-
σηγήσεις και προτάσεις των δύο εισηγητών αλλά και όσων χαιρέτησαν το Συ-
νέδριό µας, θεωρείται περαιωµένη. 

Θα ήθελα να πω εκ µέρους του προεδρείου ότι αν οι φορείς ή και ο κόσµος κα-
ταλάβει όλη αυτήν την προσπάθεια που γίνεται από την Πανελλήνια Οµοσπον-
δία Εθελοντών Αιµοδοτών και από τους συλλόγους µας, ότι δεν το κάνουµε 
για λόγους προβολής αλλά γιατί το πιστεύουµε, πιστεύουµε ότι πολύ σύντοµα 
η χώρα µας θα αποκτήσει το ποθούµενο. 

Να γίνει αυτάρκης. 

Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Παρακαλείται το επόµενο Προεδρείο για την επόµε-
νη ενότητα να έρθει στο βήµα. Καλή συνέχεια.  
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Προεδρείο:

• Πολυκρέτης Λευτέρης (Μέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α - Μέλος Συλλόγου 
Εθελοντών Αιµοδοτών Καραµανδάνειου Νοσοκοµείου Παίδων Πατρών “Ο 
Άγιος Στυλιανός'').

• Σπηλιωτακάρα Άννα (Τέως ∆ιευθύντρια Κέντρου Αιµοδοσίας Νοσοκοµείου 
Πατρών <<Ο Άγιος Ανδρέας>> - Μέλος Συµβουλευτικής Επιστηµονικής Επι-
τροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α.).

• Γελαγώτης Ιγνάτιος (Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Μα-
γνησίας - Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας της Π.ΟΣ.Ε.Α.). 

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Η ενότητα, η οποία θα αρχίσει, µε εισηγητές τον 
κύριο Κοντό, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Α. και τον κύριο Σταµούλη, 
είναι µια από της πιο σηµαντικές στιγµές του Συνεδρίου.

Κ. ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι, φίλοι εθελοντές αιµοδότες. Για άλλη 
µία χρονιά είµαστε εδώ κοντά σας, µαζί όλοι, να βρεθούµε, να τα πούµε, να 
συζητήσουµε, να βγάλουµε µερικά ωραία συµπεράσµατα. Ήδη ακούσαµε την 
προηγούµενη ενότητα, ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και ελπίζω η επόµενη, αυτή 
που θα µιλήσουµε τώρα, να έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί θα έχου-
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µε εισηγητές οι οποίοι θα µας διαφωτίσουν για πολλά προβλήµατα και πολλά 
που συµβαίνουν στο χώρο της αιµοδοσίας.

Ελπίζω τα συµπεράσµατα να είναι θετικά. Ελπίζω να τελειώσουµε όσο το δυ-
νατό γρηγορότερα, για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε το πρόγραµµα, γιατί 
έχουµε ξεφύγει κάπως. Μετά από τις εισηγήσεις, αυτές τις ενδιαφέρουσες που 
θα έχουµε τώρα, θα έχουµε και συζήτηση. Γι’ αυτό θα παρακαλούσα, όσοι 
ενδιαφέρονται να ρωτήσουν τους εισηγητές να µας το πουν εγκαίρως και να 
είναι και ολιγόλεπτοι για να µπορέσουν να ακουστούν περισσότεροι και να 
τελειώσουµε και γρήγορα.

Ευχαριστώ πολύ.

ΚΑ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ ΆΝΝΑ: Καληµέρα σας. Ήρθαµε στην 
όµορφη Τρίπολη που πραγµατικά µας εντυπωσίασε µε 
την καθαριότητα. Κύριε Νοµάρχα, κύριε ∆ήµαρχε συγ-
χαρητήρια, γιατί φαίνεται ότι αγαπάτε την πόλη σας και 
την προσέχετε. Έτσι παρουσιάζεται µια πολύ ευχάριστη 
εικόνα και στους ξένους που την επισκέπτονται.

Οι προηγούµενες οµιλίες πραγµατικά είχανε µια ποιό-
τητα, θα µπορούσα να πω, µας έδωσαν πολλά χρήσιµα 

στοιχεία. Ήταν µια πνευµατική αναβάθµιση και µέσα σε αυτό τον κύκλο της 
αναµόρφωσης και της πνευµατικής αναβάθµισης, θα ακούσουµε και για την 
αναβάθµιση των υπηρεσιών αιµοδοσίας.

Από το 1952, που οργανώθηκε στην Ελλάδα η Εθνική Υπηρεσία Αιµοδοσίας, 
κατά το πρότυπο του Γαλλικού νόµου, έχουν γίνει µερικές µετατροπές επί τα 
δελτία, αλλά οπωσδήποτε το σύστηµα έχει παραµείνει στάσιµο.

Τώρα λοιπόν, µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν υποχρέωσή µας, 
ήταν µονόδροµος, δεν είναι στη διακριτική µας ευκαιρία να πούµε µας αρέσει, 
δεν µας αρέσει, έπρεπε λοιπόν το σύστηµα να αναµορφωθεί.

Καινούριος νόµος ψηφίστηκε, καινούρια δεδοµένα ισχύουν για την κρατική 
υπηρεσία αιµοδοσίας. Ελπίζω η αιµοδοσία να µην πάψει ποτέ να είναι κρατική, 
ας κρατήσει και το κράτος κάτι, το κράτος εµείς είµαστε όλοι άλλωστε.

Ο κύριος Κοντός, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας 
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της καινούριας δοµής, η οποία θα προΐσταται εις το εξής όλης της διοργάνωσης 
της αιµοδοσίας, σε εθνικό επίπεδο, θα µας αναπτύξει αυτό το θέµα, το οποίο 
µε αγωνία περιµένουµε να το ακούσουµε και σαν γιατροί και σαν εργαζόµενοι 
στις αιµοδοσίες, αλλά κυρίως και σαν αιµοδότες, που µια τέτοια µεταρρύθµιση 
είναι επόµενο να συνοδεύεται και από αµφιβολίες και από ανησυχίες.

Κύριε Κοντέ, νοµίζω ότι ήρθε η ώρα σας.

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Πριν αρχίσει ο κύριος Κοντός, να σας καλωσορίσω 
και εγώ. Θέλω να σας εξοµολογηθώ ότι ξεκινώντας από το νησί µου, από την 
Αµοργό, η µάνα µου, µου έλεγε ότι: <<Άµα λες την αλήθεια, έχεις τον Θεό βο-
ήθεια>>, είχε ξεχάσει να µου πει ότι, όταν λες την αλήθεια, βάζεις τους περισσό-
τερους ανθρώπους απέναντί σου. Αυτό το λέω γιατί έχουµε ανάγκες τις οποίες 
πρέπει να διαχειριστούµε και µια από αυτές είναι ο χρόνος, ο οποίος ήδη µας 
έχει ξεφύγει τελείως λόγω και της παρουσίας του Υπουργού.

Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Κοντό, ο οποίος έχει να µας πει πολύ σηµα-
ντικά πράγµατα, όχι να µην µας πει αυτά που έχει να µας πει, αλλά να µας τα 
πει όσο γίνεται πιο σύντοµα και πιο απλά, κατανοητά. 

Έχετε το λόγο.

ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Κύριε Νοµάρχα, κύριε Αντιδήµαρ-
χε, κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Α., αξιότιµοι προσκεκλη-
µένοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. 

Αποτελεί για µένα ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκοµαι 
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιµοδοσίας 
που οργανώνει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιµοδοτών, στην όµορφη Τρίπολη.

Η εθελοντική αιµοδοσία αποτελεί υπέρτατη πράξη αν-
θρωπιάς, προσφοράς και αγάπης για τον συνάνθρωπο και έµπρακτη απόδειξη 
κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, ένα δώρο ζωής.
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Με το νόµο 3402 του 2005, για την αναδιοργάνωση του συστήµατος της αι-
µοδοσίας, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2005, η συντεταγµένη πολιτεία 
ήρθε να εξυπηρετήσει αιτήµατα δεκαετιών από τις αιµοδοσίες της χώρας και να 
θωρακίσει τον πολίτη, προσφέροντας θεσµικό πλαίσιο προσαρµοσµένο στις 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και στις βέλτιστες πολιτικές οργανώσεις 
των Ευρωπαϊκών χωρών.

Θέτοντας έτσι τις βάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, ενός νοµικού προ-
σώπου δηµοσίου δικαίου, που θα αγκαλιάσει, τόσο τις υπηρεσίες της αιµοδο-
σίας της χώρας, όσο και τον εθελοντή αιµοδότη και τον πάσχοντα αιµολήπτη 
συνάνθρωπο.

Παράλληλα θέσπισε την παρουσία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Κέ-
ντρου Αιµοδοσίας αντιπροσώπων από τις οργανώσεις των εθελοντών αιµοδο-
τών και των πολυµεταγγιζόµενων ασθενών, αποδεικνύοντας έτσι τη σηµασία 
που αποδίδει στη συµµετοχή αυτών στις αποφάσεις για την αναδιοργάνωση 
της αιµοδοσίας, που καλούµαστε να υλοποιήσουµε.

Τους τελευταίους µήνες, στην καθηµερινότητά µας, εισέβαλαν όροι όπως <<σιω-
πηλό παράθυρο>>, <<ποιότητα και ασφάλεια του αίµατος και των µεταγγίσεων>>, 
<<αίµα-επαγρύπνηση>>, <<µοριακός έλεγχος>> και λοιπά. Όλα αυτά προκάλεσαν, 
όπως ήταν αναµενόµενο, έντονο προβληµατισµό και ανησυχία σε όλους εκεί-
νους, που ουδέποτε είχαν ασχοληθεί µε το θέµα αιµοδοσία και αίµα.  

Οι γνωρίζοντες όµως κι όσοι έρχονται σε επαφή καθηµερινά µε το θέµα, οι 
γιατροί, οι νοσηλευτές, οι πολυµεταγγιζόµενοι ασθενείς, οι εθελοντές αιµο-
δότες δεν αιφνιδιάστηκαν, αφού πουθενά στον κόσµο, καµία µέθοδος δεν 
εξασφαλίζει 100% απόλυτη ασφάλεια.

Όµως αυτά τα γεγονότα µας τόνισαν την ανάγκη να προχωρήσουµε άµεσα, 
χωρίς δισταγµούς, στην αναδιοργάνωση της αιµοδοσίας, που τόσο ανάγκη 
έχει ο τόπος µας.

Ο Υπουργός Υγείας, κύριος Αβραµόπουλος, πρόσφατα µε την ιδιαίτερη ευαι-
σθησία που τον διακρίνει, συνεχίζοντας και εµπλουτίζοντας το κυβερνητικό 
έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται, οδηγεί µε ακόµη πιο γρήγορους ρυθµούς 
στο κοινώς επιθυµητό αποτέλεσµα, µέσα από την οργάνωση των υπηρεσιών 
αιµοδοσίας σε επαρκές και ασφαλές αίµα για µετάγγιση.
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Πανελλαδικά επιταχύνονται οι ενέργειες του Υπουργείου σε συνεργασία µε το 
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας και την Επιστηµονική Επιτροπή Αιµοδοσίας, για τη 
δηµιουργία Κέντρου Μοριακού Ελέγχου στην Ελληνική επικράτεια συνεκτιµώ-
ντας γεωπολιτικές, συγκοινωνιακές, πληθυσµιακές παραµέτρους σε συνάρτη-
ση µε την αιµοδοτική συχνότητα και τις υπάρχουσες υποδοµές στο νοσοκο-
µείο σε εξοπλισµό και προσωπικό.

Οι τακτικοί εθελοντές αιµοδότες, διαθέτοντας υψηλό αίσθηµα αλτρουισµού 
και κοινωνικής ευαισθησίας, µε την τόλµη και τη σταθερότητα που τους διέπει, 
είναι βέβαιο πως θα συνεχίσουν µε την ίδια έµφαση, διαδίδοντας το παράδειγ-
µά τους και σε άλλους.

Εξάλλου πουθενά σε καµία χώρα στον κόσµο δεν µπορεί να προαχθεί η αιµο-
δοσία χωρίς τη δική τους πολύτιµη βοήθεια και συµµετοχή.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ανακοινώσω στο Συνέδριό σας την οµόφω-
νη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, 
να παραχωρήσει χώρους γραφείων και εξοπλισµό στους χώρους του Εθνικού 
Κέντρου Αιµοδοσίας, ως έδρα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιµοδοτών.

Αποδεικνύοντας έτσι την πίστη όλων µας στον δοµικό και λειτουργικό ρόλο 
του εθελοντή αιµοδότη, στην αναδιοργάνωση της αιµοδοσίας και στο Εθνικό 
Σύστηµα Αιµοδοσίας που ανοικοδοµούµε.

Κλείνοντας την παρέµβασή µου, θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη µια φορά 
το έργο της Οµοσπονδίας για τη σηµερινή εκδήλωση και να σας εκφράσω 
την πλήρη υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εµού προσωπικά, στις 
προσπάθειες όλων σας.

Εύχοµαι σε όλους υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
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2. α) Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Θα συνεχίσουµε µε λίγο πιο πρακτικά θέµατα, θα προσπα-
θήσω να είµαι όσο το δυνατό πιο σύντοµος. Να εξηγήσουµε λίγο, ποιος είναι 
ο ρόλος που θα διαδραµατιστεί από το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας. Πρώτα απ’ 
όλα:

Η φιλοσοφία µας: Το αίµα αποτελεί ανεκτίµητο δώρο από άνθρωπο σε άνθρω-
πο, που µόνο εθελοντικά και δωρεάν µπορεί να προσφέρεται.

Όραµα: Το όραµά µας, είναι µε σεβασµό στην εθελοντική και µη αµειβόµενη 
αιµοδοσία. Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας οραµατίζεται την επάρκεια του αίµα-
τος και των παραγώγων του στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της ποιότητάς του 
προς όφελος του µεταγγιζόµενου ασθενή.

Σκοπός: Η ανάπτυξη και η προαγωγή του Εθνικού Συστήµατος της Αιµοδοσίας 
µέσω ενός κεντρικού σχεδιασµού, συντονισµού και ελέγχου των υπηρεσιών 
του.

Στόχοι: Οι στόχοι απαρτίζονται από πέντε βασικούς πυλώνες:

1. Η πλήρης ανάπτυξη των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, έτσι 
ώστε να αποτελέσει το σηµείο αναφοράς της χώρας, ως η αρµόδια αρχή σε 
θέµατα αιµοδοσίας και µεταγγισιοθεραπείας.

2. Η δηµιουργία σύγχρονων, πιστοποιηµένων Κέντρων Αίµατος, που θα εξα-
σφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προσφερόµενου αίµατος µε 
την παρασκευή παραγώγων ανάλογα µε τη ζήτηση και τις ανάγκες του 
πληθυσµού.

3. Η προτυποποίηση των νοσοκοµειακών υπηρεσιών αιµοδοσίας, διασφαλί-
ζοντας τις βέλτιστες συνθήκες διάθεσης των µονάδων αίµατος και ασφα-
λούς µετάγγισης στους ασθενείς.

4. Η λειτουργία της εργοστασιακής µονάδας κλασµατοποίησης του πλάσµα-
τος µέσα στην επόµενη τριετία.

5. Η συνεχής ενηµέρωση περί των διαθέσιµων αποθεµάτων αίµατος, κα-
θώς και η ασφαλής διαχείρισή τους σε Πανελλαδικό επίπεδο, µε ένα άρτιο 
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σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων.

Όπως γνωρίζετε, το Ε.Κ.Π.Α. Ηλίας Πολίτης έχει µεταστεγαστεί από το Γενικό 
Νοσοκοµείο της Νίκαιας, στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας.

Παρασκευάζει παράγωγα αίµατος και πλάσµατος, ελέγχει µε µοριακές τεχνικές 
το αίµα και τα παράγωγά του, από το 1999. Ελέγχει την πιθανότητα µικροβια-
κής επιµόλυνσης του αίµατος και των παραγώγων του, συσκευών µετάγγισης 
και αιµοληψίας και συντονίζει τη διακίνησή τους.

Θα επιχειρήσω µια ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, γιατί θεωρώ ότι 
είναι ιδιαίτερα κρίσιµο στην παρούσα κατάσταση.

Κατ’ αρχήν:

Πολιτικό περιβάλλον:

Μέσα από το συγκεκριµένο νόµο φαίνεται ξεκάθαρη η κυβερνητική δέσµευση 
για την αναδιοργάνωση της αιµοδοσίας. Υπάρχει ένα νέο θεσµοθετικό πλαίσιο, 
το οποίο ορίζει ακριβώς το πώς θα γίνει αυτή η αναδιοργάνωση. 

Τέλος, η εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο µε συγκεκριµένες οδηγίες, όπου θα στοχεύσουµε στην ασφάλεια και στην 
ποιότητα του αίµατος και των παραγώγων του.

Οικονοµικό περιβάλλον: Θα πετύχουµε οικονοµίες κλίµακας µε τη συγκέ-
ντρωση των ελέγχων ορολογικού και µοριακού.

Κοινωνικό περιβάλλον: Υπάρχει αναµονή της αναδιοργάνωσης στο χώρο της 
αιµοδοσίας και προσδοκία αλλαγών από τους εθελοντές αιµοδότες και ασθε-
νείς.

Τεχνολογικό περιβάλλον: Υπάρχει τεχνολογική ωριµότητα και επάρκεια των 
λύσεων και υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες εφαρµογής καινοτοµιών.

ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΑΝΟΥ:

Ξεκινώντας από την οργάνωση των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Αιµοδο-
σίας ήδη προχωρούµε στην πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α Ηλίας Πολίτης, τόσο σε 
επίπεδο διαδικασιών, όσο και εργαστηρίων. 
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Στη συνέχεια έναντι των εξαγγελιών του Υπουργείου σε δηµιουργία Κέντρων 
Μοριακού Ελέγχου σε όλη την επικράτεια. 

Παράλληλα προχωρούµε σταδιακά στην ανάπτυξη του Κέντρου Αίµατος Αττι-
κής, το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο για όλα τα κέντρα αίµατος, τα οποία θα 
ακολουθήσουν στην Ελληνική επικράτεια. 

Και τέλος, δηµιουργία Κέντρων Αίµατος στην επικράτεια. 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Στοχεύουµε άµεσα να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί το Εθνικό Κέντρο Παρα-
σκευής Παραγώγων Αίµατος Ηλίας Πολίτης. 

Ήδη λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου. 

Όπως σας είπα και νωρίτερα, προχωρούµε στην πιστοποίηση του Εθνικού Κέ-
ντρου Παρασκευής Παραγώγων Αίµατος Ηλίας Πολίτης. 

Θεωρούµε ότι µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου ο εργαστηριακός τοµέας 
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας θα είναι πιστοποιηµένος.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Όπως γνωρίζετε και µέσα από τις εξαγγελίες του Υπουργού µας, θεωρούµε ότι 
µέχρι το τέλος του εξαµήνου του 2006 θα έχουν δηµιουργηθεί Κέντρα Μορι-
ακού Ελέγχου σε όλη την επικράτεια. 

Παράλληλα και γύρω στις αρχές του 2007, στοχεύουµε να έχει αναπτυχθεί και 
να ξεκινήσει η λειτουργία του πρώτου Κέντρου Αίµατος της Αττικής. Μέχρι το 
τέλος του 2007 δηµιουργία Κέντρων Αίµατος στην Ελληνική επικράτεια. 

Και τέλος, πιστοποίηση των γραµµών παραγωγής του εργοστασίου κλασµατο-
ποίησης και προετοιµασία πραγµατικής λειτουργίας του για την Ελλάδα τέλος 
του 2008.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Θα περάσουµε πολύ γρήγορα από το ποιο είναι το υφιστάµενο θεσµικό πλαί-
σιο, ο νόµος του 1820 του 1988, πώς θα λειτουργήσουµε µέσα από τη µε-
ταβατική περίοδο που τώρα ήδη διανύουµε και τέλος πώς εµφανίζεται το νέο 
θεσµικό πλαίσιο, ο νόµος του 3402 του 2005.
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Όπως όλοι γνωρίζουµε, σύµφωνα µε το νόµο 1820 του 1988, στην επικρά-
τεια υπάρχουν 14 περιφερειακά Κέντρα Αιµοδοσίας.

Σε κάθε ένα από αυτό ανήκουν οι λεγόµενοι σταθµοί Α΄ και σε καθένα από 
τους σταθµούς Α΄ αντιστοιχούν κάποιοι σταθµοί Β΄.

Είναι ένα δενδροειδές σχήµα ανάπτυξης, το οποίο µέσα τουλάχιστον στην πε-
ρασµένη δεκαετία έδειξε να έχει πάρα πολλά κενά όσον αφορά την οργάνωσή 
του. Όπως γνωρίζετε, ήδη υπάρχει ο περιφερειακός σχεδιασµός, οι λεγόµενες 
∆Η.ΠΕ.Ε.

Η χώρα µας έχει χωριστεί σε υγειονοµικές περιφέρειες, όπου εκεί ανήκουν τα 
αντίστοιχα νοσοκοµεία, 17 τον αριθµό.

Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται και έχει 
αρχίσει να εφαρµόζεται σταδιακά το πρόγραµµα “πολιτεία’’, όπου προβλέπει 
την έννοια των υπερπεριφερειών, 5 έως 7 τον αριθµό.

Εµείς µε το Ε.Κ.Π.Α., εξηγώντας λίγο την οργανωτική του δοµή, σαν υπηρε-
σία απευθύνεται στα περιφερειακά κέντρα αιµοδοσίας, στους σταθµούς Α΄ και 
στους σταθµούς Β΄, τα οποία πλέον, όπως γνωρίζετε, ο νόµος τα ονοµάζει 
“Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες Αιµοδοσίας’’ και σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδη-
γίες είναι εκείνοι οι φορείς οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε τους ασθενείς.

Τέλος, ο νόµος προβλέπει τη δηµιουργία Κέντρων Αίµατος, τα οποία είναι εξω-
νοσοκοµειακές υπηρεσίες αιµοδοσίας και θα λειτουργούν σαν Κέντρα Ελέγ-
χου, τόσο ορολογικού όσο και µοριακού ελέγχου για τις νοσοκοµειακές υπη-
ρεσίες της αιµοδοσίας.

Μέσα από τη διοικητική πλέον οργάνωση των ∆.Υ.Π.Ε. έρχεται το Ε.Κ.Ε.Α και 
αγκαλιάζει όλο το χώρο της αιµοδοσίας.

Παράλληλα, σαν υπηρεσίες, στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, στοχεύουµε άµε-
σα στη δηµιουργία του Εθνικού δικτύου αιµοεπαγρύπνησης, παράλληλα µε το 
πρότυπο κέντρο αίµατος της Αττικής, που προανέφερα, και τη λειτουργία του 
Ε.Κ.Π.Α. Ηλίας Πολίτης.

Το Ε.Κ.Π.Α. Ηλίας Πολίτης θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του εργαστηριακού 
τοµέα του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, µε απώτερο σκοπό να µπορέσουµε 
να παραλάβουµε και να θέσουµε σε λειτουργία το εργοστάσιο και τις γραµµές 
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παραγωγής για την κλασµατοποίηση.

Η µεθοδολογία, που ακολουθούµε, βασίζεται πάνω σε συγκεκριµένα δεδο-
µένα και στατιστικά δεδοµένα, τα οποία έχουν προέλθει από τα περασµένα 
χρόνια. 

Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας πρόσφατα πρότεινε γεωγραφικά εκείνες τις πε-
ριοχές, εκείνες τις µεγάλες περιφέρειες, όπου εκεί πρέπει να δηµιουργηθούν 
τα λεγόµενα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου, σαν ένα πρώτο στάδιο στη δηµιουρ-
γία των Κέντρων Αίµατος.

Σύµφωνα λοιπόν µε την κατανοµή που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Υπουργός 
µας, προβλέπονται νέα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου, τα οποία θα αποτελέσουν 
τον πυρήνα εφαρµογής του µοριακού ελέγχου στη χώρα µας.

Στη συνέχεια, µε βάση την τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί, θα σχεδιαστούν 
και θα οριοθετηθούν τα Κέντρα Αίµατος στην επικράτεια.

Τέλος, στοχεύοντας σε αυτό που λέµε Εθνικό Σύστηµα Αιµοδοσίας, µέσα από 
αυτή την αναδιοργάνωση, αξίζει να σηµειωθεί ότι µια τέτοια ενέργεια δεν βα-
σίζεται σε πειραµατισµούς, υπάρχει στρατηγικό πλάνο, υπάρχουν συγκεκριµέ-
νοι στόχοι και συγκεκριµένος χρονικός ορίζοντας για την εφαρµογή του.   

(∆εν ξέρω, το προεδρείο, αν θέλουν κάποιες ερωτήσεις.

Να συνεχίσω στην επόµενη παρουσίαση για τη µηχανογράφηση;

Στο τέλος; Ο.Κ.)

β) Ενιαίο σύστηµα µηχανοργάνωσης. ∆υνατότητα σύνδεσης 
Αιµοδοσιών & Φορέων Εθελοντών Αιµοδοτών

Όπως σας προανέφερα από τα προηγούµενα “σλαϊντ’’, µέσα από ένα κεντρικό 
σχεδιασµό στοχεύει το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας να στήσει την αναδιοργά-
νωση της αιµοδοσίας στη χώρα.

Ειδικά ο τοµέας της µηχανογράφησης, όπως όλοι φαντάζοµαι γνωρίζετε,  πα-
ρόλο που έχουν ξοδευτεί τεράστια κεφάλαια στο παρελθόν σε υπολογιστές, σε 
µηχανήµατα, σε εξοπλισµό, στην πράξη δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή µια κοινή 
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πλατφόρµα λειτουργίας των υπηρεσιών αιµοδοσίας.

Το εφεδρικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο καλούµαστε να υλοποιήσουµε την 
αναδιοργάνωση στη χώρα µας, διέρχεται µέσω ενός κεντρικού σχεδιασµού και 
διαχείρισης.

Παράλληλα πρέπει να πηγάζει από αυτό η εφαρµογή των Ευρωπαϊκών βέλτι-
στων λύσεων.

Τα βασικά προβλήµατα της οργάνωσης των υπηρεσιών αιµοδοσίας συνοψίζο-
νται σε δύο γενικότερες κατηγορίες.

Πρώτα απ’ όλα στη διαχείριση της πληροφορίας. 

Οι υπηρεσίες της αιµοδοσίας, µε τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα, 
τα οποία διαθέτουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ταχύτητα, 
στην ασφάλεια της πληροφορίας και τέλος στην αξιοπιστία.

Επίσης, υπάρχει συγκεκριµένο κενό στη διαχείριση των µονάδων, όπου εκεί 
ο χρόνος ανταπόκρισης στην ανάγκη πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατική ανάγκη των ασθενών.

Ο έλεγχος της ηµεροµηνίας λήξεως από τη δενδροειδή κατανοµή των υπηρε-
σιών αιµοδοσίας, πολλές φορές ξεφεύγει από τα οργανωτικά ή αν θέλετε από 
τα διοικητικά όρια της νοσοκοµειακής υπηρεσίας αιµοδοσίας. 

Και τέλος, ο έλεγχος του αποθέµατος, εφόσον δεν γίνεται κεντρικά, εµφανί-
ζονται τεράστια προβλήµατα δυσκολίας εντοπισµού του και καλύτερης, βέλτι-
στης στη χρησιµότητά τους.

Οι βασικές αρχές της στρατηγικής µας: Μιλάµε για ενοποίηση των πληροφορι-
ακών συστηµάτων αιµοδοσιών, και όχι ακύρωση των υπαρχόντων.

Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας θα πρέπει να καθορίσει την πλατφόρµα και το 
πρωτόκολλο και όχι τις προδιαγραφές.

Τέλος, οι λύσεις πρέπει να είναι εφαρµόσιµες άµεσα χωρίς πειραµατισµούς.

Υπάρχουν συγκεκριµένες λύσεις µε πολύ µικρό κόστος, που µπορεί το κάθε 
νοσοκοµείο να ανταποκριθεί.

Έτσι, να δηµιουργηθεί ένα  ιδεατό, ιδιωτικό δίκτυο για τους ειδικούς, ένα 
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“σύννεφο’’, όπου όλες οι υπηρεσίες αιµοδοσίας θα είναι συνδεδεµένες. Όπως 
γνωρίζετε, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί µε γοργούς ρυθµούς το 
πρόγραµµα σύζευξης, που προβλέπει σύνδεση των νοσοκοµειακών υπηρεσι-
ών και των δηµόσιων οργανισµών γενικότερα. 

Και τέλος η εφαρµογή του γραµµωτού κώδικα, γιατί, όπως γνωρίζετε, οι λύ-
σεις στο προσωπικό, το οποίο λείπει από τις αιµοδοσίες, είναι να κερδίζουµε 
χρόνο.

Πράγµατι, µέσα από τη χρήση των Barcodes, ξέρετε πολύ καλά ότι οι λειτουρ-
γίες οι οποίες έπαιρναν ώρες, µέσα από τη διαδικασία αυτή επιταχύνονται και 
γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.

∆ιακρίνουµε κάποια στάδια, η εικόνα που θα σας παρουσιάσω µιλάει για µία 
πλήρη ανάπτυξη που στοχεύουµε όταν θα δηµιουργηθούν τα Κέντρα Αίµα-
τος.

Παρόλα αυτά ορισµένα στάδια, ορισµένες φάσεις της ανάπτυξης µπορούν ήδη 
να αρχίσουν να εφαρµόζονται.

Συγκεκριµένα στο πρώτο στάδιο, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, ήδη έχει δε-
σµευτεί και οδηγείται στη δηµιουργία ετικετών (Barcodes) για όλη την επικρά-
τεια.

Αυτό σηµαίνει στην αρχή κάθε έτους οι υπηρεσίες αιµοληψιών θα προµηθεύ-
ονται ετικέτες από το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας.

Κάθε υπηρεσία θα χρεώνεται στο σύστηµα ένα συγκεκριµένο εύρος αριθµών 
αιµοληψιών.

Το εύρος αυτό θα εκτιµάται µε βάση τις αιµοληψίες και τα στατιστικά δεδοµένα 
της προηγούµενης περιόδου, των προηγούµενων ετών. Σε περίπτωση που δεν 
επαρκούν οι ετικέτες σε κάποια υπηρεσία, το σύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα 
προσθήκης νέου εύρους για κάθε υπηρεσία. Έτσι για κάθε αιµοληψία θα τυ-
πώνονται 9 όµοιες ετικέτες, 4 για τους ασκούς, 3 για τα δείγµατα και 2 για τα 
δελτία του αιµοδότη.

Η µορφή της ετικέτας θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα, θα περιλαµβάνει 
τον τίτλο του Κέντρου, το Νοσοκοµείο προέλευσης και ένα µοναδικό αριθµό 
αιµοληψίας. Με αυτόν τον τρόπο, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας θα έχει πλήρη 
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εποπτεία στις µονάδες αίµατος, οι οποίες µπαίνουν σε κάθε υπηρεσία αιµοδο-
σίας.

Το Barcode  θα ακολουθεί µια συγκεκριµένη κωδικοποίηση, (λίγο τεχνικούς 
όρους, αλλά δεν έχει σηµασία) για όσους ξέρουν, θα ακολουθεί το  Code 128 
και θα περιλαµβάνει κωδικοποιηµένο αριθµό της µονάδας σε συγκεκριµένη 
δοµή.

Επίσης είναι πολύ σηµαντικό ότι οι αριθµοί αυτοί σε ετήσια βάση θα ξαναδη-
µιουργούνται.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την εφαρµογή. 

Άρα λοιπόν, αφού έχουν µοιραστεί οι ετικέτες µε τα Bar Codes σε όλη την επι-
κράτεια και έχουν κολληθεί επάνω στις µονάδες, έχουν µια σειρά στο δεύτερο 
στάδιο, είναι η εισαγωγή αυτών των κωδικών στο σύστηµα της πληροφορι-
κής.

∆ιακρίνουµε 4 στάδια στην πλήρη ανάπτυξη, θα περάσω πολύ γρήγορα:

Β1 στάδιο: 

Αιµοληψίες από υπηρεσίες.

Β2 στάδιο: 

Άµεσης εφαρµογής στα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου, δείγµατα από υπηρεσίες. 

Το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου θα δέχεται δείγµατα σηµασµένα για έλεγχο και 
δελτία δειγµάτων.

Β3 στάδιο: 

Εισαγωγή των µονάδων στο Κέντρο Αίµατος. 

Β4 στάδιο:

Εισαγωγή πλασµάτων, όπου υπάρχει διακίνηση πλάσµατος.

Στο στάδιο πρώτο της εισαγωγής, αιµοληψίες από υπηρεσίες: οι ασκοί θα ση-
µαίνονται και τα δείγµατα καθώς και τα δελτία αιµοδοτών. 

Ισάριθµες ετικέτες από Barcode θα επικολλούνται σε κάθε ένα από τα προανα-
φερθέντα. 
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Θα επιλέγεται το νοσοκοµείο προέλευσης. 

Η σάρωση του Barcode, του βασικού ασκού, στο σύστηµα θα γίνεται µε αυτό-
µατη καταγραφή από το σύστηµα καρτέλας της αιµοληψίας και της παραγγελί-
ας των εξετάσεων.

Στάδιο 2 - εισαγωγή δειγµάτων από υπηρεσίες, είναι και επίκαιρο. 

Όπου τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες της αιµοδοσίας, τα δείγµατα τα οποία φέ-
ρουν τη σήµανση του Barcode θα αποστέλλονται στο Κέντρο Μοριακού Ελέγ-
χου. 

Εκεί, ο υπάλληλος µε πολύ γρήγορες διαδικασίες εισάγει τα δείγµατα στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα. 

Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται η εισαγωγή των µονάδων, των ασκών δηλαδή 
αίµατος µε αυτόµατες καταγραφές και στοιχείων των ασκών, αλλά και κατα-
γραφή του επόµενου ελεύθερου αριθµού αιµοληψίας.

Με λίγα λόγια ο στόχος µας είναι η υλοποίηση να δίνει ταχύτητα στο σύστηµα, 
αξιοπιστία, ασφάλεια και ταχύτητα.

Περνάω πολύ γρήγορα αυτήν τη διαφάνεια, αφορά περισσότερο το Ε.Κ.Π.Α. 
Ηλίας Πολίτης, όπου εκεί γίνεται η εισαγωγή των πλασµάτων και η διαχείρισή 
τους και περνάω κατευθείαν στο τρίτο στάδιο που είναι η παραγωγή των προ-
ϊόντων.

Όπως γνωρίζετε, µέσα από τη φυγόκεντρο, το διαχωρισµό, οι ασκοί διαχωρί-
ζονται σε πλάσµα και στα παράγωγα του αίµατος, πάλι µε τη χρήση του γραµ-
µωτού κώδικα.

Στο στάδιο 4 γίνεται ο έλεγχος ο ορολογικός, δεδοµένου ότι τα δείγµατα φέ-
ρουν τον γραµµωτό κώδικα, εισάγονται πάρα πολύ γρήγορα στις διαδικασίες, 
εκτελείται ο έλεγχος, γίνεται αυτόµατη ενηµέρωση και στη διαδικασία της εξέ-
τασης βγαίνουν τα αποτελέσµατα και έχουµε γρήγορες αναφορές και στατιστι-
κή πληροφόρηση. 

Αφού έχει τελειώσει ο έλεγχος, οι οµάδες αίµατος, οι οποίες είναι αρνητικές, 
σηµαίνονται, καταγράφονται ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται η ετικέτα σήµανσης 
και διοχετεύονται προς τη διακίνηση και αντιστοίχως µε το κοµµάτι της διαλο-
γής, όπου γίνεται ηλεκτρονική αντιπαραβολή δελτίων και ασκών.



55

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ  •  1 2  -  1 3  -  1 4  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 6

Τέλος, ένα επίµαχο στάδιο, το οποίο µας έχει προβληµατίσει και σε αυτό οδη-
γούµαστε να δώσουµε άµεσες λύσεις, αφορά τις αιτήσεις και τις αποστολές. 

Τηλεφωνικά αρχικά και σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες, µε τις γραµµατείες 
του κέντρου Αίµατος, θα γίνεται η καταγραφή της αίτησης, νοσοκοµείου, ζη-
τούµενες ποσότητες. Θα γίνεται η εύρεση µε πολύ γρήγορο τρόπο, εξάλλου 
µέσα στο πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να αναγράφεται και ο τρόπος απο-
θήκευσης, η καταγραφή των µονάδων και τέλος η παράδοση της αποστολής 
και η διαχείριση πιθανών επιστροφών.

Περνάω και αυτή τη διαφάνεια, αφορά την εξαγωγή των πλασµάτων. Είµαστε 
υποχρεωµένοι να καλύψουµε και την αποστολή των πλασµάτων προς την Ολ-
λανδία.

Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσµο των εθελοντών αιµοδοτών, το 
σύστηµα θα είναι ανοιχτό και στους φορείς αιµοδοτών.

Θα υπάρχει Εθνικό αρχείο αιµοδοτών. 

Ήδη είµαστε σε µία διαδικασία να ορίσουµε εκείνα τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε 
να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες αιµοδοσίας. Σε κάθε αρχείο αιµοδότη να κα-
ταγραφούν εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
άµεσης τακτοποίησης.

Ευχαριστώ πολύ.  

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας ανταπο-
κρίθηκε στην απαίτηση του σώµατος για ερωτήσεις και απαντήσεις από τους 
οµιλητές αµέσως µετά την εισήγηση.

Έτσι λοιπόν το πρόγραµµα προβλέπει 20 λεπτά για ερωτήσεις από το σώµα. 
Όµως ερωτήσεις και όχι τοποθετήσεις, για να µπορέσει ο κύριος Κοντός να 
απαντήσει σε περισσότερες ερωτήσεις και όχι να ακούει τις τοποθετήσεις µας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Κ. ∆ΡΟΥΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΕΡΡΕΣ): Κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησε η εξειδίκευση του 
προσωπικού που θα ασχοληθεί µε τη µηχανογράφηση παράλληλα µε τον όλο 
σχεδιασµό που µας αναφέρατε προηγουµένως;
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Γιατί πιστεύω ότι το προσωπικό είναι σηµαντικός παράγοντας στην εφαρµογή 
αυτών των προγραµµατικών δηλώσεων που κάνατε. 

Ευχαριστώ.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  Όπως γνωρίζετε, διανύουµε τις τελευταίες εβδοµάδες 
µία περίοδο από διάφορες ανακοινώσεις, που αφορούν τη δηµιουργία του 
Κέντρου Μοριακού Ελέγχου.

Παράλληλα αξίζει να επισηµανθεί ότι η συγκεκριµένη διαδικασία εγκατάστα-
σης µοριακών ελέγχων, σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο, είναι µια αρκετά επί-
πονη διαδικασία, η οποία πρέπει σε όλα της τα στάδια να εφαρµοστεί σωστά.

Το θέµα µε το προσωπικό που θίγετε, οφείλω να σας µεταφέρω ότι βρισκόµα-
στε στο στάδιο στελέχωσης και σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου, 
στελέχωσης κατ’ αρχήν των Κέντρων Αίµατος.

Η διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα νέα συστήµατα εκτιµώ 
ότι θα έχει ολοκληρωθεί, µέχρι τέλος του έτους που διανύουµε.

ΤΕΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ Κ. ΤΣΟΜΠΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Κατ’ αρχήν θέλω να 
σας ευχαριστήσω για τη δέσµευσή σας και την απόφασή σας να παραχωρήσετε 
στέγη στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών. 

Πολύ καλά αυτά τα οποία µας είπατε, όµως δεν άκουσα τίποτε για ένα Εθνικό 
σχέδιο δράσης, για τη διάδοση της εθελοντικής αιµοδοσίας.  Το αίµα όταν το 
παίρνουµε καλά, θα το επεξεργαστείτε και εσείς και τα Κέντρα και οι νοσοκο-
µειακές µονάδες, όλοι. 

Τον εθελοντή, τον κόσµο, πώς θα τον πείσουµε να γίνει εθελοντής αιµοδό-
της;

Ως Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας σας έχει απασχολήσει η κατάστρωση ενός Εθνι-
κού σχεδίου δράσης, για τη διάδοση της εθελοντικής αιµοδοσίας;

Αυτό είναι το ερώτηµά µου, γιατί δεν άκουσα να αναφερθείτε σχετικά.

Ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Να δώσω µία απάντηση µε δύο σκέλη. 

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας είναι ένα νεοσύστατο νοµικό 
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πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο ξεκίνησε από µηδενική βάση. Αυτό ση-
µαίνει πρακτικά ότι για να µπορέσουµε να στήσουµε την αναδιοργάνωση της 
αιµοδοσίας της χώρας, πρέπει πρώτα απ’ όλα να στήσουµε το Εθνικό Κέντρο 
Αιµοδοσίας.

Είτε αυτό σηµαίνει σε επίπεδο προσωπικού, είτε σε επίπεδο εξοπλισµού, υπη-
ρεσιών και λοιπά.

Ποτέ και σε προηγούµενες συναντήσεις δεν επαγγελλόµαστε µαγικά ραβδιά, 
χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται αφοσίωση πάνω στο συγκεκριµένο 
έργο και σίγουρα τα αποτελέσµατα θα τα δείτε σύντοµα. 

Απλά, τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορεί να είναι βεβιασµένα. Παράλληλα 
όµως, οφείλω να σας υπενθυµίσω τα λόγια του Υπουργού µας.

Οι διαδικασίες για το Πανελλαδικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης της Εθελο-
ντικής Αιµοδοσίας βρίσκονται στο τραπέζι του Υπουργού. Νοµίζω ότι και µόνο 
αυτό δίνει µια σηµαντική απάντηση σε αυτό που ρωτάτε.  

Κ. ΚΕΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ): Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα τρεις ερωτήσεις να 
σας κάνω. Είναι σύντοµες.

∆εν µας είπατε πότε θα υλοποιηθεί αυτός ο τέλειος σχεδιασµός που µας δείξα-
τε. Χρονολογία να µας πείτε. Τέλος του χρόνου; Την άλλη τετραετία; 

Επίσης δεν µας είπατε, πώς θα γίνεται η µεταφορά του αίµατος από νοσοκο-
µεία στο Ε.Κ.Ε.Α. 

Ξέρετε πολύ καλά ότι στα νοσοκοµεία, κυρίως τα επαρχιακά, δεν υπάρχει στε-
λέχωση, αν το έχετε υπ’ όψιν σας αυτό. 

Θέλω ένα τελευταίο να µου πείτε, αν ξέρατε και πόσο καιρό ξέρατε, την περί-
πτωση του AIDS στη Θεσσαλονίκη, που έγινε αυτό το γεγονός. Αν το ήξερε, 
δηλαδή, το προεδρείο της Ε.Κ.Ε.Α.

Ευχαριστώ.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ;  Όσο αναφορά µε το χρονοδιάγραµµα, νοµίζω ότι υπήρχε 
διαφάνεια που ήτανε απολύτως σαφής. 

Οφείλω να σας πω όµως, ότι ακόµα και στο σχεδιασµό µας έχουµε υπολογίσει 
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και νεκρούς χρόνους.

Στην παρούσα φάση το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας και κάτω από την πίεση των 
γεγονότων, όπως αντιλαµβάνεστε, χωρίς να έχει σταµατήσει το έργο του, που 
είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασµός Αναδιοργάνωσης της Αιµοδοσίας, δυστυχώς 
ασχολείται και µε µία σειρά από άλλα θέµατα. 

Τα οποία έχουν να κάνουν µε τις δηµόσιες σχέσεις µε την, αν θέλετε, µετα-
φορά στις µεγαλύτερες πληθυσµιακές µάζες του ρόλου του Εθνικού Κέντρου 
Αιµοδοσίας και λιγότερο στο Στρατηγικό Σχεδιασµό.

Αυτό σηµαίνει ότι χρονικά, ακόµη και σε αυτά που σας ανακοίνωσα, ενδέχεται 
σε συγκεκριµένες ενέργειες να έχουµε κάποια καθυστέρηση. 

Όµως, ο ορίζοντας είναι σε επίπεδο εξαµήνου, όπως το έχω προαναφέρει.

Αυτό που αναφέρατε στην ερώτησή σας για τη στελέχωση των υπηρεσιών 
αιµοδοσίας, θα µας βρείτε σύµφωνους.

Οι προτάσεις µας προς το Υπουργείο είναι, άµεσα να στελεχωθούν οι υπη-
ρεσίες της αιµοδοσίας µε το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε ο ευαίσθητος 
τοµέας της αιµοδοσίας να µπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει.

Γνωρίζω σε όλους, νοµίζω θα το ξέρετε µέσα από τα µέσα ενηµέρωσης, ήδη 
έχει ανακοινωθεί, προσωπικό, συµβασιούχοι ενδεχόµενα, δεκαοχτώ τον αριθ-
µό, για το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας και προχωρά µε γοργούς ρυθµούς.

Σχεδιάζονται αποσπάσεις υπαλλήλων από όµορα νοσοκοµεία µε το Εθνικό 
Κέντρο Αιµοδοσίας, και παράλληλα έχουν εξαγγελθεί, συγκεκριµένες προσλή-
ψεις προσωπικού, γενικών κλάδων, σε όλα τα νοσοκοµεία όλης της χώρας.

Υπάρχει και συγκεκριµένη εγκύκλιος, του Υφυπουργού, του κύριου Γιαννό-
πουλου, που πιέζει τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν άµεσα, σε προ-
σωπικό.

Για το θέµα, το κατά πόσο το Προεδρείο του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας είχε 
γνώση των γεγονότων. Οι αιµοδοσίες παραδοσιακά, παρόλα τα προβλήµατα 
της οργάνωσής τους, λειτουργούν σωστά, οφείλω να σας πω. 

Αυτή η λειτουργία προκύπτει από ένα αόρατο πρωτόκολλο, το οποίο φέρνει 
την αιµοδοσία µέσα στη διάρκεια των δεκαετιών να είναι πολύ κοντά στα γε-
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γονότα.

Στο συγκεκριµένο γεγονός, ενηµερωθήκαµε τη στιγµή που η πληροφόρηση 
και το δελτίο τύπου προέκυψε από το Κέντρο Ειδικών Λοιµώξεων. Οφείλω 
να πω, ότι διανύουµε τα πρώτα βήµατα, τους πρώτους µήνες λειτουργίας του 
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας. 

Την ενηµέρωση σαφώς τη ζητάµε και την επιδιώκουµε γιατί, αν είµαστε πάνω 
από τα πράγµατα, µπορούµε να δώσουµε και ενδεχόµενα λύσεις και να επιτα-
χύνουµε µια σειρά από διαδικασίες.

Στο συγκεκριµένο περιστατικό, παρόλη την σοβαρότητά του, θεωρώ ότι η υπη-
ρεσία της αιµοδοσίας λειτούργησε µε το αόρατο αυτό πρωτόκολλο, το οποίο 
εµείς πλέον καλούµαστε να το βάλουµε σε διαδικασίες αιµοεπαγρύπνησης.

Σύντοµα, εκτιµώ στους επόµενους µήνες, θα έχει βγει η Υπουργική απόφαση, 
που θα περιγράφει αναλυτικά την αιµοεπαγρύπνηση και πώς θα επικοινωνούν 
οι υπηρεσίες της αιµοδοσίας σε τέτοιου είδους γεγονότα.

Οφείλω να σας πω και το εξής, γεγονότα που δεν αφορούν λοιµώξεις, έχουν 
περάσει από το δικό µου γραφείο στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας. ∆είχνει στα-
διακά ότι οι υπηρεσίες της αιµοδοσίας ανταποκρίνονται και αντιλαµβάνονται 
το ρόλο του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας.

Η µεταφορά είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβληµα, όσο απλό και να φαίνεται, 
το οποίο καλείται το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας να δώσει λύσεις.

Στην παρούσα φάση µελετάµε τις υφιστάµενες δοµές. Κατ’ αρχήν πρέπει να 
ξεχωρίσουµε τι ακριβώς µεταφέρουµε. 

Είναι διαφορετική η µεταφορά του πλάσµατος, του κατεψυγµένου πλάσµατος, 
που σηµαίνει ότι έχει διαφορετικές συνθήκες κατά τις οποίες µεταφέρεται, δι-
αφορετικές οι συνθήκες που µεταφέρονται οι ασκοί του αίµατος και διαφορε-
τικές οι συνθήκες ενδεχόµενα, εδώ οι αιµατολόγοι γιατροί θα συνηγορήσουν 
υποθέτω, για τα δείγµατα προς µοριακό έλεγχο.

Κατ’ αρχήν, όπως ξέρετε, το Ε.Κ.Π.Α Ηλίας Πολίτης, µέσα από µια κρατική συµ-
φωνία συλλέγει τα πλάσµατα από όλη την επικράτεια, από τις υπηρεσίες της 
αιµοδοσίας, τα ελέγχει για ηπατίτιδα C και τα αποστέλλει στην Ολλανδία, µε 
στόχο την επανεισαγωγή τους µε παράγωγα λευκοµατίνη και λοιπά.
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Αυτός είναι ένας συγκεκριµένος τρόπος. Φαινόµενα τα οποία στο παρελθόν 
έχουν απασχολήσει τη δηµοσιότητα, µετακίνηση µονάδων αίµατος µέσω 
Κ.Τ.Ε.Λ. και λοιπά µας προβληµατίζουν ιδιαίτερα.

Ο στόχος µας είναι να δώσουµε µία συνολική λύση στη µεταφορά, τόσο των 
δειγµάτων, όσο και των µονάδων αίµατος. 

Το Υπουργείο ήδη κινείται σε δύο ή τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις και θεω-
ρώ ότι πολύ σύντοµα θα γίνει µια σχετική ανακοίνωση.

Κ. ΧΑΤΡΟΦΥΛΛΗΣ (ΡΟ∆ΟΣ): Σας ευχήθηκα και χθες κύριε Πρόεδρε και στο ∆ι-
οικητικό Συµβούλιό σας σιδεροκέφαλοι και καλά κουράγια. Με χαρά όλοι οι 
εθελοντές αιµοδότες υποδεχόµαστε τη λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Α.

∆ύο είναι οι ερωτήσεις µου. 

Ο νόµος, ο καινούριος, 3402, στο τέλος του αναφέρει ότι καταργεί το 1820. 
Η Υπουργική απόφαση περί κινήτρων, καταργείται κι εκείνη, επειδή βασίζεται 
στον 1820;

Αυτή είναι η µία ερώτηση. Η άλλη.

Στην κοινή κάρτα εθελοντή αιµοδότη ανά το Πανελλήνιο προβλέπει το Ε.Κ.Ε.Α. 
και την αναφορά του συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο αιµοδότης, 
εάν ανήκει σε κάποιο σύλλογο;

Ευχαριστώ.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Όσο αναφορά τα κίνητρα - στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα - η µη αµειβόµενη 
εθελοντική αιµοδοσία δεν µπορεί να µπει κάτω από την οµπρέλα οποιουδή-
ποτε κίνητρου.

Νοµίζω ότι το θέµα απασχολεί αρκετά υψηλότερα κλιµάκια, νοµίζω έχει φτά-
σει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον κύριο Παυλόπουλο.

Θεωρούµε ότι σύντοµα θα υπάρχει µια αντίστοιχη δέσµευση των Υπουργών.

Όσον αφορά για την κάρτα του εθελοντή αιµοδότη, η Ευρωπαϊκή εµπειρία, 
για να κάνω µια εισαγωγή, γιατί ενδεχόµενα θα πρέπει να ενηµερώσω τους 
συνέδρους.
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Μία σηµαντική βελτίωση κατά τη διαδικασία της αιµοληψίας είναι ο εθελοντής 
αιµοδότης να έχει κάποια κάρτα, η οποία να µπορεί να διαβάζεται από ένα 
ηλεκτρονικό σύστηµα, γιατί, όπως αντιλαµβάνεστε, ο χρόνος ανταπόκρισης, η 
ταυτοποίηση, το ιστορικό, θα γίνεται πολύ πιο σύντοµα. 

Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη η γενικότερη πρακτική δεν οδηγεί στην εφαρµο-
γή µαγνητικών καρτών για διάφορους λόγους. Ο πιο κύριος λόγος θεωρείται 
ακόµα το υψηλό κόστος.

Παράλληλα, µέσα στη µαγνητική κάρτα, όπως θα γνωρίζουν οι περισσότεροι, 
µπορούν να αποθηκευτούν µια σειρά από στοιχεία, τα οποία και αυτά πρέπει 
να µπουν κάτω από την οµπρέλα του ιατρικού απόρρητου, όπως παράδειγµα 
πότε αιµοδότησε για τελευταία φορά, πόσες αιµοληψίες έχει κάνει µέσα στη 
διάρκεια ενός έτους κ.ο.κ.

Το θεσµικό πλαίσιο στην παρούσα φάση καλύπτεται µέσα από την Ευρωπαϊκή 
οδηγία για την ποιότητα και την ασφάλεια.

Στις άµεσες, δικές µας εξαγγελίες, παρόλο που εξετάζουµε και θεωρούµε υπο-
χρεωτικό τη δηµιουργία του Εθνικού Μητρώου Αιµοδοτών, δεν βλέπω τόσο 
πολύ σύντοµα την εφαρµογή µιας µαγνητικής κάρτας.

Παράλληλα, άλλες υπηρεσίες όπως το Ι.Κ.Α. σχεδιάζουν αυτή την στιγµή την 
εφαρµογή τέτοιων µαγνητικών καρτών.

Θεωρώ ότι η λύση θα έρθει σε επίπεδο Υπουργείου για όλες τις υπηρεσίες του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ EΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Θα ήθελα επισηµάνω τον ρόλο µας, 
ότι είµαστε φωτιστές, ότι κάνουµε την προσέλκυση αιµοδοτών. Όµως αυτός ο 
ρόλος πια, το δηλώνω δηµόσια, έχει εξασθενήσει. Πολλοί από εµάς δεν εξα-
σκούµε το ρόλο µας. Ο ρόλος περιορίζεται µόνος του σε αιµοληψίες και λίγοι 
επισκέπτες κάνουνε θεσµικά το ρόλο τους.

Παρακαλώ από εσάς να θεσµοθετηθεί άµεσα και να λάβετε κάποιες πρωτοβου-
λίες.

Ευχαριστώ πολύ.
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Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Είναι γνωστό το θέµα των ατόµων, τα οποία συµµετέχουν 
στην προσέλκυση των εθελοντών αιµοδοτών. Εκείνο που οφείλω να σας πω, 
είναι ότι το πρώτο βήµα για την αναδιοργάνωση της αιµοδοσίας στη χώρα µας 
έχει γίνει.

Παράλληλα, σας υπενθυµίζω ότι τέτοιου είδους αναδιοργανώσεις σε Ευρωπα-
ϊκές χώρες δεν πέτυχαν ποτέ, από την πρώτη χρονική στιγµή που άρχισαν να 
εφαρµόζονται.

Θεωρούµε ότι στα επόµενα νοµοσχέδια του Υπουργείου θα µπορέσει να καλυ-
φθεί και αυτή η περίπτωση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ OΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ 
FIODS Κ. JEAN - MARIE DURANT: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ πολύ για όλες 
τις πληροφορίες που µας δώσατε.

Παρατήρησα ότι µέσα στις προτεραιότητές σας εντάσσεται και το ζήτηµα της 
ιχνηλασιµότητας των προϊόντων αίµατος. Αυτή η ιχνηλασιµότητα αφορά τα 
προϊόντα που προέρχονται από την Ελληνική επικράτεια ή αφορά και προϊόντα 
τα οποία, από όσο γνωρίζω, είστε αναγκασµένοι στην Ελλάδα να εισάγετε από 
το εξωτερικό; 

Εάν έχετε προβλέψει τη χρησιµοποίηση κάποιας γονιδιακής µεθόδου ελέγχου, 
για να µειωθεί το τυφλό παράθυρο.

Μιλήσατε για κάποιο κατάλογο αιµοδοτών. Πιστεύετε ότι στο θεσµικό Ελλη-
νικό πλαίσιο, θα µπορούσαν οι Ελληνικοί σύλλογοι να έχουν πρόσβαση σε 
αυτόν τον κατάλογο; Ο οποίος φυσικά δεν θα περιλαµβάνει πληροφορίες που 
καλύπτονται από ιατρικό απόρρητο.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, πραγµατικά αρκετά 
εύστοχες οφείλω να παρατηρήσω.

Όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα. Αποτελεί βάση της λειτουργίας της αιµοδο-
σίας η δυνατότητα της αιµοδοσίας να φτάσει στο αρχικό δείγµα, στην αρχική 
αιµοληψία. Μέσα από το σύστηµα των ενιαίων ετικετών σήµανσης Πανελλαδι-
κά, θεωρούµε ότι επιτυγχάνεται αυτή η δυνατότητα. 
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Βεβαίως οι ετικέτες αυτές του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, που θα επικολ-
λούνται σε κάθε ασκό, βεβαίως θα πρέπει να επικολλούνται και στις εισαγόµε-
νες µονάδες. Βέβαια η ιχνηλασιµότητα θα σταµατάει στην εισαγωγή της µο-
νάδος, όπου εκεί πλέον µε άλλες διαδικασίες θα επιτυγχάνουµε να βρίσκουµε 
τον αρχικό δότη.

Όσον αφορά για το παράθυρο, που αναφέρατε, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας 
προβλέπει στον ιδρυτικό του νόµο, την εποπτεία ερευνών για πρωτοποριακές 
µεθόδους ανίχνευσης ιών και λοιπά. Στην παρούσα φάση, δεν έχουµε κάτι 
αυτήν τη στιγµή να ανακοινώσουµε.

Όσον αφορά για τη λίστα των αιµοδοτών. Από τις πρώτες µέρες λειτουργίας 
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας δηλώσαµε προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι 
είµαστε οπαδοί της διαφάνειας. Πολύ σύντοµα στο web site του Ε.Κ.Ε.Α., του 
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, θα παρουσιάζεται κατ’ αρχήν ο ηµερήσιος στό-
χος των µονάδων αίµατος Πανελλαδικά.

Οφείλω να σας ενηµερώσω ότι ήδη από αρχές Μαρτίου, παρόλη την πίεση των 
γεγονότων, ανοίγω µια µεγάλη παρένθεση, και παρόλα τα πρώτα βήµατα του 
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, συλλέγουµε καθηµερινά από τις υπηρεσίες της 
αιµοδοσίας αναλυτικά τις οµάδες αίµατος, τις οποίες διαθέτουν, τόσο προς 
διάθεση, όσο και εκείνες τις µονάδες αίµατος ανά ρέζους κλπ. που είναι για τα 
χειρουργεία, για τις δεσµευµένες µονάδες.

Οφείλω να πω ότι, η ανταπόκριση του κόσµου της αιµοδοσίας, ιδιαίτερα σε 
αυτό που µπορεί να φαίνεται αρχικά απλό σαν αίτηµα από το Εθνικό Κέντρο 
Αιµοδοσίας, όµως έχει τεράστια σηµασία για εµάς, γιατί περίπου στις δέκα η 
ώρα το πρωί καθηµερινά, έχουµε µια εικόνα των µονάδων αίµατος σε όλη την 
επικράτεια. Αυτό διευκολύνει γενικότερα, ακόµα και τη διακίνηση µονάδων 
αίµατος, χωρίς ήδη να έχουµε εγκαταστήσει σύστηµα διαχείρισης της διακίνη-
σης “logistics’’.

Παράλληλα, οι σύλλογοι των εθελοντών αιµοδοτών - δεν είναι τυχαία που 
θέλουµε κάτω από την οµπρέλα του Ε.Κ.Ε.Α. απαραίτητα την παρουσία των 
εθελοντών αιµοδοτών - οι σύλλογοι θα µας τροφοδοτήσουν, τόσο µε πλη-
ροφορίες όσον αφορά τον αριθµό των µελών των, τα καταστατικά τους κλπ., 
έτσι ώστε σύντοµα να µπορούµε να έχουµε και ένα αρχείο συλλόγων πανελ-
λαδικά.
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Βεβαίως, η πληροφορία ή τα στοιχεία του εθελοντή αιµοδότη όχι µόνο τιµητι-
κά, θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια. Τα υπόλοιπα όµως στοιχεία 
που αφορούν το ιατρικό ιστορικό ή τη συχνότητα αιµοδοσίας κλπ., στο παρόν 
θεσµικό πλαίσιο, φοβάµαι ότι δεν µας επιτρέπει να είµαστε τόσο πολύ αναλυ-
τικοί σε αυτή την πληροφόρηση.

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Λοιπόν, το εικοσάλεπτο έχει περάσει. ∆ιερµηνεύο-
ντας όµως τη σκέψη σας από κάτω, θέλετε να συνεχίσουµε. Είναι άλλοι τρεις 
που έχω σηµειώσει άρα και στους τρεις τελειώνουµε.

ΚΑ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ ΆΝΝΑ: Απλώς να διευκρινίσω ότι ως µη γιατρός µάλλον 
ο κύριος Κοντός απάντησε ότι στο θέµα του γονιδιακού ελέγχου δεν υπάρχει 
κάτι προς το παρόν, προφανώς ο µεταφραστής εννοούσε τον µοριακό έλεγχο. 
Όχι;

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ FIODS JEAN - MARIE DURANT: Αφορά τη µείωση 
του παραθύρου και αν σκέπτεστε να χρησιµοποιήσετε στη Γαλλία έναν έλεγχο 
όµως, ο οποίος στηρίζεται σε γονίδια;

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ:  Έχω την εντύπωση ότι διευκρινίστηκε. Πρόεδρε, 
απάντηση.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά την εφαρµογή του µοριακού ελέγχου στην 
Ελλάδα, ίσως από παρανόηση εγώ το µετέφρασα σαν γονιδιακές θεραπείες 
κλπ. Μέσα από τις πρόσφατες εξαγγελίες  του Υπουργείου, ορίζονται Κέντρα 
Μοριακού Ελέγχου, εργαστήρια δηλαδή, τα οποία θα εφαρµόζουν το µοριακό 
έλεγχο µε στόχο όλες οι µονάδες αίµατος Πανελλαδικά να καλύπτονται µε τον 
µοριακό έλεγχο. Όπου εκεί, όπως όλοι γνωρίζουµε, η µείωση του παραθύρου 
είναι δραστική.

Παράλληλα όµως, όλες οι επιστηµονικές µελέτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτό 
το παράθυρο δεν µηδενίζεται και πρόσφατα είναι αυτό το γεγονός που έφτασε 
στη δηµοσιότητα, που αφορά το Ι.Κ.Α.

Εµείς εκτιµούµε σαν Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, πέρα από την εφαρµογή του 
µοριακού ελέγχου, στοχεύουµε σε µία σειρά από άλλες ενέργειες, οι οποίες θα 
θωρακίσουν και θα ενισχύσουν την εθελοντική αιµοδοσία και τους συστηµα-
τικούς αιµοδότες.
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Στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, το 52%  του προσφερόµενου αίµατος προέρ-
χεται από το συγγενικό περιβάλλον. Άρα, εδώ ξεκάθαρα εµφανίζεται ένας αντι-
κειµενικός στόχος, τον οποίο πρέπει να βάλουµε. Να αυξηθούν οι εθελοντές 
αιµοδότες, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά το αίµα στην χώρα.

Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΩΝ Κ.Ε.Α.Μ.Ε.Α.: Τρία ερωτήµατα, 
κύριε πρόεδρε.

Η αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Ε.Α. υπάρχει, ισχύει ακό-
µα στις αποφάσεις; Ή η παρέµβαση του Υπουργού καταργεί το όργανο αυτό; 
∆ηλαδή, συγκεκριµένα, η πρότασή σας ήταν να γίνουνε δύο Κέντρα στη Μυ-
τιλήνη και στη Ρόδο, την οποία ο Υπουργός τη διέγραψε. 

Ένα είναι αυτό και πόσο ο Υπουργός µπορεί να παρεµβαίνει σε αποφάσεις, που 
µάλιστα είναι οµόφωνες, του οργάνου του Ε.Κ.Ε.Α.;

Το δεύτερο είναι: Εάν θα στηρίξετε την πρότασή µας για δεξαµενή εθελοντών 
αιµοδοτών για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιµία και τη διασφάλισή 
τους από τα περιστατικά που συµβαίνουν.

Το τρίτο, που µε ενδιαφέρει και είναι και πολύ ευαίσθητο σηµείο είναι: Ποιος 
έδωσε εµπιστευτικό έγγραφο στη συνέντευξη του Υπουργού, που ανέφερε, 
φωτογράφιζε, µάλλον, µόνο φωτογραφία δεν είχε, της πασχούσης από Με-
σογειακή Αναιµία; Που ανέφερε τα αρχικά του ονόµατός της και που ανέφερε 
την ηλικία της, που σε αυτή τη µονάδα πάνω από δύο, τρεις άνθρωποι δεν 
µεταγγίζονται στην ηλικία των 16 χρονών.

Ποιος αναλαµβάνει λοιπόν την ευθύνη να γίνει αυτή η απόρρητη αναφορά; 
∆εδοµένου ότι επιµελώς κρίθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός που έδωσε ή που 
έσπειρε το AIDS, δεν ήτανε ένας κοινός άνθρωπος, ήταν ένας οµοφυλόφιλος, 
οποίος επιµελώς κρύφτηκε και δεν αναφέρθηκε πουθενά. Αυτά.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Aπαντώντας µε τη σειρά στις ερωτήσεις. 

Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο, τον 3402, που έχει ψηφιστεί, θυµίζω, οµό-
φωνα από όλα τα έδρανα της βουλής, ο ρόλος του είναι εισηγητικός. Το Εθνικό 
Κέντρο Αιµοδοσίας εισηγείται στον Υπουργό, στο Υπουργείο, συνεκτιµώνται 
µια σειρά από παράµετροι και ο Υπουργός εφαρµόζει το νόµο και κάνει τις 
ανακοινώσεις του.
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Όσον αφορά για τη στήριξη στις δεξαµενές για τους θαλασσαιµικούς, θα µε 
βρείτε σύµφωνο. Παράλληλα όµως θεωρώ ότι είναι αρκετά πρώιµο, σε αυτή τη 
χρονική στιγµή, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας τη στιγµή που αναπτύσσει τον 
σχεδιασµό του, να δίνει δεσµεύσεις. 

Θέλω να είµαι απόλυτα σαφής προς όλους, ότι αυτά που εµείς εξαγγείλαµε 
ή που ακούσατε νωρίτερα, κατ’ αρχήν τα έχουµε σχεδιάσει και τα έχουµε µε-
λετήσει. Αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά σαν Πρόεδρος του 
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, θα τη διατηρήσουµε χωρίς καµία παράκαµψη. 
Θα προηγείται πάντα σχεδιασµός και σταδιακά υλοποίηση.

Επίσης όσον αφορά για την ανακοίνωση, ενδεχόµενα να έχετε δίκιο. Εκείνο 
που έχει σηµασία είναι, ότι µέσα από αυτό το σοβαρό περιστατικό όλοι µας, 
όλοι οι φορείς και το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, πήρε µια σειρά από µαθήµα-
τα και παράλληλα διαπίστωσε τη µεγάλη ανάγκη που έχει η χώρα µας για την 
αναδιοργάνωση της αιµοδοσίας.

Ευχαριστώ.

Κ. ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χωρίς τη στενή συνερ-
γασία, είναι αλήθεια, των συλλόγων και των υπηρεσιών αιµοδοσίας, εθελοντι-
κό αίµα δεν συγκεντρώνεται. 

Υπάρχουν σήµερα αρκετοί σύλλογοι που έχουν προβλήµατα στον τοµέα αυτό, 
της συνεργασίας. Υπάρχουν διευθυντές αιµοδοσιών που δεν αναγνωρίζουν 
συλλόγους, δεν κάνουν καµία προσπάθεια να εµφανιστούν κι άλλοι σύλλο-
γοι.

Μπορεί το Εθνικό Κέντρο που συστάθηκε και είστε Πρόεδρος, να εισηγηθεί 
στον Υπουργό, ώστε να καθιερωθεί ένα πλάνο συνεργασίας ανάµεσα στους 
συλλόγους και στις υπηρεσίες αιµοδοσίας, ώστε να γίνονται οργανωµένες αι-
µοληψίες στον τόπο της εργασίας και στον τόπο της κατοικίας των εθελοντών 
αιµοδοτών;

Αν καθιερωθεί αυτό, είµαι σίγουρος ότι θα γίνουµε αυτάρκεις σε αίµα. Εάν 
δεν καθιερωθεί, θα ερχόµαστε εδώ και θα µιλάµε συνέχεια περί αυτάρκειας 
αίµατος.
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Αυτό το πλάνο συνεργασίας να καθιερωθεί, µε πνεύµα βέβαια αµοιβαίου σεβα-
σµού και κατανόησης ανάµεσα στους συλλόγους και στις υπηρεσίες.

Ευχαριστώ.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Όπως αναφέρθηκα και πρωτύτερα, ο ρόλος των συλλόγων 
αιµοδοτών θα είναι όσο το δυνατό και πιο έντονος. Στα επόµενα πλάνα µας, τα 
οποία αν θέλετε µπορεί να τα ανακοινώσω, παράλληλα µε το απογραφικό δελ-
τίο, το οποίο ζητάµε από τις υπηρεσίες της αιµοδοσίας, σύντοµα θα καταγρά-
φουµε στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας και τις εξορµήσεις Πανελλαδικά. Όπου 
εκεί, σε κάθε εξόρµηση θα αναγράφεται ο σύλλογος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συγκεκριµένη εξόρµηση.

Στοχεύοντας µε αυτόν τον τρόπο να µετρήσουµε την αιµοδοτική συχνότητα 
του πληθυσµού Πανελλαδικά, αλλά και παράλληλα να πάρουµε και επιπρό-
σθετες στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τον πληθυσµό.

Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ): Από τον σύλλογο Τερπνιωτών, τον διοργανωτή σύλλο-
γο της προηγούµενης αµφικτιονίας, κύριε Πρόεδρε.

Το ερώτηµά µου εδράζεται στην οργάνωση της αµφικτιονίας και ήθελα να σας 
πω, γιατί δεν αναφερθήκατε καθόλου στη δόµηση των υπηρεσιών σας, ώστε 
τα πορίσµατα ή ψηφίσµατα ή τα πρακτικά που βγαίνουν από τέτοιες µορφής 
δράσεις όπως είναι τα Συνέδρια, όπως είναι οι αµφικτιονίες, να τα λαµβάνετε 
υπόψη, αλλά µε δόµηση της υπηρεσίας και όχι στο κατά πόσο ο κάθε Πρόε-
δρος έχει τη διάθεση.

Θα ήθελα την απάντηση στο ερώτηµα που σας έκανα χθες, επειδή ζήσαµε από 
κοντά όταν θεσµοθετήθηκε το ∆.Σ. του Ε.Κ.Ε.Α. και πόσο δύσκολη ήταν η συµ-
µετοχή του εκπροσώπου των εθελοντών αιµοδοτών σε αυτό το συµβούλιο, 
την τελευταία στιγµή που µπήκε και ο εκπρόσωπος, τι έλλειµµα θα υπήρχε αν 
δεν υπήρχε η παρουσία των εθελοντών αιµοδοτών στο συµβούλιό σας;

Ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Όπως αντιλαµβάνεστε, ο δικτυακός τόπος του  Εθνικού 
Κέντρου Αιµοδοσίας, στο web site του Ε.Κ.Ε.Α., στοχεύει να καλύψει και τέ-
τοιου είδος πληροφόρηση. 

Φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε ένα portal για την αιµοδοσία. Portal, να το 
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µεταφράσω στην απλή γλώσσα είναι µία πύλη, µία δικτυακή πύλη, όπου όλοι 
οι ενδιαφερόµενοι να βρίσκουν αυτή την πληροφόρηση.

Όσον αφορά για τον φίλτατο τον κύριο Πρωτόπαπα, σας απάντησα και χτες. Η 
παρουσία της Οµοσπονδίας είναι έντονη µε πολλαπλές ερωτήσεις και όσο θε-
ωρείτε εσείς εύκολο στις συνεδριάσεις σας τον κύριο Πρωτόπαπα, άλλο τόσο 
το θεωρούµε κι εµείς.

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Πρόεδρο, ήταν πιστεύω κα-
τατοπιστικός και διαπίστωσα και από τους ερωτώντες, ότι παρακολουθούν τις 
συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, όπου ένας δηµοσιογράφος σηκώνεται, 
κάνει µια ερώτηση µε είκοσι-πέντε σκέλη.  

ΚΑ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ ΆΝΝΑ: Να έρθει ο κύριος Σταµούλης, αν έχει την καλοσύνη, 
να µας µιλήσει για τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

3. Οι τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε (2002/98/ΕΚ/27012003, 
32005L0061/30-92005, 32005L0062/30-9-2005) 
και η εναρµόνιση της Ελλάδας (Ν. 3402/17-10-2005, 

Π.∆. 138/3-8-2005) µε έµφαση:

•   Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ενδεχόµενους δότες 
Αίµατος ή συστατικών Αίµατος.

•   Πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται από τους δότες σε κάθε Αιµο-
δοσία. 

•   Τι άλλαξε στα κριτήρια καταλληλότητας των δοτών ολικού Αίµατος & 
συστατικών;

•  Απαιτήσεις ποιότητας & ασφάλειας για το Αίµα και τα συστατικά του 
Αίµατος.

•  Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων & συµβαµάτων, 
ιχνηλασιµότητα.
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ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Α.

Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Να σας καλησπερίσω. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι, από αυτό το βήµα, την 
Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών για την 
τιµή που µου κάνει, να µε προσκαλέσει στο σηµερινό 
σας Συνέδριο. Το θέµα µου δεν άπτεται βέβαια απόλυτα 
της ειδικότητάς µου, γιατί εγώ είµαι γιατρός Αιµατολό-
γος, παρόλα αυτά θα σας µιλήσω για την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για το αίµα.

Η οµιλία είναι δοµηµένη έτσι, ώστε να σας δείξω από 
πού ξεκινήσαµε και πώς φτάσαµε µέχρι εδώ που φτάσαµε.

Κατ’ αρχάς, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι στο διεθνές σκηνικό 
αυτό που προεξήρχε τα πρώτα χρόνια ήταν η ασφάλεια των φαρµακευτικών 
παρασκευασµάτων, που προέρχονται από το ανθρώπινο αίµα και πλάσµα. 

Κι αυτό, γιατί όπως βλέπετε και από τη διαφάνεια, από τον ασκό, από τη µονά-
δα αίµατος που δίνει ένας αιµοδότης η σύγχρονη µεταγγισιοθεραπεία είναι σε 
θέση να παράξει τουλάχιστον τρία προϊόντα: ερυθρά, αιµοπετάλια και πλάσµα. 
Από το πλάσµα, όπως βλέπετε και στην επόµενη διαφάνεια, µπορούν να φτια-
χτούν τουλάχιστον 21 φαρµακευτικά προϊόντα.

Ο στόχος λοιπόν, όλης της µέχρι πρόσφατης νοµοθεσίας, της Ευρωπαϊκής 
αλλά και της Παγκόσµιας, ήταν να εξασφαλίσει τους τελικούς αποδέκτες αυ-
τών των προϊόντων, γιατί όπως απεικονίζω εδώ πέρα, βλέπετε πάρα πολλές 
µονάδες πλάσµατος, οι οποίες µπαίνουν σε µία δεξαµενή, και καταλήγουµε 
να έχουµε κάποια φαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία θα µεταγγιστούν σε πάρα 
πολλούς ασθενείς.

Άρα, µία µονάδα πλάσµατος που θα πέσει µέσα σε αυτή τη δεξαµενή κι αν 
κάποια ήταν ενδεχοµένως µολυσµένη, θα είχε σαν συνέπεια τη µετάδοση κά-
ποιας λοίµωξης ή κάποιου επικίνδυνου συµβάµατος, σε πάρα πολλούς ασθε-
νείς.



71

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ  •  1 2  -  1 3  -  1 4  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 6

Έτσι, αρχικά στην Ευρώπη, αυτό που φροντίσανε να κάνουν ήταν να φτιάξουν 
µία σειρά από Κοινοτικές ∆ιατάξεις που ισχύουν για τα φαρµακευτικά προϊό-
ντα.

Όπως βλέπετε στις διαφάνειες, δεν θα τις αναλύσω, είναι πάρα πολλές. Έχουν 
ξεκινήσει από το 1965. Η πρώτη προσέγγιση νοµοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων, που αφορούσε τα φαρµακευτικά προϊόντα και από τότε συνέχεια 
και µε την πίεση συνήθως συµβαµάτων και γεγονότων, που συγκλόνιζαν την 
Κοινότητα, ερχόταν κάποια οδηγία.

Έτσι είναι πάρα πολλές αυτές οι οδηγίες, όπως βλέπετε, όπως και οι κανονιστι-
κές διατάξεις, παρόλα αυτά υπήρξαν και κάποιες Κοινοτικές πρωτοβουλίες, όχι 
νοµοθεσίες, που αφορούσαν την ασφάλεια και την αυτάρκεια του αίµατος.

Έτσι για πρώτη φορά το 1998, έχουµε µία σύσταση του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης για την καταλληλότητα των δοτών αίµατος και πλάσµατος. Έχουµε το 
1995, ένα ψήφισµα του Συµβουλίου που αφορούσε την ασφάλεια των µεταγ-
γίσεων και την αυτάρκεια σε αίµα στην Κοινότητα. 

Το 1996, πάλι ένα ψήφισµα του Συµβουλίου, πάλι για τη στρατηγική ασφάλεια 
των µεταγγίσεων και το 1993 σχετικά µε την αυτάρκεια της Κοινότητας σε 
αίµα.

Ήτανε όµως συµπεράσµατα, ήτανε συστάσεις, ήτανε ψηφίσµατα του Συµβου-
λίου της Ευρώπης.

Στην ίδια κατεύθυνση υπήρξαν και κάποιες πρωτοβουλίες για τον έλεγχο των 
µεταδιδόµενων νοσηµάτων. Έτσι έχουµε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη θέσπιση ενός κοινού προ-
γράµµατος για την πρόληψη του AIDS.

Έχουµε και την παρακάτω απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1998, 
για τη δηµιουργία ενός δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγ-
χου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα.

Ήτανε αποφάσεις, δεν ήτανε νοµοθετήµατα, δεν ήτανε νόµοι.

Ο πρώτος νόµος που εµφανίζεται και που θα µπορούσαµε να πούµε ότι είχε 
κάποια σχέση µε το δικό µας το κοµµάτι, είναι η 2001 οδηγία του ’83, της 
έκτης Νοεµβρίου του 2001, όπου έµπαιναν οι απαιτήσεις για την ποιότητα και 
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την αποτελεσµατικότητα των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, που προέρ-
χονταν από το ανθρώπινο αίµα ή πλάσµα.

Όµως σε αυτήν την οδηγία, εξαιρούνταν σαφώς το πλήρες αίµα, το πλάσµα και 
τα αιµοκύτταρα ανθρώπινης προέλευσης. Άρα, µέχρι το 2001 δεν είχαµε µία 
κοινή νοµοθεσία, που να µπορούµε να την εφαρµόσουµε απόλυτα σε ότι είχε 
σχέση µε το αίµα και τα παράγωγά του.

Έτσι λοιπόν ξεκινάνε ήδη από το 2000, βλέπετε είναι µία συνεχόµενη διαδικα-
σία, οι συζητήσεις για το πώς θα µπορούσανε να θεσµοθετηθούν πραγµατικά 
νόµοι, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη διαδικασία της ασφάλειας του αίµατος, 
από τη λήψη του µέχρι τη µετάγγιση, ήταν µια πάρα πολύ επίπονη διαδικα-
σία.

Ξεκίνησε από το 2001, εδώ σας απεικονίζω, δεν θα σταθώ αναλυτικά σε όλη 
τη διαδροµή που είχε αυτή η διαδικασία µε συνεχείς διαβουλεύσεις, σε όλα 
τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα οργανωµένα κοµµάτια της 
κοινωνίας της Ευρώπης.

Φτάνουµε µέχρι της 27/1/2003, όπου πραγµατικά ψηφίζεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Κοινοτική οδηγία. Βλέπετε 
λοιπόν, ότι ενώ η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 2000 και φτάνουµε 
στο ψήφισµα της Ευρωπαϊκής οδηγίας το 2003, εµείς µε πολύ αργά βήµατα, 
ίσως εδώ και ένα χρόνο έχουµε ξεκινήσει να ασχολούµεθα µε την Ευρωπαϊκή 
οδηγία, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρείας συζήτησης και έχει ξεκινήσει να µας 
απασχολεί το πώς θα την εφαρµόσουµε και τι συνέπειες θα έχει στη χώρα 
µας.

Βέβαια θα ήθελα να τονίσω, είναι κάτι που το λέω συνέχεια, αρκετά καθυστε-
ρηµένα, γιατί πλέον η οδηγία, όταν εµείς αποφασίσαµε να ασχοληθούµε, ήδη 
είχε γίνει νόµος, είχε ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, εµφανίζεται η 
οδηγία 2002 η 98, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, της 27ης Ιανουαρίου του 2003.

Η οποία τι κάνει;

Θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή του ανθρωπίνου αίµατος και τα 
συστατικά του αίµατος και τροποποιεί την προηγούµενη οδηγία που δεν περι-
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ελάµβανε, όπως σας είπα, το αίµα και το πλάσµα.

Αυτή λοιπόν η οδηγία, ενώ έχει πλέον ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 
γίνει νόµος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έρχεται να ενσωµατωθεί στη δική µας 
Εθνική νοµοθεσία µε το νόµο 3402, όπου προβλέπει την αναδιοργάνωση του 
συστήµατος της αιµοδοσίας και λοιπές διατάξεις. 

Έτσι µόλις τον Οκτώβριο του 2005 και ήδη παραβιάζοντας τα Κοινοτικά περι-
θώρια εφαρµογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας, ερχόµαστε να εφαρµόσουµε την 
οδηγία που υπαγορεύει και την αναδιοργάνωση του συστήµατος της αιµοδο-
σίας στη χώρα µας.

Προβλέπει λοιπόν, αυτή η οδηγία, ότι το αίµα και τα συστατικά του, όποια κι αν 
είναι η σκοπούµενη χρήση, είτε δηλαδή µεταγγίζεται, είτε φτιάχνεται κάποιο 
παράγωγο, είτε δίνεται στη φαρµακοβιοµηχανία, έχουν συγκρίσιµη ποιότητα 
και ασφάλεια σε όλη την αλυσίδα της µετάγγισης αίµατος, σε όλα τα κράτη 
µέλη.

Αυτή η οδηγία είχε σαν ηµεροµηνία µεταφοράς στο Εθνικό δίκτυο, καταλυτική 
ηµεροµηνία, την 8η Φεβρουαρίου του 2005 και τονίζω ότι είναι νόµος και 
δεν είναι οδηγία. Είναι νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είτε θέλουµε, 
είτε όχι πρέπει να εφαρµοστεί.

Το άρθρο 2 της Κοινοτικής αυτής οδηγίας ορίζει το πεδίο εφαρµογής και αυτό 
που έχει σηµασία είναι ότι εφαρµόζεται στον έλεγχο του ανθρωπίνου αίµατος 
και στα συστατικά του, οποιαδήποτε κι αν είναι η χρήση του και στην επεξερ-
γασία, στην αποθήκευση και στη διανοµή του αίµατος.

Άρα, υπάρχουνε σαφείς Κοινοτικές οδηγίες για το πού πρέπει να βαδίσουµε 
και πώς πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτά τα θέµατα.

Έρχοµαι στους ορισµούς, έτσι όπως πλέον µπαίνουνε από την Ευρωπαϊκή Νο-
µοθεσία.

Τι είναι Κέντρο Αίµατος;

Ένα Κέντρο Αίµατος ορίζεται ως κάθε δοµή ή φορέας που είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε πτυχή της συλλογής και του ελέγχου του ανθρωπίνου αίµατος ή 
των συστατικών του αίµατος, καθώς και τις επεξεργασίες της αποθήκευσης και 
της διανοµής του. Μέχρι εκεί είναι το Κέντρο Αίµατος.
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∆ηλαδή, τι βλέπει το Κέντρο Αίµατος;

Τον αιµοδότη, τη συλλογή του αίµατος, τον έλεγχο, την επεξεργασία µέχρι να 
φτάνει να το διανείµει στις νοσοκοµειακές υπηρεσίες της αιµοδοσίας. 

Η Νοσοκοµειακή Τράπεζα Αίµατος, έτσι τη λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εµείς δεν συµφωνούµε µε τον όρο τράπεζα, έτσι η νοσοκοµειακή λοιπόν 
υπηρεσία αίµατος, για εµάς, είναι µια νοσοκοµειακή µονάδα, η οποία αποθη-
κεύει, διανέµει και µπορεί να διενεργεί ελέγχους συµβατότητας αίµατος και 
συστατικών αίµατος αποκλειστικά για χρήση εντός των εγκαταστάσεων του 
νοσοκοµείου, συµπεριλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων µετάγγισης 
του νοσοκοµείου. 

Άρα, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει µια νοητή γραµµή που χωρίζει αυτό που 
λέγετε Κέντρο Αίµατος και χοντρικά µπορούµε να πούµε ότι είναι αυτό που 
ασχολείται µε τον αιµοδότη. 

Η  Νοσοκοµειακή Τράπεζα Αίµατος είναι αυτή που ασχολείται µε τον ασθενή, 
µε τη διαδικασία της µετάγγισης. Εδώ αν θέλετε, ο δικός µας ο νόµος έχει µια 
ιδιαιτερότητα, έναντι αυτής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ότι λαµβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι στην Ελλάδα η προέλευση του αίµατος είναι σε ένα πολύ υψηλό 
ποσοστό από το συγγενικό περιβάλλον, στο 51%, αντιλαµβάνεστε ότι δεν θα 
µπορούσε να βρει απόλυτη εφαρµογή και ξεχώρισµα αυτή η δραστηριότητα.

Τι έχει κάνει λοιπόν ο 3402;

Έχει κρατήσει και έχει δώσει τη δυνατότητα αιµοληψιών και στις νοσοκοµεια-
κές τράπεζες (υπηρεσίες) αίµατος, ακριβώς για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί 
το γεγονός ότι έχουµε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό συγγενικού περιβάλλο-
ντος.

Έρχοµαι στο επόµενο άρθρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά την υλοποί-
ηση. Τα κράτη µέλη λοιπόν, ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι ορίζουν την ή τις 
αρµόδιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση των απαιτήσεων 
της παρούσας Οδηγίας.

Είναι σαφέστατο λοιπόν, ότι είµαστε υποχρεωµένοι να ορίσουµε µια αρµόδια 
αρχή. Ήταν µία έλλειψη που χαρακτήριζε το Αιµοδοτικό µας σύστηµα και την 
οργάνωση των υπηρεσιών αιµοδοσίας για πάρα πολλά χρόνια. Γι’ αυτό εξ άλ-
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λου θα γνωρίζετε, όσοι έχουν ασχοληθεί, ότι δεν ήµασταν δεκτοί ως ισότιµο 
µέλος στην European Blood Alliance, µία ένωση των Ευρωπαϊκών αιµοδοσι-
ών, γιατί ακριβώς δεν είχαµε µία αρµόδια αρχή.

Έρχεται λοιπόν ο 3402 και ορίζει αυτή την αρµόδια αρχή, η οποία είναι το 
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας. Η ίδια οδηγία βάζει σαφείς νόµους και διατάξεις 
και άρθρα για το πώς πρέπει να γίνει ο διορισµός, η εξουσιοδότηση, η διαπί-
στευση ή η χορήγηση αδείας στα Κέντρα Αίµατος.

Τι λέει λοιπόν; 

Κατ’ αρχάς, λέει ότι η αρµόδια αρχή είναι αυτή που ορίζει, εξουσιοδοτεί, δι-
απιστεύει ή χορηγεί την άδεια. Η αρµόδια αρχή έχει τη δυνατότητα επίσης να 
αναστείλει ή να ανακαλεί το διορισµό, την εξουσιοδότηση, τη διαπίστευση ή 
άδεια ενός Κέντρου Αίµατος, εφόσον βέβαια η επιθεώρηση και τα µέτρα ελέγ-
χου αποδεικνύουν ότι το συγκεκριµένο Κέντρο Αίµατος δεν συµµορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας.

∆εν θα σας κουράσω µε άλλα άρθρα, έχει αρκετά άρθρα η πρωταρχική µητρική 
Οδηγία. Στο κεφάλαιο 3 µπαίνουν µια σειρά από διατάξεις για τα Κέντρα Αίµα-
τος, µε δύο άρθρα, το άρθρο 9 που ορίζει τον υπεύθυνο του Κέντρου Αίµατος 
και τις αρµοδιότητές του και το άρθρο 10 που ορίζει το προσωπικό.

Υπάρχει ένα κεφάλαιο, που ασχολείται µε τη διαχείριση της ποιότητας, όπου 
υποχρεώνει να εγκατασταθεί ένα σύστηµα ποιότητας για τα Κέντρα Αίµατος. 

Το άρθρο 12 που ορίζει τα έγγραφα που θα πρέπει να διατηρεί ένα Κέντρο Αί-
µατος και το άρθρο 13 την τήρηση των αρχείων και ποιος είναι ο τρόπος που 
πρέπει να τηρούνται τα αρχεία.

Έχουµε και το επόµενο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά την Αι-
µοεπαγρύπνηση, µε το άρθρο 14, που ορίζει θέµατα σχετικά µε την ανιχνευσι-
µότητα και το άρθρο 15 που βάζει τις βασικές αρχές για την κοινοποίηση των 
σοβαρών, ανεπιθύµητων συµβάντων.

Το κεφάλαιο 6 της ίδιας Οδηγίας ασχολείται µε τις διατάξεις για την ποιότητα 
και την ασφάλεια, µε πάρα πολλά άρθρα. Έχουµε κι ένα κεφάλαιο, το 7 που 
αφορά την προστασία των δεδοµένων και τις υποχρεώσεις που έχουνε τα Κέ-
ντρα Αίµατος και οι Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες της Αιµοδοσίας.



76

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Α ΙΜΟ∆ΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ)

Σε συνέχεια της επεξεργασίας και όλου του προβληµατισµού και των αλλαγών, 
που έφερε αυτή η αρχική µητρική οδηγία, σας εντοπίζω ότι έφερε σηµαντικές 
αλλαγές ακόµα και σε χώρες που είχανε µία πολύ καλά οργανωµένη υπηρεσία 
αιµοδοσίας, έρχεται η πρώτη θυγατρική οδηγία.

Μία δεύτερη οδηγία δηλαδή, 2004/23, όπου έρχεται να θεσπίσει ειδικές τε-
χνικές απαιτήσεις, ώστε να προληφθεί η µετάδοση ασθενειών µέσω του αίµα-
τος και να εξασφαλισθεί ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

∆ηµοσιεύεται αυτή η πρώτη θυγατρική οδηγία για τις τεχνικές απαιτήσεις στην 
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2004. Στη χώρα µας αυτή 
η θυγατρική οδηγία ενσωµατώνεται στο Εθνικό ∆ίκαιο, πριν από την ψήφιση 
του νόµου, του 3402, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 138, τον Αύγουστο του 
2005.

Τι είναι αυτή η πρώτη θυγατρική οδηγία;

Είναι όλες οι οδηγίες, ξεκινώντας από την επιλογή του αιµοδότη και φτάνο-
ντας σε πάρα πολλές λεπτοµέρειες. ∆εν θα σταθώ, γιατί είναι πάρα πολύ ανα-
λυτικό, εν πολλοίς δεν υπάρχουν πολύ σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το τι 
τηρούσαν οι αιµοδοσίες µέχρι τώρα.

Αυτό που θα ήθελα να πω, έτσι και στον κύριο καθηγητή, είναι ότι το όριο ηλι-
κίας της αιµοδοσίας είναι τα 65 έτη, βάσει της καινούριας θυγατρικής οδηγίας. 
Έχετε άλλα πέντε χρόνια περιθώριο να αιµοδοτείτε, εφόσον δεν έχετε άλλο 
πρόβληµα υγείας.

Στη συνέχεια έρχεται µία δεύτερη θυγατρική οδηγία, η 61 του 2005.

Τι κάνει αυτή η δεύτερη θυγατρική οδηγία;

Έρχεται να ασχοληθεί µε ένα πάρα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της δραστηριό-
τητας των υπηρεσιών αιµοδοσίας. Έρχεται να θεσπίσει ειδικές τεχνικές απαι-
τήσεις για την ιχνηλασιµότητα, την Κοινοτική διαδικασία για την κοινοποίη-
ση των σοβαρών, ανεπιθύµητων αντιδράσεων και συµβαµάτων, αυτό που για 
τους επαΐοντες ορίζεται ως αιµοεπαγρύπνηση.

Αυτή ή θυγατρική οδηγία, η 61 του 2005, περιλαµβάνει 12 άρθρα και 3 πα-
ραρτήµατα. Είναι µια πολύ αναλυτική οδηγία για το πώς πρέπει να συσταθεί 
ένα σύστηµα αιµοεπαγρύπνησης και έχει σαν καταλυτική ηµεροµηνία ενσω-
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µάτωσης στο Εθνικό ∆ίκαιο, την 31 Αυγούστου του 2006.

Στις 31 Αυγούστου λοιπόν του 2006, θα πρέπει να έχουµε ενσωµατώσει αυ-
τήν την οδηγία για την αιµοεπαγρύπνηση στο Εθνικό µας ∆ίκαιο.

Τι είναι η Αιµοεπαγρύπνηση;

Είναι ένα σύνολο οργανωµένων διαδικασιών επιτήρησης σχετικά µε ανεπιθύ-
µητα ή απρόβλεπτα συµβάντα ή αντιδράσεις στους δότες ή στους αποδέκτες, 
καθώς και µε την επιδηµιολογική παρακολούθηση των δοτών. Είναι, δηλαδή, 
ένα σύστηµα αρκετά πολύπλοκο, όπως αντιλαµβάνεστε.

Τι ορίζει η Κοινοτική Οδηγία;

Ορίζει, ότι η κοινοποίηση ύποπτων, σοβαρών, ανεπιθύµητων αντιδράσεων ή 
σοβαρών, ανεπιθύµητων συµβαµάτων υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή, θυµί-
ζω ότι η αρµόδια αρχή βάση του 3402 είναι το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας της 
χώρας µας, αµέσως µόλις τα συµβάµατα γίνουν γνωστά.

Σε αυτήν την οδηγία καθορίζεται και η µορφή της κοινοποίησης και τα ελά-
χιστα αναγκαία δεδοµένα, που πρέπει να υπάρχουν ώστε να ανακοινωθεί ένα 
σύµβαµα.

∆ύο, τρία λόγια, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, για την ιχνηλασιµότητα. 

Τι είναι η ιχνηλασιµότητα;

Είναι η ικανότητα ιχνηλάτησης της πορείας κάθε επιµέρους µονάδος αίµατος 
ή συστατικό του αίµατος, που προέρχεται από αυτήν. Ξεκινώντας από τον δότη 
και φτάνοντας µέχρι τον τελικό προορισµό, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι 
αποδέκτης, αν είναι παρασκευαστής φαρµακευτικών προϊόντων ή αν η µονάδα 
έχει απορριφθεί κι αντίστροφα. Επίσης ορίζεται στην οδηγία, τι είναι το κέντρο 
αναφορών, ποιο είναι κέντρο αναφορών για την αιµοεπαγρύπνηση. 

Είναι το κέντρο αιµοδοσίας, η νοσοκοµειακή υπηρεσία αιµοδοσίας ή οι εγκα-
ταστάσεις όπου πραγµατοποιείται η µετάγγιση, από τα οποία αναφέρονται οι 
σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή και τα σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάµατα, 
στην αρµόδια αρχή.

Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ότι αυτοί που ανησυχούν, ότι οι νοσοκοµειακές υπη-
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ρεσίες της αιµοδοσίας δεν θα έχουν αντικείµενο εργασίας µετά από την ψήφι-
ση του καινούριου νόµου, έχουν πάρα πολύ µεγάλο λάθος. 

Το να καταφέρουνε να αναπτύξουνε και να στήσουνε όλη αυτή τη διαδικασία, 
ξεκινώντας από την ιατρική επιτροπή των µεταγγίσεων και φτάνοντας µέχρι 
την αναφορά είναι ένα τεράστιο έργο.

Το άρθρο 5 της ίδιας κοινοτικής οδηγίας µιλάει για την κοινοποίηση των σο-
βαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων. Προβλέπει να κοινοποιούνται και οι σοβα-
ρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις και τα σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάµατα.

Έτσι, στο 5 που λέει για τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις, ορίζεται ότι τα κράτη 
µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγµατοποι-
ούνται µεταγγίσεις, διαθέτουν διαδικασίες, ώστε να τηρείται το αρχείο µεταγ-
γίσεων και να κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στα Κέντρα Αιµοδοσίας κάθε 
σοβαρή ανεπιθύµητη αντίδραση, που παρατηρείται στους λήπτες κατά ή µετά 
τη µετάγγιση.   

Ενώ στο άρθρο 6, που αφορά την κοινοποίηση των σοβαρών ανεπιθύµητων 
συµβαµάτων, ορίζεται ότι τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα Κέντρα αιµοδο-
σίας και οι νοσοκοµειακές υπηρεσίες αιµοδοσίας διαθέτουν τέτοιες διαδικασί-
ες για την καταγραφή σε αρχεία κάθε σοβαρού ανεπιθύµητου συµβάµατος, που 
µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και την ασφάλεια του αίµατος.

∆εν φτάνει όµως αυτό, για να γίνει ακόµα πιο πολύπλοκο έτσι όλο το νοµικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούµαστε να κινηθούµε, έρχεται και µία τρίτη θυ-
γατρική Οδηγία, η 62 του 2005, όπου θεσπίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για ένα 
σύστηµα ποιότητος στα Κέντρα Αίµατος. 

Τι βάζει µέσα σε αυτό το γενικό όρο σύστηµα ποιότητας;

Βάζει θέµατα από το προσωπικό, την οργάνωση, βάζει θέµατα σχετικά µε τα 
κτίρια, µε τον εξοπλισµό και τα υλικά, µε την τεκµηρίωση, µε τη συλλογή, τον 
έλεγχο και την επεξεργασία, µε την αποθήκευση και τη διανοµή. Ενσωµατώ-
νεται και αυτή η Οδηγία υποχρεωτικά στο Εθνικό µας ∆ίκαιο, 31 Αυγούστου 
του 2006 και αυτή.

Θα σας πω µόνο δύο κοµµάτια που αφορούν αυτήν την τελευταία Οδηγία, 
αυτή που οφείλουµε να ενσωµατώσουµε, που ενδεχοµένως να σας ενδιαφέ-
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ρουν. Είναι το άρθρο σχετικά µε το προσωπικό και οργάνωση.

Τι ορίζει λοιπόν η Οδηγία;

Ότι χρειάζεται επαρκές προσωπικό για τη διεξαγωγή όλων των δραστηριοτή-
των, το οποίο θα έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και θα έχει αξιολογηθεί ως 
ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 

Ενώ τα κτίρια πρέπει να είναι κατάλληλα για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και 
να συντηρούνται δεόντως. 

Πρέπει να επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών, µε µία λογική αλληλουχία, 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλµάτων, που θα επιτρέπουν τον απο-
τελεσµατικό καθαρισµό και συντήρηση, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
της µόλυνσης. 

Για το χώρο των αιµοδοτών υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην Κοινοτική Οδηγία. 

Πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος για εµπιστευτικές προσωπικές συνεντεύξεις 
και αξιολόγηση της καταλληλότητας των δοτών. 

Ο χώρος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώρους επεξεργα-
σίας. 

Ενώ ο χώρος αιµοληψίας πρέπει να πραγµατοποιείται σε χώρο, που θα προο-
ρίζεται ειδικά για την ασφαλή λήψη αίµατος, κατάλληλα εξοπλισµένο για την 
αρχική παροχή πρώτων βοηθειών σε δότες που ενδεχοµένως να εκδηλώσουν 
ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή άλλες βλάβες, που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
της αιµοδοσίας. 

Ο χώρος αιµοληψίας πρέπει να είναι οργανωµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια και του δότη και του προσωπικού.

Θα ήθελα τελειώνοντας, να σας δείξω αυτήν τη διαφάνεια, γιατί πραγµατικά 
πιστεύω ότι το θέµα της ασφάλειας του αίµατος και η εξασφάλιση πραγµατικά 
υψηλής ποιότητας αίµατος, δεν εξαρτάται από έναν και µόνο παράγοντα, έτσι 
όπως τελευταία έχουµε συνηθίσει να ακούµε. 

Αν δεν εξασφαλιστούν όλα τα στάδια, στα οποία περνάει η επεξεργασία του 
αίµατος. Ξεκινάµε από την εκπαίδευση του προσωπικού, από την εκπαίδευση 
του αιµοδότη, ώστε να µπορεί να αυτοαποκλειστεί, από δηµογραφικά στοιχεία 
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που ενδεχοµένως πρέπει να γνωρίζουµε, ώστε να µπορούν πραγµατικά να εξα-
σφαλίσουν ποιότητα στο αίµα, από τον έλεγχο του αιµοδότη, από συστήµατα 
αδρανοποίησης, από συστήµατα που θα εξασφαλίζουν µειωµένη, όχι τόσο 
εύκολη µετάγγιση στις κλινικές και από συστήµατα, που θα εξασφαλίζουν και 
την ανοσολογική κατάσταση του δότη.

Αν όλα αυτά λοιπόν δεν εξασφαλιστούν και αν κάποιο από όλα αυτά τα συστή-
µατα έχει µια τρύπα, η κατάληξη θα είναι η ίδια, ανεξάρτητα αν η βλάβη αφορά 
τον αιµοδότη ή κάποια από όλα τα στάδια της επεξεργασίας. ∆εν µπορούµε 
λοιπόν να έχουµε ασφαλές αίµα, εάν δεν έχουµε εξασφαλίσει όλες αυτές τις 
διαδικασίες.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τελειώσω µε αυτήν τη διαφάνεια και να σας υπεν-
θυµίσω ότι τα λάθη συγχωρούνται, η άγνοια είναι αυτή που δεν συγχωρείται.

Σας ευχαριστώ.

Κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Σταµούλη. Το πρό-
γραµµα προβλέπει συζήτηση, η οποία όµως θα άρχιζε στις 11:00, ήδη είµαστε 
στις 13:00. Αν υπάρχουν δύο ερωτήσεις, σηµαντικές για να βοηθήσουµε τον 
χρόνο. Υπάρχουν;

Όχι, άρα κύριε Σταµούλη, ευχαριστούµε πάρα πολύ.

Να ετοιµαστεί το επόµενο Προεδρείο.

Εµείς σαν Προεδρείο σας ευχαριστούµε πολύ, πραγµατικά είσαστε πάρα πολύ 
καλοί.  
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Προεδρείο:

• Σαµουηλίδης ∆ήµος (Αντιπρόεδρος Α΄ του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α - Μέλος του 
Συλλόγου Εθελοντών Ν. Ξάνθης).

• Θεοδωρή Ελένη (Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Κέντρου αιµοδοσίας Πανεπι-
στηµιακού Νοσοκοµείου Ρίου - Μέλος της Συµβουλευτικής Επιστηµονικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α.).

• Τζίµας Νικόλαος (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής της 20ης Αµφικτιονί-
ας Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών - Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α - Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ελεούσας Ιω-
αννίνων).

Κ. ΣΑΜΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Θεωρώ ότι θα πρέπει 
να είµαστε το δυνατόν σύντοµοι. Θα κάνω λοιπόν την αυτοπαρουσίασή µου. 
Είµαι ο ∆ήµος Σαµουηλίδης, ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών και εκπρόσωπος της Ξάνθης.

Ο λόγος στη συνάδελφο του Προεδρείου, παρακαλώ.
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ΚΑ. ΘΕΟ∆ΩΡΗ ΕΛΕΝΗ: Καληµέρα σας.

Να προχωρήσουµε γρήγορα, γιατί ο χρόνος έχει µείνει πολύ πίσω.

Κ. ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Είµαι ο Νίκος ο Τζίµας. Βρίσκοµαι στο προεδρείο εκπρο-
σωπώντας την Οργανωτική Επιτροπή της 20ης Αµφικτιονίας των Εθελοντών 
Αιµοδοτών. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες του 2ου Συνεδρίου Εθελοντικής 
Αιµοδοσίας, τους φίλους µου, τους Αρκάδες.

Να σας πω ότι εµείς εκεί πάνω στα Γιάννενα καταβάλουµε µεγάλες προσπάθει-
ες για να πραγµατοποιήσουµε µια Αµφικτιονία, η οποία θα είναι αντάξια των 
προσδοκιών που δηµιούργησαν οι προηγούµενοι διοργανωτές των Αµφικτι-
ονιών, αλλά και της δυναµικής που απέκτησε το τελευταίο διάστηµα η Εθελο-
ντική Αιµοδοσία, το Εθελοντικό Κίνηµα. 

Μαζί µας σε αυτήν την προσπάθεια έχουµε όλους τους Γιαννιώτες, όλη την 
Γιαννιώτικη κοινωνία και όλη την κοινωνία της Ηπείρου.

Σας προσκαλούµε και σας περιµένουµε στην 20η Αµφικτιονία, µε τους προ-
βληµατισµούς σας, για να µπορέσουµε έτσι να διοργανώσουµε µια Αµφικτιο-
νία δηµιουργική, παραγωγική για όλους όσους ασχολούνται µε το Αιµοδοτικό 
Κίνηµα.

Στις 15, 16, 17  Σεπτεµβρίου, στα Γιάννενα.

ΚΑ. ΘΕΟ∆ΩΡΗ ΕΛΕΝΗ: Να παρουσιάσουµε την πρώτη εισηγήτρια.

Είναι η κυρία Φαρµάκη -  Αιµατολόγος ∆ιευθύντρια Σταθµού Α΄ Αιµοδοσίας 
Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου, µε θέµα πρότυπα και προδιαγραφές Συστή-
µατος Ποιότητας στις αιµοδοσίες. 
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4. Πρότυπα & προδιαγραφές 

συστήµατος Ποιότητας στις Αιµοδοσίες

∆Ρ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ Α΄ Γ.Ν. ΚΟ-
ΡΙΝΘΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

ΚΑ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ: Να ευχαριστήσω την Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Εθελοντών Αιµοδοτών για την 
πρόσκληση να µιλήσω στο Συνέδριο και το εκλεκτό 
Προεδρείο.

Θα σας µιλήσω λίγο για την ποιότητα στις Αιµοδοσίες. 

Η αναγκαιότητα της ποιότητας:

Λαµβάνοντας υπόψη την ελεύθερη κυκλοφορία των 
πολιτών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, θεωρήθηκε αναγκαία η καθιέρωση υψηλών προτύπων ασφάλειας και 
ποιότητας για το αίµα και τα συστατικά του, σε όλη την αλυσίδα µετάγγισης 
αίµατος και σε όλα τα κράτη µέλη.

Έτσι το κοινό διαβεβαιώνεται ότι το αίµα και τα συστατικά του, που προέρχο-
νται από τις αιµοδοσίες από άλλο κράτος µέλος, ανταποκρίνονται στις ίδιες 
απαιτήσεις µε εκείνα που προήλθαν από την αιµοδοσία της χώρα τους.

Ποια είναι τα πρότυπα στην αιµοδοσία;

Οι επιστηµονικές πρακτικές:

Ανέκαθεν οι αιµοδοσίες ακολουθούσαν κανόνες ορθής πρακτικής στη λει-
τουργία τους, ένεκα της υψηλής ευθύνης της αποστολής τους.

Η νοµοθεσία. Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική για την ασφάλεια του αίµατος:

Η εφαρµογή της προαπαιτείται για το σύστηµα ποιότητας. 

G.M.P. (Good Manufacture in Practice):

Η καθιέρωση κανόνων καλής παραγωγής σε όλα τα στάδια. Στη συλλογή, στην 
επεξεργασία, στον έλεγχο, στη διάθεση και χρήση του αίµατος και των παρα-
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γώγων.

Το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο του 
ΕΛ.Ο.Τ. κατά ISO 9001 του 2000, ένα µηχανισµό συνεχούς βελτίωσης των 
παρεχοµένων υπηρεσιών.

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 

Τις ακούσαµε από τον κύριο Σταµούλη. 

•    Η 98 του 2002, που θέσπισε τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. 

•    Η 33 του 2004 για την εφαρµογή της προηγούµενης. 

•   Η σύσταση Ρ 9515, που δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση,     
την παρασκευή και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του αίµα-
τος. 

•   Η τελευταία Οδηγία, η 62 του 2005, που όπως µας είπε ο κύριος Σταµού-
λης, θεσπίζει τα κοινωνικά πρότυπα και τις προδιαγραφές για ένα σύστηµα 
ποιότητας στα Κέντρα Αιµοδοσίας.

Το προτεινόµενο σύστηµα θα πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις των G.M.P.’s 
και τις απαιτήσεις του ISO 9001 του 2000.

Η εναρµόνιση της Εθνικής αιµοδοσίας:  

Και αυτά τα ακούσαµε, έτσι προχωράω πιο γρήγορα, είναι το Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα 138 και ο νόµος 3402 του 2005, που έχουν ορίσει και την ίδρυση του 
Ε.Κ.Ε.Α., το οποίο στοχεύει στο συντονισµό και στον έλεγχο του Εθνικού Κέ-
ντρου Παραγωγής Παραγώγων Αίµατος Ηλίας Πολίτης, των Κέντρων Αίµατος 
και των Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών Αιµοδοσίας της Ελλάδας.

Το όραµα του Ε.Κ.Ε.Α: 

Σας το έχει εκθέσει και ο κύριος Κοντός. 

Είναι η εθελοντική αιµοδοσία, η επάρκεια του εθελοντικού αίµατος και των 
παραγώγων του στην Ελλάδα, καθώς και η προστασία του δότη.

Παράλληλα όσον αφορά τη µεταγγισιοθεραπεία, η ασφάλεια και η ποιότητα 
προς όφελος του µεταγγιζόµενου ασθενή.
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Ο λογότυπος του Ε.Κ.Ε.Α: 

Πλαισιώνει τόσο τη φιλοσοφία όσο και το λόγο ύπαρξής του. Το αίµα αποτελεί 
ένα ανεκτίµητο δώρο από άνθρωπο σε άνθρωπο, που µόνο εθελοντικά και 
δωρεάν µπορεί να προσφέρεται. Το αίµα είναι πολύτιµο και οφείλουµε όλοι 
να το διαχειριστούµε κατάλληλα. Ο σεβασµός στον αιµοδότη και το αίµα είναι 
καθήκον όλων µας.

Ο ασθενής θα πρέπει να µεταγγίζεται µόνο µε το παράγωγο αίµατος που έχει 
ανάγκη, αφού συνεκτιµηθεί το όφελος µε το ρίσκο. Ο έλεγχος του αίµατος για 
τους µολυσµατικούς παράγοντες θα πρέπει να προσαρµόζεται στις Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ειδικές Εθνικές και επιστηµονικά τεκµηριω-
µένες ανάγκες.

Ο ρόλος του Ε.Κ.Ε.Α.: 

Μεταξύ των άλλων, τον έχει τονίσει και ο κύριος Κοντός, είναι η δηµιουρ-
γία σύγχρονων πιστοποιηµένων Κέντρων Αίµατος, όπου θα εξασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προσφερόµενου αίµατος µε την παρασκευή 
παραγώγων, ανάλογα µε τη ζήτηση και τις ανάγκες του πληθυσµού.

Είναι επίσης και η προτυποποίηση των Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών Αιµοδο-
σίας, διασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες διάθεσης των µονάδων αίµατος 
και ασφαλούς µετάγγισης στους ασθενείς.

Οι αρµοδιότητες του Ε.Κ.Ε.Α. όσον αφορά την ποιότητα: 

Είναι να καταρτίζει το γενικό κανονισµό της αιµοδοσίας, να εισηγείται στον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την εξουσιοδότη-
ση, διαπίστευση, αδειοδότηση των Κέντρων Αίµατος και των Νοσοκοµειακών 
Υπηρεσιών Αιµοδοσίας. 

Να τις συντονίζει και να τις εποπτεύει, να διεξάγει τακτικές και έκτακτες επι-
θεωρήσεις και ελέγχους. Να εισηγείται επίσης στον Υπουργό σχετικά µε την 
ανάκληση της άδειας των ανωτέρων Υπηρεσιών και την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, αν δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Να θεσπίζει και να παρακολουθεί 
την εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. 

Επίσης τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγ-
χου του αίµατος.
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Τι είναι η διαπίστευση;

Με τη διαπίστευση, αξιολογείται από εξουσιοδοτηµένους επιθεωρητές, που 
διακρίνονται για την αµεροληψία τους, ότι ένας φορέας έχει την τεχνική επάρ-
κεια προσωπικού και υποδοµής για τη διεξαγωγή καθοριζόµενων δραστηρι-
οτήτων. 

Ακολούθως, εκδίδεται το πιστοποιητικό της διαπίστευσης, που µπορεί να αφο-
ρά σε ορισµένες µόνο από τις συνολικές δραστηριότητες ενός φορέα. 

Υπάρχει το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης, το Ε.ΣΥ.∆., που ιδρύθηκε µε τον 
νόµο 3066 του 2002 και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης.

Η πιστοποίηση ποιότητας:

Τι είναι αυτό; 

Η πιστοποίηση είναι µια διαδικασία µε την οποία ένας διαπιστευµένος, ανε-
ξάρτητος φορέας επιθεώρησης παρέχει γραπτή βεβαίωση, ότι ένα προϊόν, µία 
διαδικασία ή µία υπηρεσία συµφωνεί µε καθορισµένες απαιτήσεις, τα πρότυπα 
όπως είπαµε προηγουµένως, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του προµηθευτή 
προς τους καταναλωτές του.

Με την πιστοποίηση επιθεωρείται η διαχειριστική επάρκεια σε ένα ευρύ πλαίσιο 
δραστηριοτήτων, π.χ. το ISO.

Ο Ελληνικός οργανισµός προτύπων είναι ο ΕΛ.Ο.Τ. και ο διεθνής οργανισµός 
προτύπων είναι το ISO.

∆ιαπίστευση ή πιστοποίηση;

Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εθνική Νοµοθεσία και τα G.M.P.’s, επι-
κεντρώνονται στη διαδικασία παραγωγής και ελέγχου του προϊόντος σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό λεπτοµέρειας. Από την άλλη πλευρά όµως, σε ορισµένα 
σηµεία, οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 υπερκαλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις που καθορίζονται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας: 

Κατά ISO 9001, είναι ένα σύστηµα διοίκησης, που στοχεύει πέρα από την 
παραγωγή ασφαλούς και ποιοτικά ικανοποιητικού προϊόντος και στη συνεχή 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του και κατ’ επέκταση στη συνεχή βελτίω-
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ση των παρεχοµένων από την Υπηρεσία Αιµοδοσίας Υπηρεσιών.

Εποµένως, η υιοθέτηση συστήµατος ποιότητας από τις αιµοδοσίες προϋποθέ-
τει την εφαρµογή του συνόλου των ανωτέρων διαδικασιών, ώστε αφενός µεν 
να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των µονάδων αίµατος, αλλά και 
παράλληλα κάθε αιµοδοσία να καταβάλει προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση 
των παρεχοµένων υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Το σύστηµα ποιότητας: 

•   Είναι υποχρεωτικό για τα Κέντρα Αίµατος.

•   Καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της αρµοδιότητάς τους.

•   Βασίζεται στο σχεδιασµό, στη διαχείριση, στον έλεγχο, στη διασφάλιση 
ποιότητας και στη συνεχή βελτίωση.

•   Περιλαµβάνει το προσωπικό, συνεχή εκπαίδευση, τα κτίρια, τον εξοπλισµό, 
την τεκµηρίωση, την τήρηση των εγγράφων και των αρχείων.

•   Εµπεριέχει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας, αυτοεπιθεώ-
ρηση, µη συµµορφώσεις και αιµοεπαγρύπνηση.

•   Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης µετά από επιθεώρηση από το Ε.Κ.Ε.Α., που µπορεί 
να την ανακαλέσει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.

Το σύστηµα ποιότητας για τις Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες Αιµοδοσίας:

Είναι σύστηµα ποιότητας, το οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής 
και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της αρµοδιότητάς τους.

Τηρούν έγγραφα τεκµηρίωσης σχετικά µε τις λειτουργικές διαδικασίες, τις κα-
τευθυντήριες γραµµές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς και τα έντυπα 
των εκθέσεων.

Λαµβάνουν µέτρα για την προστασία της ασφάλειας των δεδοµένων.

Πραγµατοποιούν εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας.

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκδίδεται και πάλι από τον Υπουργό, µετά από 
επιθεώρηση από το Ε.Κ.Ε.Α., που µπορεί να την ανακαλέσει σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης.
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Η σύγχρονη φιλοσοφία της ποιότητας:

Η διοίκηση του φορέα θα πρέπει να διαµορφώνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
της ανάλογα µε τις απαιτήσεις των πελατών.

Η ποιότητα είναι ένας εξελιγµένος τρόπος διοίκησης, όπου οι εργαζόµενοι 
συµµετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Αξιοποιούνται οι ικανότητες του 
ανθρώπινου δυναµικού, που αποκτά ηθική ικανοποίηση από την εργασία του 
και συνεργάζεται αρµονικά. 

Η παρεχόµενη ποιότητα θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς. Πρόκειται για µια 
διαρκή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα µε ευελιξία για γρήγορη ανταπόκριση.

Πολύ γρήγορα θα σας πω λίγα λόγια για το ISO 9001.

Το ISO (International Organization for Standartization) προέρχεται από το 
Ελληνικό ίσος, που σηµαίνει ίσος µε το πρότυπο. Είναι µια παγκόσµια πιστο-
ποίηση για να διασφαλίζεται η ποιότητα, τόσο των προϊόντων όσο και των 
υπηρεσιών.

H τριλογία του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO είναι η τάξη, δη-
λαδή το νοικοκυριό, η µνήµη, η καταγραφή και η εποπτεία, δηλαδή η επιθε-
ώρηση.

Σε τι ωφελεί το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας;

Να προλαµβάνουµε το πρόβληµα, όσο νωρίτερα, τόσο µικρότερο είναι το κό-
στος. Αν εµφανιστεί το πρόβληµα να ξέρουµε από πριν τι θα κάνουµε για να 
το διορθώσουµε.

Η δοµή της τεκµηρίωσης του ISO είναι όπως µία πυραµίδα, στο πάνω µέρος 
είναι οι σκοποί, το στρατηγικό επίπεδο µε το εγχειρίδιο ποιότητας, το τακτικό 
επίπεδο µε τις διαδικασίες της ποιότητας, το λειτουργικό µε τις Οδηγίες εργα-
σίας, τα εξωτερικά έγγραφα και τα αρχεία.

Το στρατηγικό επίπεδο: 

Αποτελείται από την ηγεσία, η οποία εµπνέει, καθοδηγεί, συντονίζει και ελέγ-
χει. Καθορίζει την πολιτική ποιότητα στους σκοπούς και τους στόχους, συ-
ντάσσει το εγχειρίδιο ποιότητας στις διεργασίες και την αλληλοσύνδεσή τους, 
µετεκπαιδεύει το προσωπικό, αναθέτει καθήκοντα και εκχωρεί αρµοδιότητες, 
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διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις και εφαρµόζει διορθωτικές ενέργειες για 
συνεχή βελτίωση. 

Το τακτικό επίπεδο: 

Είναι το εγχειρίδιο διαδικασιών της ποιότητας, που περιέχει ένα πλέγµα δια-
δικασιών, που επιλύουν όλα τα βασικά θέµατα λειτουργίας του συστήµατος 
ποιότητας, του τµήµατος της αιµοδοσίας.

Το λειτουργικό επίπεδο: 

Είναι το εγχειρίδιο των οδηγιών εργασίας που περιέχει όλες τις ακολουθού-
µενες πρακτικές για την υλοποίηση του συστήµατος ποιότητας του τµήµατος 
της αιµοδοσίας.

Οι θεµελιώδης αρχές του ISO είναι: 

1.  Η εστίαση στον πελάτη είτε αυτός είναι αιµοδότης, είτε ασθενής, είτε για-
τρός.

2.  Η ηγεσία, που καθοδηγεί και συντονίζει.

3.  Η συµµετοχή όλου του προσωπικού.

4.  Η αποτελεσµατικότητα.

5.  Η αποδοτικότητα.

6.  Η ορθολογική λήψη των αποφάσεων.

7.  Η συνεργασία µε τους προµηθευτές, όπως είναι οι φορείς των εθελοντών 
αιµοδοτών και οι άλλοι.

8.  Μία διαρκής βελτίωση.

Κυρίως η εστίαση στον πελάτη, στον αιµοδότη, στον ασθενή, στο θεράποντα 
ιατρό.

Ποιότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η δεδοµένη υπηρεσία ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του πελάτη, του εµπνέει εµπιστοσύνη και ασφάλεια.

Ο αιµοδότης είναι ο υγιής πολίτης που προσφέρει εθελοντικά το αίµα του 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Ποιες είναι οι προσδοκίες του;
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Όσο αναφορά στο τεχνικό µέρος: 

•   Ο προαιµοδοτικός έλεγχος. 

•   Οι κανόνες ασηψίας. 

•   Τα υλικά µιας χρήσεως. 

•   Η σωστή φλεβοκέντηση. 

•   Η ανάληψη σε περίπτωση λιποθυµίας.

Όσο αναφορά στο διαπροσωπικό µέρος:

•   Η ενηµέρωση. 

•  Η γρήγορη εξυπηρέτηση. 

•  Η ιδιαίτερη φροντίδα. 

•  Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου. 

•  Οι ευχαριστίες. 

•  Η αναγνώριση της προσφοράς του. 

•  Η κάλυψη του ίδιου και της οικογένειάς του σε περίπτωση ανάγκης.

Όσο αναφορά τις υποδοµές: 

•  Η ύπαρξη του κινητού συνεργείου αιµοληψιών.  

•  Η εύκολη πρόσβαση στην αιµοδοσία. 

•  Εύκολο πάρκινγκ. 

•  Να υπάρχει ένα συνεχές ωράριο που να εξυπηρετεί τους αιµοδότες. 

•  Ένα ευχάριστο περιβάλλον. 

•  Σύγχρονος εξοπλισµός.

•  Μηχανοργάνωση.

Όσο αναφορά τον ασθενή:

Να µεταγγίζεται µε ασφαλές αίµα και µόνο µε το παράγωγο του αίµατος που 
έχει ανάγκη. 
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Πώς µπορεί να διασφαλιστεί;

Όσο αναφορά το τεχνικό µέρος: 

Με εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, τόσο των ιολογικών 
όσο των ανοσολογικών εξετάσεων της συµβατότητας των παραγώγων από την 
κλασµατοποίηση του αίµατος.

Όσο αναφορά το διαπροσωπικό µέρος: 

Η ενηµέρωση και η συγκατάθεση του ασθενή είναι απαραίτητη για τη µετάγγι-
ση, καθώς και η εξατοµίκευση της µετάγγισης του αίµατος και των προϊόντων 
του.

Όσο αναφορά τις υποδοµές: 

Υπάρχει νοσοκοµειακή επιτροπή ιατρικής των µεταγγίσεων, η οποία θέτει τις 
ενδείξεις της µετάγγισης του αίµατος και διερευνά τις παρενέργειες µε την 
αιµοεπαγρύπνηση. 

Ο θεράπων ιατρός επίσης θα πρέπει να έχει διαθέσιµα ποσοτικά και ποιοτικά 
αίµα και παράγωγα, όταν τα χρειάζεται.

Όσο αναφορά το τεχνικό µέρος: 

Σωστή λήψη του δείγµατος από τον ασθενή και συµπληρωµένη ενυπόγραφη 
αίτηση συµβατότητας, ενυπόγραφη παραλαβή του αίµατος και των παραγώ-
γων από την αιµοδοσία και επαλήθευση της ταυτότητας του ασθενή πριν την 
µετάγγιση, επιστροφή του αίµατος και των παραγώγων στην αιµοδοσία και 
αίτηση διερεύνησης σε περίπτωση ανεπιθύµητου συµβάµατος.

Όσο αναφορά το διαπροσωπικό µέρος: 

Αµφίδροµη ενηµέρωση µε την αιµοδοσία και τις υποδοµές, επάρκεια αίµατος 
και παραγώγων σε 24ωρη κάλυψη.

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, εξαρτάται 
από: 

•   Τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων όλου του φάσµατος των δραστη-
ριοτήτων, από τη διεύθυνση του τµήµατος και των υπεύθυνων ποιότητας 
και τη λήψη διορθωτικών µέτρων, όπου απαιτείται. 
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•   Από εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους του αίµατος και 
των παραγώγων του. 

•   Από τη σύγκριση των δεικτών ποιότητας µε τα προκαθορισµένα πρότυπα.

•   Από τη µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών, µε ειδικά ερωτηµατολό-
για.

• Από την επιθεώρηση και την πιστοποίηση από τον φορέα πιστοποίησης.

• Ετήσιες επιτηρήσεις για τρία χρόνια.

Συνοψίζοντας, το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας απαιτεί:

•  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.

•  Συνεργασία.

•  Αποτελεσµατικότητα.

•  Αποδοτικότητα.

•  Συνεχή βελτίωση.

Τελειώνω µε τον Αβέντιους ντον Αµπεντιάν, που είπε, ότι η ποιότητα βασίζεται 
κατά κύριο λόγο σε ηθικές αξίες, που έχουν να κάνουν µε την παραδοχή της 
υπευθυνότητάς µας απέναντι στους άλλους και τη διαρκή διάθεση για ουσια-
στική προσφορά. 

Ποιότητα είναι να τηρείς τις υποσχέσεις σου. 

Η ποιότητα είναι µία φιλοσοφία ζωής. 

Να λες ό,τι κάνεις, να κάνεις ότι λες, να το αποδεικνύεις και να το βελτιώνεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΚΑ. ΘΕΟ∆ΩΡΗ ΕΛΕΝΗ: Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Φαρµάκη, διότι ήτανε πάρα 
πολύ σύντοµη, ουσιαστική και πολύ σαφής στο θέµα. Ευχαριστούµε πολύ κυ-
ρία Φαρµάκη.

Κ. ΣΑΜΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ: ...και οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι είναι πάντα 
παρούσα στην προσπάθειά µας. Πριν παρουσιάσουµε το επόµενο θέµα, θα 
ήθελα να σας ανακοινώσω ότι µόλις ενηµερώθηκα ότι αύριο πιθανότατα θα 
υπάρχει µεγάλη διακοπή ρεύµατος. 
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Επιφορτιζόµαστε µε ακόµα έναν λόγο να είµαστε το δυνατόν σύντοµοι, πα-
ρακαλώ.

Προχωράµε λοιπόν στο επόµενο θέµα, στη βέλτιστη χρήση του αίµατος και 
των συστατικών αίµατος. Η εισηγήτριά µας, η κυρία Γρουζή Ελισάβετ - Αιµα-
τολόγος - Επιµελήτρια του Κ.Α.Τ. 

5. Βέλτιστη χρήση του Αίµατος και των συστατικών Αίµατος

ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β΄ (Κ.Α.Τ.)

ΚΑ. ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρό-
εδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ µε τη σειρά 
µου  την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την τιµητική 
αυτή πρόσκληση. 

Το θέµα το δικό µου είναι µάλλον περισσότερο ιατρικό 
και δυσκολεύτηκα αρκετά στην προετοιµασία του, για 
να το κάνω όσο γίνεται απλούστερο, ώστε να µην σας 
κουράσω. Θα προσπαθήσω βέβαια, αλλά δεν ξέρω εάν 

το έχω επιτύχει στο τέλος.

Το θέµα µας είναι η βέλτιστη χρήση του αίµατος και των συστατικών του 
αίµατος.

Το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της αιµοδοσίας και της µεταγγισιοθεραπεί-
ας, που ήταν η απώλεια των ανθρώπινων ζωών λόγο χειρουργικών, µαιευτι-
κών και τραυµατικών αιµορραγιών, έδωσε τόσο γρήγορη ανάπτυξη στον τοµέα 
αυτόν της ιατρικής, ώστε επέτρεψε την πρόοδο πολλών άλλων ειδικοτήτων 
αυτής όπως η καρδιοχειρουργική, η ορθοπεδική, οι µεταµοσχεύσεις αιµοποιο-
τικών κυττάρων και συµπαγών οργάνων και η πλαστική χειρουργική.

Όµως η µετάγγιση αίµατος παρότι ανθρωποσωτήρια όπως είναι γνωστό, συν-
δέεται από αρκετές ανεπιθύµητες αντιδράσεις, οι οποίες φαίνονται στη διαφά-
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νεια. Αυτές διαχωρίζονται αδρά στις ανοσολογικές και µη ανοσολογικές. 

Στις µη ανοσολογικές αντιδράσεις ανήκει και η µετάδοση των λοιµώξεων, η 
οποία περιλαµβάνει, τόσο τη βακτηριδιακή επιµόλυνση του αίµατος, που είναι 
άµεση παρενέργεια της µετάγγισης, όσο και τη µετάδοση λοιµώξεων από ιούς 
και παράσιτα.

Για το λόγο αυτό αρκετές χώρες αναγκάστηκαν να θεσπίσουν συστήµατα αι-
µοεπαγρύπνησης τα οποία είναι εθελοντικά ή υποχρεωτικά, στα οποία, όπως 
ήδη ακούσατε αρκετές φορές από το πρωί και το γνωρίζετε, καταγράφονται οι 
παρενέργειες της µετάγγισης. 

Με τον τρόπο αυτό µπορεί κανείς να καταλήξει σε κάποιες διορθωτικές ενέρ-
γειες, καθώς επίσης και σε κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση του αίµατος 
και των παραγώγων του.

Στη διαφάνεια αυτή εδώ, φαίνονται τα αποτελέσµατα από το σύστηµα αιµοε-
παγρύπνησης της Μεγάλης Βρετανίας κατά τα έξι πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του, από το 1996 έως το 2002. 

Όπως φαίνεται εδώ, η µετάγγιση λάθους αίµατος, καθώς επίσης και οι οξείες 
αιµολυτικές αντιδράσεις, που προέρχονται από τη µετάγγιση αυτή, αποτελούν 
το µεγαλύτερο ποσοστό των ανεπιθύµητων ενεργειών της µετάγγισης. 

Αντίθετα η µετάδοση των λοιµώξεων, τόσο η βακτηριδιακή επιµόλυνση, όσο 
και η µετάδοση των ιών, αποτελεί µόλις το 2.2% των αντιδράσεων αυτών. 

Έτσι διάφορες επιστηµονικές εταιρείες, καθώς επίσης και το Συµβούλιο της 
Ευρώπης, όπως ήδη ακούσατε, έχουν θεσπίσει οδηγίες, τόσο για την παρα-
σκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση της ποιότητας του αίµατος, όσο και για 
την ορθολογική χρήση αυτού, η οποία περιλαµβάνει την τελευταία διαδικασία 
στην αλυσίδα της µετάγγισης, που είναι η χορήγηση του αίµατος και των πα-
ραγώγων του στον ασθενή.

Στη διαφάνεια αυτή φαίνεται ο διαχωρισµός των προϊόντων του ανθρώπινου 
αίµατος, τα οποία διαχωρίζονται στα ασταθή και στα σταθερά ή φαρµακευτικά 
προϊόντα, τα οποία παράγονται από το πλάσµα µε κλασµατοποίηση. 

Στα ασταθή προϊόντα περιλαµβάνονται τα κοινά προϊόντα αίµατος, τα οποία 
µεταγγίζονται στην καθηµερινή κλινική πράξη. Τα σηµαντικότερα από αυτά 
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είναι τα συµπυκνωµένα ερυθρά, τα συµπυκνωµένα αιµοπετάλια και το πρό-
σφατα κατεψυγµένο πλάσµα. 

Τα ερυθροκύτταρα, τα οποία βλέπουµε στη φωτογραφία αυτή, είναι απύρηνα 
κύτταρα του αίµατος, τα οποία παράγονται από το µυελό των οστών, φέρουν 
µέσα αιµοσφαιρίνη, η οποία αιµοσφαιρίνη έχει την ικανότητα να συνδέεται µε 
το οξυγόνο, το οποίο µεταφέρει από τους πνεύµονες στους ιστούς και αντίθε-
τα το διοξείδιο του άνθρακα από τους ιστούς στους πνεύµονες. 

Τα συµπυκνωµένα ερυθρά, τα οποία παράγονται από ολικό πλήρες αίµα µε 
φυγοκέντρηση, έχουν όγκο 250 έως 350 ml και αιµατοκρίτη 35-75%. Συντη-
ρούνται στους 2 έως 6 βαθµούς Κελσίου για 35 έως 42 µέρες ανάλογα µε το 
προσθετικό διάλυµα που περιέχουν. Κάθε µονάδα συµπυκνωµένων ερυθρών 
αυξάνει τον αιµατοκρίτη κατά 3-4% και την αιµοσφαιρίνη κατά 1 γραµµάριο 
ανά dl.

Άλλες διαδικασίες, τις οποίες µπορεί να περιλαµβάνει η παρασκευή των συ-
µπυκνωµένων ερυθρών, είναι η λευκαφαίρεση, η οποία µπορεί να είναι, είτε 
πριν την αποθήκευση, είτε πριν τη µετάγγιση του ασθενούς, µε την οποία 
προλαµβάνονται οι πυρετικές µη αιµολυτικές αντιδράσεις, η µετάδοση ενδε-
χοµένως λοιµώξεων όπως είναι ο κυτταροµέγαλος ιός, καθώς επίσης και η 
πρόληψη της ανοσοτροποποίησης από τα αντιγόνα του συστήµατος της συµ-
βατότητας.

∆εύτερον, το πλύσιµο των ερυθροκυττάρων, το οποίο αποµακρύνει τις πρω-
τεΐνες του πλάσµατος και ενδείκνυται στις κατατάξεις που υπάρχουν συχνές 
αλλεργικές αντιδράσεις, η ακτινοβόληση, µε την οποία αδρανοποιούνται τα 
λεµφοκύτταρα του δότη και προλαµβάνεται η νόσος µοσχεύµατος έναντι του 
ξενιστού από µετάγγιση, καθώς επίσης και η βαθιά κατάψυξη µε την οποία επι-
τυγχάνεται η µακροχρόνια αποθήκευση ή διατήρηση των αποθεµάτων σπάνιας 
οµάδας.

Ο στόχος της µετάγγισης τώρα, των ερυθρών αιµοσφαιρίων είναι επαρκής 
απόδοση του οξυγόνου στα όργανα και στους ιστούς. Η απόδοση αυτή ενδέ-
χεται να είναι ελαττωµένη σε περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας απώλειας αίµατος, 
σε περιπτώσεις που υπάρχει µειωµένη παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων και 
αιµοσφαιρίνης από το µυελό, καθώς και σε καταστάσεις που επηρεάζουν τη 
λειτουργία της καρδιάς και των πνευµόνων. 
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Έτσι η συµετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών ενδείκνυται µόνο για την απο-
κατάσταση της ικανότητας µεταφοράς του οξυγόνου στους ιστούς, σε ασθε-
νείς που παρουσιάζουν οξεία αιµορραγία ή συµπτωµατική αναιµία, που δεν 
ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία ή που η κλινική κατάσταση του 
ασθενούς δεν δίνει τον απαραίτητο χρόνο εφαρµογής εναλλακτικής µορφής 
θεραπείας.

Η απόφαση τώρα, για µετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών θα πρέπει να εξα-
τοµικεύεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά και στην περίπτωση αυτή να εξαρτάται 
πρώτον, από παράγοντες που είναι η διάρκεια και η βαρύτητα της αναιµίας, 
η ηλικία του ασθενούς, ο ενδαγγειακός του όγκος, η καρδιακή ανεπάρκεια ή 
η ύπαρξη άλλης αγγειακής νόσου κι αν πρόκειται για χειρουργικό ασθενή, η 
έκταση της επέµβασης.

Σε περιπτώσεις τώρα, που υπάρχει οξεία απώλεια αίµατος, πρώτος στόχος είναι 
η επίσχεση της αιµορραγίας µε µηχανικά ή χειρουργικά µέσα. 

∆εύτερον, η διατήρηση της επαρκούς αιµατικής ροής στα ζωτικά όργανα, δη-
λαδή η διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου και αν όλα αυτά δεν αποδώσουν 
και κρίνεται ότι υπάρχει ελάττωση της οξυγόνωσης των οργάνων, τότε η µε-
τάγγιση των ερυθροκυττάρων.

Έτσι σε ένα υγιές άτοµο, που διατηρεί φυσιολογικό όγκο αίµατος, δεν υπάρχει 
γενικά ένδειξη για µετάγγιση ερυθροκυττάρων, αν η συγκέντρωση της αιµο-
σφαιρίνης δεν πέσει κάτω από 7 έως 8 γραµµάρια ανά dl.  

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες το όριο αυτό µπορεί να κατέβει ακόµα περισσό-
τερο, ενώ είναι πολύ µεγαλύτερο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι αντιρ-
ροπηστικοί µηχανισµοί όπως είναι οι καρδιολογικοί ασθενείς.

Στις περιπτώσεις χρόνιας αναιµίας πρώτο µέληµα είναι η διόρθωση της αναι-
µίας, αν αυτή είναι δυνατή. Εάν δεν υπάρχουν τρόποι διόρθωσης της αναιµίας, 
τότε είναι αναπόφευκτη η θεραπεία µε µεταγγίσεις, όπως παραδείγµατος χάρη 
σε ασθενείς µε Μεσογειακή Αναιµία.

Σε αναιµία πάντως που εγκαθίσταται βραδέως σε άτοµο µε φυσιολογικές εφε-
δρικές, ο γενικός κανόνας είναι ότι η αιµοσφαιρίνη µπορεί να διατηρείται στα 
χαµηλότερα επίπεδα, στα οποία ο ασθενής αισθάνεται καλά.

Τέλος, η θεραπεία µε ερυθροποιητίνη που αποτελεί τον αυξητικό παράγοντα 
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της ερυθροποίησης είναι συνήθως αποτελεσµατική στην αναιµία της χρόνιας 
νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ είναι λιγότερο αποτελεσµατική σε ασθενείς µε κα-
κοήθη νοσήµατα.

Οι προφυλάξεις τώρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη χρήση των συµπυ-
κνωµένων ερυθρών, συνοψίζονται σε αυτήν τη διαφάνεια. 

Έτσι η µετάγγιση πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οι 
οµάδες αίµατος Α, Β, Ο και ρέζους πρέπει να είναι συµβατές µε την οµάδα 
του ασθενούς, πρέπει να γίνεται διασταύρωση πάντα πριν τη µετάγγιση. Μόνο 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις µπορεί να χορηγηθούν συµπυκνωµένα 
ερυθρά οµάδας Ο αρνητικό χωρίς συµβατότητα.

Τα προϊόντα αίµατος πρέπει να χορηγούνται µε παρεµβολή φίλτρου. 

Η έγχυση κατά προτίµηση δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από τέσσερις ώρες. Ο 
ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για ρίγος, πυρετό, µεταβολές της αρτη-
ριακής πίεσης και αναπνευστική δυσχέρεια. Ενώ οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις 
πρέπει να αναφέρονται αµέσως στην Αιµοδοσία του νοσοκοµείου. 

Από εκεί θα πάρουν το δρόµο που ακούσατε από τους προηγούµενους οµι-
λητές.

Περνάµε στα συµπυκνωµένα αιµοπετάλια, τα οποία αποτελούνται από αιµο-
πετάλια που σχηµατίζουνε εναιώρηµα σε πλάσµα ή σε πλάσµα µε προσθετικό 
διάλυµα. 

Προέρχονται από µονάδες ολικού αίµατος ή λαµβάνονται από έναν δότη µε 
τη διαδικασία της αφαίρεσης, ενώ η περαιτέρω επεξεργασία και αυτών µπορεί 
να περιλάβει τη λευκαφαίρεση και την ακτινοβόληση εκεί που υπάρχουν οι 
ενδείξεις.

Στη διαφάνεια αυτή φαίνεται µια εικόνα αιµοπεταλίου από ηλεκτρονικό µικρο-
σκόπιο. 

Τα αιµοπετάλια είναι µικρά απύρηνα κύτταρα που παράγονται στο µυελό των 
οστών, κυκλοφορούν στο περιφερικό αίµα για δέκα µέρες, οι φυσιολογικές 
τους τιµές στο αίµα είναι από 150.000 ως 370.000 και φέρουν στην επιφά-
νειά τους τα αντιγόνα του συστήµατος Α, Β, Ο, καθώς επίσης και τα αντιγόνα 
ιστοσυµβατότητας τάξης σε ένα και τα ηθικά αιµοπεταλιακά αντιγόνα.
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Η βασική λειτουργία των αιµοπεταλίων είναι η πρωτογενής αιµόσταση, κατά 
την οποία σχηµατίζεται µετά τον τραυµατισµό του αγγείου ο πρωτογενής αι-
µοστατικός θρόµβος, από τον οποίο θα ξεκινήσει στη συνέχεια η διαδικασία 
της πήξης.

Η αποθήκευση και η σταθερότητα τώρα των συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων. 

Αποθηκεύονται στους 20 ως 24 βαθµούς Κελσίου υπό συνεχή ανακίνηση. 
Χρησιµοποιούνται ειδικοί ασκοί, που είναι διαπερατοί από το οξυγόνο, έτσι 
ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους σε οξυγόνο. Η αποδεκτή διάρκεια 
αποθήκευσης είναι 5 µέρες, που µπορεί να παραταθεί µέχρι και τις 7 µέρες, αν 
υπάρχει επικυρωµένο σύστηµα ελέγχου, που εξασφαλίζει την απουσία βακτη-
ριδιακής επιµόλυνσης.

Τέλος, τα καταψυγµένα αιµοπετάλια διατηρούνται σε θερµοκρασία µείον 80 
βαθµούς Κελσίου για διάστηµα που µπορεί να φτάσει µέχρι τους δώδεκα µή-
νες ή µείον 150 βαθµούς Κελσίου για διάστηµα που υπερβαίνει τους 24 µή-
νες. Τέλος, απαραίτητος είναι ο οπτικός έλεγχος όλων των µονάδων των αιµο-
πεταλίων κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας, καθώς επίσης και πριν από τη 
χορήγησή τους στον ασθενή.

Κ. ΣΑΜΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ: Θα µας επιτρέψετε λίγο σας παρακαλούµε µια διακο-
πούλα και συγνώµη.

Να καλωσορίσουµε την κυρία Φώφη Γεννηµατά, Υπερνοµάρχη Αθηνών-Πει-
ραιά. 

Παρακαλώ την εισηγήτριά µας να συνεχίσει επί του θέµατος.

ΚΑ. ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Θα προσπαθήσω να τελειώσω σύντοµα να µην σας κα-
θυστερήσω περισσότερο.

Τώρα η θεραπευτική δόση των αιµοπεταλίων σε ενήλικα ασθενή αποτελείται 
από 6 ως 8 µονάδες αιµοπεταλίων τυχαίων δοτών, πολλαπλών δοτών ή 1 
µονάδα αιµοπεταλίων αφαίρεσης. 

Η αποτελεσµατικότητα της µετάγγισης των αιµοπεταλίων εκτιµάται µε µέτρη-
ση του αριθµού τους 1 και 24 ώρες µετά τη µετάγγιση, ενώ η επιλογή των 
συµπυκνωµένων αιµοπεταλίων πρέπει να γίνεται µε βάση την Α, Β, Ο συµβα-
τότητα. 
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Το αντίθετο είναι αποδεκτό σε καταστάσεις έλλειψης ή όταν απαιτείται συγκε-
κριµένος τύπος αντιγόνων ιστοσυµβατότητας. 

Στη διαφάνεια αυτή φαίνονται οι σηµαντικότερες πρόσφατες βιβλιογραφικές 
αναφορές για τη µετάγγιση αιµοπεταλίων, σύµφωνα µε τις οποίες η ένδει-
ξη χορήγησης αιµοπεταλίων είναι η θεραπευτική ή προφυλακτική χορήγηση 
σε περιπτώσεις που υπάρχουν ποσοτικές διαταραχές αυτών, καθώς επίσης και 
λειτουργικές διαταραχές, δηλαδή θροµβοπενίες ή θροµβοπάθειες αντίστοιχα. 

Έτσι σύµφωνα µε αυτές, γενικά για την προφυλακτική θεραπεία τα αιµοπετάλια 
πρέπει να διατηρούνται περί τις 10.000 όταν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες 
κινδύνου. 

Αντίθετα για την αντιµετώπιση των αιµορραγικών επεισοδίων, ο αριθµός των 
αιµοπεταλίων πρέπει να διατηρείται περί τις 50.000 στις περισσότερες περι-
πτώσεις. Ενώ σε περιπτώσεις όπως η µαζική µετάγγιση ή µείζονα τραύµατα 
πρέπει να διατηρούνται σε αριθµό πάνω από τις 50.000.

Στη διαφάνεια αυτή φαίνονται καταστάσεις, που συνδέονται µε αυξηµένο κίν-
δυνο αιµορραγίας σε ασθενείς µε θροµβοπενία, οι κυριότερες από τις οποίες 
είναι ο πυρετός, η λοίµωξη ή τα µεγάλα τραύµατα.

Θα προχωρήσουµε στο πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα, µε το οποίο και θα 
τελειώσουµε, το οποίο παρασκευάζεται από ολικό αίµα, που συλλέγεται µε 
αφαίρεση και καταψύχεται σε καθορισµένο χρόνο από την αιµοληψία σε θερ-
µοκρασία στην οποία οι πρωτεΐνες του πλάσµατος που περιλαµβάνουν και 
τους ασταθής παράγοντες πήξης, που είναι ο παράγων 5 και 8, διατηρούν τη 
λειτουργικότητά τους.

Η βέλτιστη θερµοκρασία αποθήκευσης του πλάσµατος είναι ίση ή χαµηλότερη 
από τους µείον 30 βαθµούς Κελσίου. Η κατάψυξη πρέπει να γίνεται γρήγορα 
µε ένα σύστηµα που εξασφαλίζει την απόλυτη κατάψυξη των µείον 30 βαθ-
µών Κελσίου εντός µιας ώρας. Η διατήρηση του πλάσµατος στη θερµοκρασία 
αυτή ανέρχεται σε 12 µήνες, ενώ µετά την ταχεία απόψυξή του θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί εντός 2 ωρών.

Το πρόσφατο κατεψυγµένο πλάσµα περιέχει το σύνολο των συστατικών του 
πλάσµατος, ακόµα και τους θερµοευαίσθητους παράγοντες πήξης, σε όγκο πε-
ρίπου 200ml. Η χορηγούµενη ποσότητα εξαρτάται από την κλινική κατάσταση 
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του ασθενούς και ανέρχεται συνήθως σε 12 ως 15ml ανά κιλό. 

Το FFP χρησιµοποιείται µόνο για την αντιµετώπιση των αιµορραγικών επεισο-
δίων ή για την προετοιµασία των ασθενών για χειρουργείο, σε εντελώς συγκε-
κριµένες περιπτώσεις.

Αυτές οι συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι:

1.  Η υποκατάσταση µεµονωµένων παραγόντων πήξης, όταν δεν υπάρχουν 
διαθέσιµα συµπυκνωµένα σκευάσµατα.

2.  Η αναστροφή της δράσης των από του στόµατος αντιπηκτικών.

3.  Η θεραπεία αιµορραγικών εκδηλώσεων της οξείας διάχυτης ενδοαγγειακής 
πήξης και όχι η διόρθωση απλώς των εργαστηριακών διαταραχών.

4.  Η θεραπεία της θροµβωτικής θροµβοπενικής πορφύρας.

Θα ήθελα να τελειώσω, δεν θα σας κουράσω µε τις επόµενες δύο διαφάνειες 
µε το συµπέρασµα, ότι η µετάγγιση αίµατος στις µέρες µας αποτελεί ασφαλή 
θεραπευτική παρέµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται αυστηρά οι 
κατευθυντήριες οδηγίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της µετάγγισης. 

Γίνεται επί πραγµατικών ενδείξεων ανά συγκεκριµένη κατηγορία ασθενών, γε-
γονός που έχει να κάνει µε την καλύτερη εκπαίδευση των γιατρών, την οποία 
θα πρέπει συνεχώς να προσπαθούµε. Κι επιπλέον να επιλέγεται το ενδεικνυ-
όµενο προϊόν κατά περίπτωση ανάλογα µε την κλινική κατάσταση του ασθε-
νούς.

Σας ευχαριστώ πολύ.

κα. Θεοδωρή Ελένη: Ευχαριστούµε πολύ κυρία Γρουζή. 

Ήταν ένα θέµα λίγο δύσκολο για όλους µας και αρκετά πολύπλοκο και µεγάλο. 
Καταφέρατε µέσα σε σχετικά ..... το σωστό χρόνο να µας δώσετε όλες τις πλη-
ροφορίες που χρειαζόµαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΚΑ. ΓΡΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Εγώ σας ευχαριστώ.

Κ. ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εγώ κλείνοντας, θα σας προσκαλέσω για άλλη µια φορά 
στην 20η Αµφικτιονία Εθελοντών Αιµοδοτών, που θα γίνει στα Γιάννενα στις 
15, 16, και 17 Σεπτεµβρίου. Όλους. 
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Προεδρείο:

•  Παπαχρόνης Γιάννης (Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Ξάν-
θης <<Η Αγάπη>> - Ειδικός Γραµµατέας της Π.Ο.Σ.Ε.Α.).

• Μεσογίτη Νίτσα (Πρόεδρος Συνδέσµου Αιµοδοτών & ∆ωρητών οργάνων 
Σώµατος & Μέριµνας Υγείας <<Κωστάκης Μεσογίτης>> - Μέλος της Επιτρο-
πής ∆εοντολογίας της Π.Ο.Σ.Ε.Α.).

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Η κυρία Πολίτη δεν µπόρεσε να έρθει. 

Να καλωσορίσουµε την Πρόεδρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών 
- Πειραιώς και Πρόεδρο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 
την κυρία Φώφη Γεννηµατά.

Θα µας επιτρέψετε να πάµε στην πρώτη εισήγηση, 10 λεπτά να ακούσετε, γιατί 
είναι πολύ σηµαντικό, για να µην λέει κι ο κόσµος ότι έρχονται, βραβεύονται 
και φεύγουν, έτσι. 

Προσέλκυση Εθελοντών Αιµοδοτών βασισµένη σε ∆ιεθνείς πρακτικές. 

Ποια κίνητρα θα ωθούσαν τον Έλληνα να γίνει Εθελοντής Αιµοδότης και θε-
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σµοθέτηση συνεργασίας Αιµοδοσιών και Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών 
αιµοδοτών. 

Εισηγήτρια η κυρία Ελευθερία Ζερβού - Αιµατολόγος - ∆ιευθύντρια Αιµοδοσί-
ας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων. Σας ακούµε.

6. α) Προσέλκυση Εθελοντών Αιµοδοτών βασισµένη 
σε ∆ιεθνείς πρακτικές - Ποια κίνητρα θα ωθούσαν τον  Έλληνα 

να γίνει Εθελοντής Αιµοδότης;

β) Θεσµοθέτηση συνεργασίας Αιµοδοτών & 
Συλλόγων / Φορέων Εθελοντών Αιµοδοτών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑ. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί 
φίλοι, γιατί έτσι σας θεωρώ όλους εσάς, θα ήθελα να 
εκφράσω πρώτα τις ευχαριστίες µου για τη συµµετοχή 
µου σήµερα εδώ και από την άλλη µεριά εκπροσωπώ-
ντας όλες τις αιµοδοσίες της χώρας, που µάχονται κα-
θηµερινά για να εξασφαλίσουν το αίµα σε όλους τους 
ασθενείς της πατρίδας µας. Να σας πω ένα µεγάλο ευ-
χαριστώ για όλη αυτήν την προσφορά σας.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η ζήτηση σε αίµα 
διαρκώς αυξάνεται, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά παγκόσµια. Παράλληλα όµως 
σε πάρα πολλές χώρες, όχι µόνο στην Ελλάδα, ο αριθµός των αιµοδοτών ελατ-
τώνεται. Ενώ ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο που συντελεί στη δυσκολία που 
έχουµε σε όλο τον κόσµο να καλύψουµε τις ανάγκες σε αίµα είναι η παρατή-
ρηση ότι η συχνότητα των τακτικών εθελοντικών αιµοδοσιών επίσης ελαττώ-
νεται. 
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Εποµένως η πρόκληση, που αντιµετωπίζει όλο το σύστηµα αιµοδοσίας σε όλο 
τον κόσµο είναι να διασφαλίσει αφενός την ποιότητα, που ξέρουµε πόσο ση-
µαντικό κοµµάτι είναι σε όλη την ιατρική σήµερα, και αφετέρου να σταθερο-
ποιήσει τα αποθέµατα στη χώρα.

Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την προσέλκυση και τη δια-
τήρηση µη αµειβόµενων εθελοντών αιµοδοτών, που προσφέρουν αίµα από 
ανθρωπισµό και αλτρουισµό.

Στη σηµερινή µου παρουσία θα προσπαθήσω να σας µεταφέρω τη διεθνή πρα-
κτική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε και κάθε χώρα τις ιδιαιτερότητες που έχει. 
Επιτρέψετέ µου να πω και ορισµένες προσωπικές παρατηρήσεις, που αφορούν 
την πορεία µου 20 χρόνια µέσα στο αιµοδοτικό κίνηµα.

Πάρα πολλές δηµοσιεύσεις αναφέρουν ότι πολλές φορές, κι αυτό είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό κι όταν το διάβαζα σε µια µεγάλη δηµοσίευση σε ένα µεγάλο 
έγκυρο ιατρικό περιοδικό κι εµένα µε προβληµάτισε, είναι ότι πάρα πολύς κό-
σµος δεν δίνει αίµα γιατί ποτέ κανείς από εµάς δεν του το ζήτησε. 

Φαίνεται λίγο παράδοξο αυτό να συµβαίνει σήµερα, που όλοι έχουµε την εντύ-
πωση ότι η πρόσβαση όλων µας µέσα στην πληροφορία είναι πάρα πολύ µεγά-
λη. Έχουµε τα µέσα ενηµέρωσης, έχουµε το διαδίκτυο, που µπορεί ο καθένας 
από εµάς και ιδιαίτερα οι νέοι, πάρα πολύ εύκολα να µπούνε και να αποσπά-
σουν ό,τι πληροφορία θέλουν. 

Όµως ο τρόπος που θα φτάσει η πληροφορία και το τι προβάλει το κάθε µέσο 
είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Ας αναλογιστούµε και στη χώρα µας τι γίνεται. 
Πολλές φορές η προβολή γίνεται µέσω αρνητικών γεγονότων και εδώ θα µεί-
νω σε αυτά που έγιναν τον τελευταίο καιρό στη χώρα µας.

∆εν νοείται κάθε χρόνο να µεταγγίζονται 600.000 µονάδες αίµατος, να είναι 
ένα σύµβαµα εκείνο που δηµιουργεί όλο αυτό τον πανικό. Και µε τον τρόπο 
που δόθηκε αυτή η πληροφορία ήτανε, αν µη τι άλλο έτσι µία, πώς να το πω, 
µη σεβασµός και στους αιµοδότες και ο τρόπος που δηµοσιοποιήθηκαν ορι-
σµένα στοιχεία για τον αιµοδότη, αλλά και για όλους τους εργαζόµενους στο 
χώρο της αιµοδοσίας, που ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, γιατί είστε συνερ-
γάτες µας, πόσο σκληρά δουλεύουν όλοι οι εργαζόµενοι στις αιµοδοσίες.

Κι αυτό δεν συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα, συµβαίνει σε όλο τον κόσµο. Μια 
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πρόσφατη µελέτη από τον Καναδά δείχνει ότι η έλλειψη πληροφορίας και ο 
φόβος ήτανε βασικές αιτίες µη αιµοδοσίας. 

Αν πάµε λίγο πίσω βλέπουµε ότι από το ’75, η Παγκόσµια Συνέλευση Υγείας 
εξέδωσε ένα ψήφισµα, που προέτρεπε όλες τις χώρες µέλη της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας να προάγουν την ανάπτυξη των Εθνικών Υπηρεσιών Αιµο-
δοσίας, έχοντας σα βάση την Εθελοντική µη αµειβόµενη Αιµοδοσία. 

Σήµερα σε όλα τα µέρη του κόσµου διάφορα συστήµατα αιµοδοτικά που έχουν 
πετύχει. ∆ηλαδή τι έχουν πετύχει; Να έχει ολοκληρωθεί η µετάβαση από την 
αµειβόµενη αιµοδοσία και την αιµοδοσία αντικατάστασης του συγγενικού πε-
ριβάλλοντος ή του φιλικού περιβάλλοντος, να έχουνε περάσει στην εθελοντι-
κή αιµοδοσία. 

Ενώ σε άλλες χώρες έχει γίνει σηµαντική πρόοδος, όπως είναι και η χώρα µας, 
και γίνονται ακόµα προσπάθειες και µακάρι στα επόµενα Συνέδρια να είµαστε 
σε θέση να πούµε ότι όλοι οι αιµοδότες µας είναι εθελοντές αιµοδότες.

Ποιος είναι ο ορισµός τώρα του Εθελοντή Αιµοδότη; Είναι το άτοµο εκείνο που 
αβίαστα δίνει το αίµα, το πλάσµα ή και όλα τα άλλα παράγωγα, που ανέφερε 
πολύ ωραία η κυρία Γρουζή προηγουµένως. 

Αβίαστα! Είναι πάρα πολύ βασικό, µε την ελεύθερη βούλησή του, το κάνει γιατί 
το αισθάνεται και δε δέχεται καµία αµοιβή ούτε µε τη µορφή χρηµάτων, ούτε 
µε οτιδήποτε άλλο θα µπορούσε να θεωρηθεί υποκατάστατο χρηµάτων. 

Κι αν αναλογιστείτε, υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία µπορούν να είναι υποκα-
τάστατα χρήµατος. Σε αυτό περιλαµβάνεται και η άδεια από την εργασία, εκτός 
από το χρόνο που αφορά τη διαδικασία της αιµοληψίας και τη µεταφορά του 
στο χώρο της αιµοληψίας του αιµοδότου. Συµβολικά διάφορα δώρα, όπως και 
τα έξοδα για τη µετακίνηση ενός αιµοδότου, θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
συµβατά µε την Εθελοντική Αιµοδοσία.

Πώς θα µπορούσε τώρα, να προσελκυσθεί ένας αιµοδότης;

Βασικό στοιχείο σε οτιδήποτε θέλαµε να κάνουµε είναι ότι πρέπει να έχουµε 
ένα στόχο, που πολλές φορές στη χώρα µας το ξεχνάµε αυτό το πράγµα και 
ξεκινάµε παίρνοντας διάφορα πράγµατα, ανακατεύοντας το µυαλό µας και δεν 
βάζουµε ένα στόχο που θα πρέπει να απευθυνθούµε. 
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Κατά την άποψή µας η ευθύνη όλων εµάς, που κατά κάποιον τρόπο διαµορ-
φώνουµε τα πράγµατα στην αιµοδοσία στη χώρα µας, θα πρέπει να είναι να 
επιλέξουµε πληθυσµούς χαµηλού κινδύνου. Ακούσατε και προηγουµένως 
από όλες τις εισηγήσεις ότι, ό,τι και να κάνουµε, εάν δεν έχουµε την πρώτη 
ύλη σωστή, µε όλους τους µοριακούς ελέγχους, µε όλες τις διαδικασίες και 
πόσα πράγµατα παρεµβάλλονται, εάν δεν ξεκινήσουµε όµως από ένα ασφα-
λή πληθυσµό, που πρέπει να προσελκύσουµε, δεν θα πετύχουµε τίποτα όσον 
αφορά την ασφάλεια. 

Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο είναι όλη αυτή η διαδικασία δεν αφορά 
µόνο την αιµοδοσία, αφορά και τη δηµιουργία πληθυσµών χαµηλού κινδύνου 
συνολικά στη χώρα µας.

Πού θα πρέπει να απευθυνθούµε κυρίως;

Στους υπάρχοντες εθελοντές και σε όλους εκείνους που δυνητικά µπορούν να 
δώσουν αίµα. Στη χώρα µας έχουµε µια πολύ µεγάλη πηγή, την οποία πολλές 
φορές τη χειριζόµαστε και κάπως απαξιωτικά, θα έλεγα. 

Έχουµε το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών. Εδώ το συγγενικό περιβάλλον 
των ασθενών πολλές φορές εµπεριέχει την έννοια του εθελοντή. ∆εν είναι 
όλες τις φορές αυτοί οι άνθρωποι, που έρχονται για το γείτονά τους ή για το 
φίλο τους να δώσουν αίµα, οι στυγνοί άνθρωποι που έχουν κάποιο συµφέρον 
πίσω από το µυαλό τους. 

Εποµένως έχουµε µια µεγάλη δεξαµενή ανθρώπων, και εδώ είναι η πρόκληση, 
όπως έγινε και σε αναπτυγµένα αιµοδοτικά συστήµατα, όλους αυτούς τους 
ανθρώπους να τους περάσουµε από την αιµοδοσία την κατευθυνόµενη και 
συγκεκριµένη σε αιµοδοσία που θα απευθύνεται για το σύνολο. Έτσι θα στα-
µατήσει να έχουµε όλο αυτό το πρόβληµα που έχουµε σήµερα στην χώρα 
µας.

Πώς θα το πετύχουµε αυτό;

Όλοι αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουνε αυτή την προσέλκυση, δεν µπο-
ρούν να απευθυνθούν σε όλους τους ανθρώπους µε τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς 
είναι το µορφωτικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου, αλλιώς είναι τα βιώµατα τα 
οποία έχει. 
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Εποµένως, θα πρέπει οι προσελκυτές να µπορούν να τον προσεγγίσουν µε τον 
κατάλληλο τρόπο, που θα µπορεί να προσελκυσθεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι 
πάρα πολύ βασικό στοιχείο που πολλές φορές το ξεχνάµε. 

Πάρα πολύ ωραία τα είπε η κυρία Γρουζή αυτά τα πράγµατα. Για πέστε µου τα 
κατανοήσατε όλοι αυτά, στο πόσο θα πρέπει να µείνει το αίµα κ.λ.π.; 

Αν όµως αυτό το πράγµα το κάνουν άνθρωποι, οι οποίοι θα µπορούν να ξέ-
ρουν, και δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, γιατί και εγώ µπορεί να µην ξέρω πώς 
θα πρέπει να προσελκύσω ........ , είναι ειδικοί άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν 
εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγµα. Μπορεί την κάθε οµάδα να την κινητοποιήσει 
ανάλογα µε τα στοιχεία που εκείνη έχει χαρακτηριστικά. 

Εποµένως, πρέπει να προσδιορίσουµε µε προσοχή τι είναι αυτό που θα κινη-
τοποιήσει κάθε µια από τις διαφορετικές µονάδες και να αναπτύξουµε εκείνες 
τις κατάλληλες στρατηγικές για να τις πλησιάσουµε.

Ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο, είναι εµείς οι αιµοδοσίες να µεταχειριζόµαστε 
µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και όλους εκείνους τους ανθρώπους που έρχονται 
να αιµοδοτήσουν και για κάποιο λόγο τη συγκεκριµένη στιγµή δεν µπόρεσαν 
να αιµοδοτήσουν. ∆εν σηµαίνει µια προσωρινή απόρριψη ότι αυτόν τον βγά-
ζουµε έξω. 

Εποµένως, η συµπεριφορά µας πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε αυτούς τους 
ανθρώπους να µην τους πετάει έξω από το αιµοδοτικό µας σύστηµα. Θα µου 
πείτε αυτούς τους οποίους πετάµε οριστικά δεν µπορούµε (δηλαδή όχι τους 
πετάµε, σε εισαγωγικά) να πάρουµε αίµα, αυτούς δεν τους θέλουµε; 

Είδατε προηγουµένως τι είπε ο κύριος Παναγόπουλος, αν θυµάµαι, ότι αισθάν-
θηκε πάρα πολύ άσχηµα το ότι έφτασε στα 60 χρόνια και δεν µπορούσε να 
δώσει αίµα µετά. Ο κύριος Παναγόπουλος όµως και ο κάθε αιµοδότης, ο οποί-
ος για κάποιο λόγο απορρίπτεται, σε κανένα σωστό αιµοδοτικό σύστηµα δεν 
µένει απ’ έξω. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι, τους οποίους µπορεί να παίξει. Η εµπειρία του 
µέσα στο χώρο της αιµοδοσίας είναι πάρα πολύ σηµαντική, για να είναι βασικό 
στοιχείο προσέλκυσης άλλων ανθρώπων. Θα πρέπει να προσδιορίζει τρόπους 
προσέλκυσης αιµοδοτών µε συγκεκριµένη οµάδα αίµατος, αυτό που ανέφε-
ρα προηγουµένως, να εντάξει στους εθελοντές αιµοδότες τους αιµοδότες του 



107

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ  •  1 2  -  1 3  -  1 4  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 6

συγγενικού περιβάλλοντος και βεβαίως σε τακτά διαστήµατα να αξιολογεί. 

Πώς πήγε αυτό το σύστηµα που αναπτύξαµε; Πάει καλά; Πού χωλαίνει; Συζη-
τώντας, να βρίσκει διάφορα πράγµατα, τα οποία να πρέπει να διορθώσει. 

Οι υπάρχοντες αιµοδότες, σε όλη τη βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι είναι η πρώ-
τη προτεραιότητα. 

Γιατί;

Γιατί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουνε µία εµπειρία στην αιµοδοσία, όλοι 
εσείς οι οποίοι αιµοδοτείτε, το ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτό, ότι είναι αποδε-
δειγµένα οι ασφαλέστεροι αιµοδότες κι όταν έχουµε µία ανάγκη είναι εκείνοι 
οι οποίοι θα ανταποκριθούν άµεσα. Όλοι εµείς που είµαστε υγιείς ενήλικες 
µπορούµε να δώσουµε µε ασφάλεια πολλές φορές µέσα σε ένα χρόνο αίµα.

Πάρα πολύ µεγάλο λάθος πολλές φορές, που γίνεται στις υπηρεσίες της αιµο-
δοσίας, να θεωρούνται δεδοµένοι. Τίποτα δε θεωρείται δεδοµένο.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι παραµένουν ικανοποιηµένοι και ότι τρέφουν θε-
τικά αισθήµατα για την αιµοδοσία. Αυτό χρειάζεται στρατηγικές που θα έχουν 
σα στόχο να αναγνωρίζονται και να βραβεύονται για τη συνεισφορά τους. 

Εδώ αναφέρονται µερικές σκέψεις µου, στο τι θα µπορούσε να τους δώσει 
κανείς και ένα βασικό στοιχείο που το εφαρµόζουµε κι εµείς στην αιµοδοσία 
µας, είναι να υπάρχουν ερωτηµατολόγια.

Αυτό βέβαια µπήκε µέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO, που είχαµε, 
αλλά το έκρινα πάρα πολύ και µας βοήθησε πάρα πολύ. Ο ίδιος ο αιµοδότης να 
αισθάνεται ότι συµµετέχει µε το ερωτηµατολόγιο, που ερωτάται για διάφορα 
πράγµατα, για τους χώρους, για τις διαδικασίες, για τις καθυστερήσεις και ποιες 
προτάσεις έχει. 

Να αισθάνεται και ο ίδιος ένα µέρος του συστήµατος. Σε µερικές χώρες έχουν 
χρησιµοποιηθεί µε πολύ µεγάλη επιτυχία λέσχες αιµοδοτών. 

Εδώ δε θα αναφερθώ στον πολιτισµένο κόσµο. Επίτηδες επέλεξα την Ουγκά-
ντα, που ξέρετε είναι µια χώρα µε τόσα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κι όµως 
είναι εντυπωσιακό το πόσο πολλά βήµατα έκανε στη διασφάλιση επαρκών 
αποθεµάτων αίµατος. 
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Σε µια περιοχή ξέρετε που είναι η Αφρική, που καταδυναστεύεται από το AIDS, 
που πέτυχαν αυτές οι λέσχες να βελτιώσουν και την ποιότητα του αίµατος και 
να έχουν µία σηµαντική µείωση της HIV λοίµωξης. Όχι µόνο στους αιµοδότες, 
αλλά γενικά στον πληθυσµό, παίρνοντας οι αιµοδότες πρωτοβουλία διαφώτι-
σης και του γενικού πληθυσµού. 

Το ότι οι υπάρχοντες αιµοδότες είναι κλειδί για τη διάθεση µεγάλων ποσο-
τήτων αίµατος είναι γεγονός, όχι µόνο στην Ελλάδα, σε όλο κόσµο. Βλέπετε 
ότι και σε άλλες χώρες, που υποτίθεται ότι καλύπτουν τις ανάγκες τους µόνο 
µε εθελοντικό αίµα, πάρετε τις Η.Π.Α. για παράδειγµα, πάνω από το 63% των 
τακτικών αιµοδοτών δεν δίνει αίµα περισσότερο από δύο φορές το χρόνο. Πε-
ρίπου 1/4 των αιµοδοτών δίνει όσο αίµα µπορεί να δώσει κάθε χρόνο.

Η άλλη µεγάλη κατηγορία είναι οι νέοι αιµοδότες. Θα πρέπει καθένας που 
µπορεί και πληρεί τα κριτήρια της αιµοδοσίας να γίνει τακτικός εθελοντής. 
Φαίνεται από όλες τις µελέτες που είναι δηµοσιευµένες, ότι καθοριστικό διά-
στηµα είναι το διάστηµα µεταξύ πρώτης και δεύτερης αιµοδότησης για το αν 
θα συνεχίσει κάποιος να δίνει αίµα και στην υπόλοιπη ζωή του. 

Εποµένως, είναι πάρα πολύ σηµαντικό το τι εµπειρία θα αποκτήσει στην πρώτη 
αιµοδότησή του ο αιµοδότης µας. 

Θα πρέπει να υπάρχει και να αναζητηθεί ένας τρόπος επαφής µε τους αιµο-
δότες της πρώτης φοράς, για να µπορέσουν αυτοί όλοι να επιστρέψουν στην 
αιµοδοσία. 

Κι εδώ οι στατιστικές από τις Η.Π.Α. φαίνεται ότι σχεδόν οι µισοί από τους αι-
µοδότες πρώτης φοράς δεν επιστρέφουν τα επόµενα χρόνια να δώσουν αίµα. 

Υπάρχει και µια µεγάλη µελέτη δηµοσιευµένη τώρα από τη Νορβηγία, ξέρετε 
οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που αποτελούν πρότυπα για τα συστήµατα 
υγείας τους, που φαίνεται ότι και εκεί και σε όλο κόσµο υπάρχει ένα έλλειµµα 
στους νέους αιµοδότες, στις νεαρές ηλικίες. 

Τι σηµαίνει αυτό;

Εµείς έχουµε µεγαλώσει πολύ και δεν έχουµε τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτές τις ηλικίες. Κι εδώ πέρα η συµπεριφορά και το πώς αντιµετωπίζεται ο 
αιµοδότης την πρώτη µέρα της αιµοδοσίας του είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
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Τι θα έλεγα για τη χώρα µας, τώρα. 

Νοµίζω ότι η οργάνωση σε Εθνικό επίπεδο από το Εθνικό Κέντρο Αίµατος µιας 
πολιτικής για την Εθελοντική Αιµοδοσία, που όµως επιτρέψετέ µου να έχω µία 
εµπειρία άσχηµη όλα αυτά τα χρόνια µε το τι γίνεται. 

Πιστεύω προθέσεις έχουν όλοι. Εάν όµως δεν ακολουθηθεί µία πολιτική, η 
οποία να έχει συνέχεια, είναι και πολιτικοί εδώ και µας ακούνε και αυτό έχει 
ενδιαφέρον. 

Γιατί πολλές φορές όλοι κάνουµε προτάσεις, όλοι προσπαθούµε να εφαρµό-
σουµε διάφορα πράγµατα. Και δείτε τώρα την πολιτική για το AIDS π.χ. Φαίνε-
ται ότι στη χώρα µας, µπαίνω από το ένα θέµα στο άλλο, βλέπετε στη χώρα µας 
ότι υπάρχει µία αύξηση των κρουσµάτων AIDS τα τελευταία χρόνια. 

Βλέπετε όµως, ότι έχουν εγκαταλειφθεί όλες αυτές οι καµπάνιες, οι οποίες 
πρέπει να γίνονται. ∆ε σηµαίνει ότι την ηµέρα µόνο του AIDS πρέπει όλοι και 
οι πολιτικοί και οι επιστήµονες να µιλάνε, αυτά πρέπει να έχουνε µια συνέ-
χεια. 

Θα πρέπει να µην είναι αποσπασµατικά. Θα πρέπει εποµένως το Ε.Κ.Ε.Α. και 
νοµίζω είναι η τελευταία µας ευκαιρία αυτή, να έχει µία συνέχεια στην πολι-
τική του. 

Πολύ σωστά µίλησε ο κύριος Κοντός, ότι δεν µπορεί να µας τα πει όλα τα 
θέµατα από τώρα, ότι πρέπει να µελετηθούνε και θα πρέπει αυτοί οι στόχοι, οι 
οποίοι θα τεθούν, να µην είναι αποσπασµατικοί. 

Ο βασικότερος κατά τη γνώµη µου στόχος είναι πώς θα µετατρέψουµε τους 
αιµοδότες του συγγενικού περιβάλλοντος σε εθελοντές.

Όλα αυτά προϋποθέτουν, ότι θα υπάρχει στελέχωση της αιµοδοσίας µε κατάλ-
ληλο προσωπικό. Βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει αυτό το πράγµα. 

Αλλά κατάλληλο προσωπικό σηµαίνει και εκπαιδευµένο προσωπικό, γιατί 
ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές αναγκαζόµαστε να δεχόµαστε µη 
εκπαιδευµένο προσωπικό στην αιµοδοσία. Κι εγώ η ίδια το κάνω, αναλαµβά-
νοντας την ευθύνη προσωπικά και γραπτώς, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα 
να έχω αυτό το προσωπικό.

Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος είναι εκ το ουκ άνευ. Πώς θα µπορέ-
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σει κανείς ανά πάσα στιγµή να κινητοποιήσει όλο αυτό το αιµοδοτικό δυναµι-
κό, το οποίο έχει, αν δεν έχει ένα σύστηµα µηχανοργάνωσης για να µπορέσει 
να τους βάλει σε µία ενεργοποίηση και να τους κινητοποιήσει;

Η εκπαίδευση προσελκυτών.

Εγώ µπορεί να µην µπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, να είµαι καλός επιστήµο-
νας, όσο είµαι ή δεν είµαι, αλλά να µην µπορώ να προσελκύσω τον άλλον. 

Θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, κι αναφέρθηκε προηγουµένως, κάποιος εκπρό-
σωπος των επισκεπτών δεν ξέρω αν είναι εδώ, είναι αυτή η δουλειά τους. 

Όµως η δουλειά τους είναι και οι αιµοληψίες. Κατά την άποψή µου είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό ο επισκέπτης να είναι κοντά στον αιµοδότη, γιατί µπορεί να 
κάνει προσέλκυση και την ώρα της αιµοδοσίας. 

∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Είναι πάρα πολύ βασικό οι επισκέπτες υγείας να 
παίξουν το ρόλο τους και στη διαπαιδαγώγηση όλου του πληθυσµού.

Η επαφή των παιδιών από την πρώτη σχολική ηλικία, µε ένα κατάλληλο τρόπο, 
που οι παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι θα µας πουν πώς πρέπει να είναι, γιατί το να 
το πάω στην αιµοδοσία και να το βάλω να δει πώς παίρνουν το αίµα µόνο, 
µπορεί να το τροµάξει. Θα πρέπει όµως µε έναν άλλο τρόπο, µέσα από µια 
παιδαγωγική διαδικασία, να µπορέσει το παιδί να µπει σε αυτό.

Βεβαίως οι καιροί αλλάζουν. 

Προγράµµατα για µετανάστες. 

∆εν θα πρέπει να τους απορρίπτουµε. Θα πρέπει να τους εντάσσουµε και αυτό 
είναι πάρα πολύ βασικό στις µέρες µας και θα πρέπει να το κατανοήσουµε. Θα 
πρέπει να γίνει µε έναν τρόπο όµως που να εξασφαλίζει την ασφάλεια του 
αίµατος.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει µία επιτροπή, µία οµάδα από το Ε.Κ.Ε.Α., µία οµά-
δα εργασίας, η οποία θα πρέπει να προβάλει την εθελοντική αιµοδοσία µέσω 
έκδοσης εντύπου υλικού, φυλλαδίων, αφισών, βιβλίων και θα πρέπει να τα 
έχουµε µπόλικα αυτά, να τα σκορπάµε, ας κάνουµε έξοδα σε αυτά, δεν νοµίζω 
ότι ..... αυτά είναι ...... είναι έξοδα, τα οποία όµως βοηθάνε την υγεία µας.

Τα µηνύµατα από την τηλεόραση. 
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Είτε το θέλουµε, είτε δεν το θέλουµε, όχι µόνο εµείς, σε όλο τον κόσµο, ένα 
µήνυµα, το οποίο θα έχει φτιαχτεί από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θα µπο-
ρούν να το προσεγγίσουνε ακόµα και µε τους κανόνες του µάρκετινγκ. 

∆εν µου αρέσει αυτή η έννοια, δυστυχώς όµως έχει µπει µέσα στη ζωή µας. 

Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Οι ίδιοι οι Νορβηγοί λένε, ότι κάνοντας µία 
σύµβαση µε µία ιδιωτική διαφηµιστική εταιρεία είδανε πόσο µεγάλα αποτε-
λέσµατα είχανε στην προσέλκυση των αιµοδοτών και κάθε που έµπαινε το 
µήνυµα πώς αυξανότανε η αιµοληψία στη χώρα τους.

Η διοργάνωση ηµερίδων. Όπως η σηµερινή που υπάρχει µία αµοιβαία ανταλ-
λαγή απόψεων και εµείς παίρνουµε από εσάς και εσείς παίρνετε από εµάς.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων βραβεύσεων σε τοπικό επίπεδο.

Βασικό στοιχείο εποµένως παραµένει και η χρηµατοδότηση των αιµοδοσιών.

Κίνητρα τώρα.

Νοµίζω ότι η αναγνώριση των αιµοδοτών είναι το πρωταρχικό και θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται, αλλά όλοι λένε ότι αν το κίνητρο είναι πολύ µεγάλο, µπορεί να 
ενέχει τους ίδιους κινδύνους µε την αµειβόµενη αιµοδοσία. 

Τα τελευταία 25 χρόνια, υπάρχουν πολλές µελέτες που δείχνουνε ότι µε τον 
καιρό ο αιµοδότης που συνεχίζει να δίνει αίµα µεταβάλεται ως προς τους λό-
γους που το κάνει. Ξεκινάει από εξωτερικά κίνητρα, που είναι η επιβράβευση 
και η ανάγκη για αναγνώριση, όµως όσο περνάει ο καιρός, ο αλτρουισµός και 
η εσωτερική δέσµευση αντικαθιστούν τα προηγούµενα. Αυτό έρχεται µε το 
χρόνο. 

Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε διάφορες µελέτες από ειδικούς ψυχολόγους, 
που έχουν µελετήσει αιµοδοτικό πληθυσµό. Η αλτρουιστική συµπεριφορά 
µπορεί να καλλιεργηθεί. 

Μια µακροπρόθεσµη στρατηγική θα µπορούσε να είναι οι ίδιες οι αιµοδοσίες. 
Θα πρέπει εµείς οι ίδιοι να δίνουµε το παράδειγµα. 

∆εν µπορεί να καλούµαι εγώ σε ένα Σύλλογο της περιοχής µου να µιλήσω και 
να µην πηγαίνω, γιατί έχω ανειληµµένη υποχρέωση άλλη. Θα πρέπει κι εµείς 
να µάθουµε να γίνουµε εθελοντές µέσα στο χώρο της αιµοδοσίας. 
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Τα µέλη και το προσωπικό της αιµοδοσίας θα µπορούσαν να λειτουργήσουν 
σαν πρότυπα κοινωνικών ρόλων και αυτοί να συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός 
πνεύµατος αλτρουιστικής συµπεριφοράς.

Η συµπεριφορά του προσωπικού της αιµοδοσίας, που πρέπει να είναι άριστη. 
Πολλές φορές, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, η πίεση όµως και ο φόρτος 
εργασίας µάς κάνει να µην είµαστε έτσι όπως θα έπρεπε να είµαστε.

Ο χρόνος αναµονής των αιµοδοτών.

Από µεγάλες µελέτες σε όλο τον κόσµο, φαίνεται ότι οι αιµοδότες περιµένουν 
ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον, προσέξτε όµως, που θα έχει έναν επαγ-
γελµατισµό. 

Θα αισθάνεται ότι µπορεί να τον ακουµπήσει. 

Θα αισθάνεται ότι θα µπορεί να του λύσει και το πρόβληµα υγείας ο γιατρός και 
το υπόλοιπο προσωπικό της αιµοδοσίας. 

Από διάφορες µελέτες σε όλο τον κόσµο φαίνεται ότι ο προληπτικός εργαστη-
ριακός έλεγχος και η αίσθηση που έχουν οι αιµοδότες, του να καλύπτουν οι 
ίδιοι, το συγγενικό και το φιλικό τους περιβάλλον, όταν χρειαστεί αίµα, θεω-
ρούνται τα ισχυρότερα κίνητρα. 

Ακόµα και στις Η.Π.Α. αυτό θεωρείται. Νοµίζω όµως, ότι η κατεύθυνση που 
θα πρέπει να έχουν οι στρατηγικές µας ως προς τα κίνητρα, θα πρέπει να ευ-
αισθητοποιούµε τους αιµοδότες µας στις ανθρωπιστικές αξίες και αυτό είναι 
πάρα πολύ βασικό να το ξέρουν. Κάτι που πιστεύουν όλοι, και το πιστεύω κι 
εγώ ακράδαντα αυτό, ότι ο ικανοποιηµένος αιµοδότης είναι ο καλύτερος προ-
σελκυτής. 

Εσείς δηλαδή. Εάν εσείς δεν είστε ικανοποιηµένοι, δεν µπορούµε να κάνουµε 
τίποτα. 

Αυτό έχει φανεί από πάρα πολλές µελέτες που ρωτήθηκαν <<Τι ήταν εκείνο το 
οποίο τους έκανε να δώσουν αίµα>> και φαίνεται ότι η πληροφορία που είχαν 
και ο τρόπος που τους προσέγγισε κάποιος άλλος αιµοδότης ήταν το πιο ση-
µαντικό.

Τώρα θα µου πείτε, πως θα πρέπει να θεσπιστεί αυτή η συνεργασία µεταξύ των 
αιµοδοσιών και των φορέων των συλλόγων. 
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Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ότι θα πρέπει να βρισκόµαστε σε στενή συνερ-
γασία. 

Βασικό επίσης είναι ότι οι σχέσεις µας θα πρέπει να διέπονται από µία αµοιβαία 
εµπιστοσύνη. Θα πρέπει να ξεκινάµε και οι δύο µε τον ίδιο στόχο. 

Που ποιος είναι ο στόχος µας; 

Να καλύψουµε µε ασφαλές και επαρκές αίµα τη χώρα µας.

Οι αιµοδοσίες έχουµε υποχρέωση να φροντίζουµε για την εκπαίδευση και την 
ενηµέρωση των µελών των συλλόγων. 

Τι σηµαίνει αυτό; 

Ότι όταν µας καλείτε να είµαστε πρόθυµοι να σας βοηθάµε.

Ότι οι αιµοδοσίες πρέπει να αξιοποιούµε την προσφορά µελών των συλλόγων 
για προσέλκυση, αλλά και ότι οι σύλλογοι θα πρέπει να ακούνε τις αιµοδοσίες 
όταν τους λένε ότι θα πρέπει να προσελκύσουµε αυτούς ή ότι αυτός ο αιµοδό-
της δεν µπορεί να δώσει αίµα, γιατί αυστηρά ιατρικά κριτήρια απαιτούν αυτό. 
∆εν µπορεί δηλαδή να υποκαταστήσει ο ένας το ρόλο του άλλου.

∆εν ξέρω αν σας κούρασα µε όλα αυτά, αλλά ήταν οι προσωπικές µου αντιλή-
ψεις και προσπάθησα και από την διεθνή βιβλιογραφία να δω τι είναι εκείνο 
που έχουν κάνει άλλες χώρες και έχουν µπορέσει να βρίσκονται ένα βήµα 
µπροστά από εµάς στον τοµέα της Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 

Πιστεύω να βοηθήσω µε αυτήν την οµιλία µου όλους εσάς για µια στενότερη 
συνεργασία µεταξύ µας.

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΚΑ. ΜΕΣΟΓΙΤΗ ΝΙΤΣΑ: Κυρία Ζερβού σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. 

Πραγµατικά αν στο χώρο της υγείας έχουµε τέτοιους γιατρούς, πιστεύω ότι όλα 
θα είναι πολύ καλά για εµάς.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κύριος Durant θέλει να κάνει µια ερώτηση, στον 
µεταφραστή απευθύνοµαι, θα µπορέσει να βγει από την καµπίνα; 

Ναι. Θα περιµένουµε λίγο.
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Ο κύριος Durant, κυρία Γεννηµατά, είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας. 

Έχουµε την τιµή να τον φιλοξενούµε σήµερα.

Κ. JEAN - MARIE DURANT:  Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας 
συγχαρώ για την παρέµβασή σας. 

Ελπίζω αυτή η δύναµη της πειθούς που έχετε να εισακουστεί και σε αυτήν την 
αίθουσα, αλλά και αλλού. 

Εγώ συνυπογράφω, ως εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας, όλα όσα εί-
πατε. 

∆ύο µικρές προσθήκες θα ήθελα να κάνω µε την άδειά σας. 

Σε επίπεδο ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας εµείς οργανώνουµε κάποια Forum για τους 
νέους, τα οποία επιτρέπουν την εκπαίδευση νέων δωρητών αίµατος πάνω στα 
θέµατα της αιµοδοσίας. Το 6ο του 2006 Forum θα λάβει χώρα στην Τυνησία 
και το επόµενο, το 7ο, θα γίνει εδώ στη χώρα σας, στην Ελλάδα. 

Να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά την µη αµειβόµενη αιµοδοσία, η Ευρωπαϊκή 
Οδηγία µιλάει για το ζήτηµα αυτό της αµοιβής και για να αποφευχθεί να θε-
ωρηθεί αµειβόµενη η αιµοδοσία, είναι ο χρόνος... η έννοια του χρόνου, που 
είναι ιατρικώς απαραίτητη για την αιµοδοσία. 

Είναι η έννοια του χρόνου που εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Σας ευχαριστώ πολύ µαντάµ.

ΚΑ. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Κι εγώ σας ευχαριστώ.

∆εν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, νοµίζω συµφωνώ απόλυτα µε όσα είπε. 

Πράγµατι οι νέοι είναι εκείνο το κοµµάτι, που πρέπει να εστιάσουµε µε κά-
ποιους τρόπους, που θα πρέπει να βρούµε.

ΚΑ. ΜΕΣΟΓΙΤΗ ΝΙΤΣΑ: Ευχαριστούµε πολύ. 

∆εν θα κάνω χρήση του µικροφώνου γιατί το υποσχέθηκα, γιατί έτσι µε κατη-
γορούν. 

Καλώ αµέσως τον κύριο Οδυσσέα Πλατή, έναν ακόµα γιατρό - Ενδοκρινολόγο 



115

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ  •  1 2  -  1 3  -  1 4  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 6

και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οµοσπονδίας Θα-
λασσαιµικών. 

Το θέµα που θα µας αναπτύξει είναι: <<Η συµβολή του µεταγγιζόµενου ατόµου 
στην Εθελοντική Αιµοδοσία>>. 

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ήταν µια παράκληση από την Οµοσπονδία των Θα-
λασσαιµικών, µια που έχουµε τους επισήµους, να τους ακούσετε κι εκείνους 
και µετά..... 

Όλες οι οµιλίες είναι χρήσιµες, είναι σηµαντικές.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

7. Η συµβολή του µεταγγιζόµενου ατόµου 

στην Εθελοντική Αιµοδοσία

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΩΝ

Κ. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΠΛΑΤΗΣ: Λοιπόν (µέχρι να πάρει µπρος, 
δεν ξέρω γιατί καθυστερεί), θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά 
µου να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να είµαι κι εγώ 
και τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. σήµερα εδώ ανάµεσά 
σας, σε ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν το µήνυµα 
της ζωής, σε ανθρώπους που σκορπίζουν τη ζωή γύρω 
τους, σε ανθρώπους µε χαµόγελο, σε ανθρώπους που 
υπόσχονται πολλά. 

Γιατί πράγµατι, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, 
εµείς που δυστυχώς έχουµε γεννηθεί µε κάποιο γεννητικό σύνδροµο και ο 
οργανισµός µας δεν µπορεί να παράγει ερυθρά αιµοσφαίρια, δεν θα µπορού-
σαµε να ζήσουµε, µιας και η µετάγγιση αίµατος είναι απαραίτητο στοιχείο της 
θεραπευτικής µας αγωγής. (∆εν ξέρω γιατί καθυστερεί αυτό.)
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Το παρελθόν της Μεσογειακής Αναιµίας..... (Είχα κάποιες εικόνες)....

Το παρελθόν της Μεσογειακής Αναιµίας απεικονίζεται µαύρο. 

Ήταν οι εποχές που οι εικόνες των παιδιών µε τα µεγάλα κεφάλια και τις φου-
σκωµένες κοιλιές αναγνωρίζονταν από όλους και για να αναγκαστούµε να 
κρύψουµε το πρόβληµά µας ήµαστε κρυµµένοι στα σπίτια µας. 

Την εποχή εκείνη, µιλάµε για την εποχή πριν το ’74, για να µπορέσουµε να 
βρούµε µια φιάλη αίµα θα έπρεπε να πληρώσουµε µια δραχµή το γραµµάριο. 

Τότε οι αντιδράσεις από τις µεταγγίσεις και οι επιπλοκές καθώς και ο πρώιµος 
θάνατος, ήταν δεδοµένο.

Μεγάλα τα διλήµµατα, µεγάλες οι δυσκολίες, µια που από το 1974 καταρ-
γήθηκε η αµειβόµενη αιµοδοσία και έπρεπε να βασιστούµε στο εθελοντικά 
προσφερόµενο αίµα. 

Προανέφερα ήδη ότι η µετάγγιση είναι βασικό συστατικό της θεραπευτικής 
µας αντιµετώπισης, η οποία όµως έχει συντελέσει έτσι ώστε σήµερα να έχουµε 
αυτή την καταπληκτική εικόνα ατόµων µε Μεσογειακή Αναιµία, που δεν ξεχω-
ρίζουν από τους συνανθρώπους τους γύρω τους. Βρίσκονται παντού ανάµεσά 
σας, κατέχουν θέσεις, είναι γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και διεκδικούν επάξια 
το δικαίωµά τους στη ζωή.

Υπάρχουν στην Ελλάδα 27 Σύλλογοι Μεσογειακής Αναιµίας σπαρµένοι σε όλη 
τη χώρα και ένα δευτεροβάθµιο όργανο, η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµί-
ας, που εκπροσωπεί όλους αυτούς τους συλλόγους. Σηµειωτέων ότι ο πρώτος 
σύλλογος που έγινε, ήταν Σύλλογος Γονέων και αργότερα ακολούθησαν πάρα 
πολύ σύλλογοι από πάσχοντες, αλλά και µικτοί - Γονέων και Πασχόντων.

Όλοι οι Σύλλογοι, αλλά και η Οµοσπονδία βάζουµε ψηλούς στόχους και πραγ-
µατικά ο χρόνος έδειξε ότι µπορούµε να τους πραγµατοποιήσουµε.

Οι διεκδικήσεις µας είναι ισχυρές προς όλους τους φορείς. Σήµερα έχουµε κα-
ταφέρει να υπάρχουν 25 µονάδες Μεσογειακής Αναιµίας σε όλη την Ελλάδα. 

Θα ήθελα εδώ να σταθώ, µε την ευκαιρία που βλέπω στην πρώτη γραµµή την 
κυρία Φώφη Γεννηµατά, στο ρόλο που έπαιξε ο πατέρας της, στη σωστή αντι-
µετώπιση της θεραπευτικής αγωγής, όπου ήταν ο πρώτος άνθρωπος το 1985, 
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που έσκυψε πάνω µας, άκουσε το πρόβληµά µας, δηµιούργησε τις µονάδες 
Μεσογειακής Αναιµίας, θεσµοθέτησε οτιδήποτε αφορά τη Μεσογειακή Αναι-
µία. Ακόµα µε εκείνα προχωράµε. 

Νοµίζω ήτανε ο κρίκος που βοήθησε για να έχουµε αυτή τη σηµερινή εικόνα. 

Ευχαριστώ.

Σήµερα οι µεταγγίσεις γίνονται συστηµατικά, µε καλύτερη ποιότητα και πο-
σότητα αίµατος. Οι ελλείψεις σαφώς και είναι λιγότερες, η ποιότητα ζωής στα 
Θαλασσαιµικά άτοµα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. ∆εν τίθεται πλέον θέµα επι-
βίωσης. Η κοινή γνώµη έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει αγκαλιάσει και τους 
Θαλασσαιµικούς, αλλά και την ιδέα της Εθελοντικής Αιµοδοσίας. Πράγµατι το 
ενδιαφέρον της πολιτείας είναι περισσότερο από παλιά.

Αναφέρω υποδειγµατικά κάποιους Συλλόγους Μεσογειακής Αναιµίας από όλη 
την Ελλάδα που κάνουν αγώνα για την προώθηση της Εθελοντικής Αιµοδοσί-
ας, µια που είπαµε ότι είναι το βασικό στοιχείο της θεραπευτικής µας αγωγής. 

∆είχνω µια φωτογραφία από τη Λαµπαδηδροµία στην Πάτρα ενόψη της προ-
ηγούµενης Αµφικτιονίας. Οι Σύλλογοι της Πάτρας οργανώνουν και συµµετέ-
χουν σε Εθελοντικές Αιµοδοσίες, συνεργάζονται µε τους τοπικούς Συλλόγους 
Εθελοντών Αιµοδοτών, κάνουν συµβολικές Λαµπαδηδροµίες µαζί µε τους 
αιµοδότες και κινητοποιούν τον τύπο.

Η Θεσσαλονίκη. 

Ανάλογες δραστηριότητες - µε εκδηλώσεις σε πεζόδροµους της πόλης, µε 
Συνέδρια, µε ενηµερωτικές ηµερίδες, µε κινητοποίηση επώνυµων στον αγώνα 
για την Εθελοντική Αιµοδοσία. 

Τέλος, η Θεσσαλονίκη µαζί µε την Πάτρα έχουν δηµιουργήσει τις ειδικές δεξα-
µενές αιµοδοτών, αιµοδοτούν αποκλειστικά για τη Μεσογειακή Αναιµία. 

Έτσι έχει φαινοτυπηθεί ένας αριθµός εθελοντών αιµοδοτών. Υπάρχει ένα ηλε-
κτρονικό αρχείο και έχουν ταυτοποιήσει αυτούς τους εθελοντές αιµοδότες µε 
τους θαλασσαιµικούς της περιοχής. 

Το αποτέλεσµα;   

Το αποτέλεσµα είναι τα παιδιά εκείνα να µεταγγίζονται µε φρέσκο αίµα, από-
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λυτα συµβατό και µε λιγότερους κινδύνους.

Οι δραστηριότητες της Οµοσπονδίας.

Συγνώµη, µιλάω λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να τα πω όλα και µου είπαν να 
κόψω όσο γίνεται το χρόνο.

Η Οµοσπονδία εργάζεται, τόσο µε τους Συλλόγους Μεσογειακής Αναιµίας και 
τους βοηθάει στο έργο τους, όσο και µε τους Συλλόγους Εθελοντών Αιµοδο-
τών και την Οµοσπονδία τους. 

Οργανώνει εκδηλώσεις, βραβεύσεις και δηµοσιεύµατα στον τύπο µε σκοπό 
την προώθηση της ιδέας της Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 

Ήθελα να πω εδώ, ότι προσπαθούµε να περάσουµε το µήνυµα της Εθελοντικής 
Αιµοδοσίας χωρίς να περάσουµε µήνυµα οίκτου, αλλά µήνυµα διεκδίκησης 
και µήνυµα αξίας. Να περάσουµε την ευαισθησία στον κόσµο ότι αυτό που 
κάνει, πραγµατικά πιάνει τόπο.

Μέσα στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Μεσογειακής Αναι-
µίας, στις 8 Μαΐου, κάνουµε διάφορες εκδηλώσεις, όπως ένα ετήσιο Συνέδριο, 
που έγινε πριν µια βδοµάδα στην Πάτρα. 

Ενώ πήγε πάρα πολύ καλά από άποψη συµµετοχής γιατρών, φοιτητών και Θα-
λασσαιµικών από όλη την Ελλάδα, δυστυχώς εκεί δεν είχαµε την παρουσία της 
πολιτικής ηγεσίας σε κανένα επίπεδο.

Εκδίδουµε έντυπο υλικό και φυλλάδια και αφίσες µε το µήνυµα της Εθελοντι-
κής Αιµοδοσίας. 

Έχουµε οργανώσει ένα Κέντρο Συντονισµού και ∆ιάδοσης της Εθελοντικής 
Αιµοδοσίας και πολλές φορές σε πεζόδροµους, είτε στο Σύνταγµα κάνουµε 
εκδηλώσεις και µοιράζουµε φυλλάδια για την Εθελοντική Αιµοδοσία. 

Σκοπός του Κ.Α.∆.Ε.Α. είναι να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε και εµείς 
στην Αθήνα τη δικιά µας δεξαµενή εθελοντών αιµοδοτών και πιστεύω ότι 
αυτό θα γίνει όχι µόνο στην Αθήνα, αλλά Πανελλαδικά, γιατί έχει αποφασιστεί 
µια κοινή συνεργασία της Οµοσπονδίας µας µε την Οµοσπονδία Εθελοντών 
Αιµοδοτών, που προβλέπεται σε όλη την πόλη να δηµιουργηθούν αυτές οι 
µικρές δεξαµενές, µε σκοπό να εξυπηρετούνται οι Θαλασσαιµικοί µε αίµα φαι-
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νοτυπηµένο, κατάλληλο και συµβατό και φρέσκο.  

Eίµαστε από τους πολύ λίγους Συλλόγους που έχουµε Τηλεοπτικό σποτ, και 
λυπάµαι, αλλά τις περισσότερες φορές στην τηλεόραση παίζεται το τηλεοπτικό 
σποτ της Οµοσπονδίας µας παρά το τηλεοπτικό σποτ του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, συνεργαζόµαστε µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και υποβάλουµε προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
για την αιµοδοσία, συµµετέχοντας ενεργά στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας.

Κάποια στιγµιότυπα από εκδηλώσεις. 

Από οργάνωση αιµοληψιών, εδώ είναι µια αιµοληψία που έγινε στην Tele-
passport.

Η αναγνώριση, αναφέρθηκε η κυρία Ζερβού, ότι η αναγνώριση είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό κίνητρο. 

Πράγµατι, η Οµοσπονδία µας κατ’ επανάληψη έχει βραβεύσει τόσο εθελοντές 
αιµοδότες, όσο και τον τύπο, αλλά και την εκκλησία, που προωθούν την ιδέα 
της εθελοντικής αιµοδοσίας.

(Επεξηγήσεις φωτογραφιών)

Έντυπο υλικό και αφίσες µε το µήνυµα  της Εθελοντικής Αιµοδοσίας, περιο-
δικά, δηµοσιεύµατα στον τύπο, εκδηλώσεις άλλες της Οµοσπονδίας και εδώ 
είναι από µία παρουσία του Κ.Α.∆.Ε.Α. σε πεζόδροµο της Αθήνας, το ειδικό 
µπλουζάκι του Κ.Α.∆.Ε.Α., κάποια αφίσα.

Αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουµε εµείς, αλλά κάνετε κι εσείς µαζί µε 
εµάς;

Η φωτογραφία αυτή είναι µια κυρία µε Μεσογειακή Αναιµία µε τα εγγονάκια 
της. 

Μία µητέρα Θαλασσαιµική, δασκάλα.

Ποιο είναι το αύριο;

Τι σκεπτόµαστε να κάνουµε;

Κινητοποίηση περισσότερων φορέων και περαιτέρω σύσφιξη µε τους Συλλό-
γους Εθελοντών Αιµοδοτών και την Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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Προώθηση της ιδέας Εθελοντικής Προσφοράς Αίµατος στα σχολεία, µέσω ει-
δικά διαµορφωµένων εντύπων.

Περαιτέρω κινητοποίηση του στρατού. 

Όλοι ξέρουµε και έχουµε δει τα στατιστικά των τελευταίων χρόνων ότι το Εθε-
λοντικά Προσφερόµενο Αίµα από το στρατό συνεχώς µειώνεται.

Άλλες πηγές.

Συνθετικό αίµα;

Οριστική αντιµετώπιση της νόσου;

Πολλά ακούστηκαν στο Συνέδριό µας για τη γονιδιακή θεραπεία της Μεσογει-
ακής Αναιµίας.

Με τη συµµετοχή µας και τη δράση µας, τόσο στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, 
όσο και στο Κέντρο ∆ιάδοσης Εθελοντικής Αιµοδοσίας, που έχει οργανώσει η 
Οµοσπονδία µας, πιστεύουµε ότι πραγµατικά θα στήσουµε καλά το Εθελοντικό 
Κίνηµα στην Ελλάδα και εµείς θα βάλουµε τη µικρή συµβολή µας σε αυτό.

Προτείνουµε να γιορτάζουµε αυτή την Πανελλαδική Ηµέρα Αιµοδοσίας µε 
ειδικές αιµοδοσίες για τη Μεσογειακή Αναιµία. Και την ειδική δεξαµενή που 
προανέφερα για τους αιµοδότες για τη Μεσογειακή Αναιµία, που προγραµµα-
τισµένα να δίνουνε για συγκεκριµένα άτοµα, φυσικά διατηρώντας την ανω-
νυµία.

Να µην ξεχνάµε ότι η αιµοδοσία δεν αφορά µόνο τη Μεσογειακή Αναιµία, 
αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως παιδογκολογικά περιστατικά, άλλες χρόνιες 
νόσους και κακοήθειες, τα τροχαία που δυστυχώς εκεί έχουµε τα πρωτεία, µε-
γάλα χειρουργεία που απορροφούν πάρα πολλές µονάδες αίµατος, νεφροπα-
θείς, αιµορροφιλικούς και άλλους.

Το αύριο;

Το βλέπουµε αισιόδοξο. 

Γιατί δεν µπορεί να µην το δούµε αισιόδοξο από τη στιγµή που γεννούνται 
τέτοια παιδιά από άτοµα µε Μεσογειακή Αναιµία. 

Είναι το τελευταίο παιδάκι που γεννήθηκε από µητέρα µε Μεσογειακή Αναι-
µία. 
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Εµείς θα αγωνιζόµαστε γιατί σύνορα δεν υπάρχουν ανάµεσα στους απλούς 
ανθρώπους. 

Θα αγωνιζόµαστε µε την ψυχή µας, για κάθε άνθρωπο που βασανίζεται.

Ευχαριστώ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:  Ευχαριστούµε τον κύριο Πλατή.

Κυρία Γεννηµατά θα µας τιµήσετε, όπως µας τιµάτε µε την παρουσία σας, και 
µε το λόγο σας;

ΚΑ. ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Κύριε πρόεδρε, αγαπητό Προε-
δρείο, αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, φίλες 
και φίλοι.

Θα ήθελα πριν απ’ όλα να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ για 
αυτή την ιδιαίτερη τιµή να µας βραβεύσετε σήµερα σε 
αυτό το Συνέδριό σας. 

Αυτή η τιµή βέβαια δεν αξίζει αποκλειστικά σε εµένα, 
αφορά όλα τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Ν.Α.Ε., αλλά και όλα 

τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της Αθήνας και του Πειραιά, γιατί από 
κοινού όλοι µας προσπαθούµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να αναδεί-
ξουµε το ζήτηµα αυτό, αλλά και να προσφέρουµε µέσα από την ίδια, τη δική 
µας τη συµµετοχή στις Εθελοντικές Αιµοδοσίες.

Είναι χιλιάδες οι συµπολίτες µας, φίλες και φίλοι, που η ζωή τους κρέµεται 
πραγµατικά από µία κλωστή και αυτή η κλωστή δεν είναι άλλη από τη δική 
µας απόφαση. 

Είναι ενθαρρυντικό βέβαια ότι ο αριθµός των Εθελοντών Αιµοδοτών διαρκώς 
αυξάνεται, αλλά δυστυχώς απέχουµε πάρα πολύ ακόµα από το επιθυµητό όριο, 
από ένα όριο ασφαλείας για όλους µας τους συµπολίτες.

Υπάρχουν περίπου 3.500 συµπολίτες µας, που έχουν το πρόβληµα της Με-
σογειακής Αναιµίας και έχουν την ανάγκη µας και υπάρχουν δυστυχώς και 
εκατοντάδες κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι που φτάνουν στις αίθουσες των 
χειρουργείων. 

∆υστυχώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και τα ατυχήµατα, τα οδικά ατυχήµα-
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τα, τα τροχαία είναι µια µεγάλη µάστιγα της χώρας µας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, 
πόσοι είναι εκείνοι που καθηµερινά έχουν την ανάγκη τη δική µας, µια µικρή 
απόφαση.

Να ασχοληθούµε µε τα κοινά προβλήµατα, να φύγουµε από την εσωστρέφεια 
του σπιτιού µας, να εγκαταλείψουµε για πάντα την αδιαφορία.

Ακούγοντας τους προηγούµενους οµιλητές, καταλαβαίνω πόσο λίγα είναι 
αυτά που έχουµε κάνει και ως Ε.Ν.Α.Ε. και ως Υπερνοµαρχία και αναρωτιέµαι 
πράγµατι αν αξίζουµε σήµερα αυτή την τιµή και αυτή τη βράβευση στη σηµε-
ρινή σας εκδήλωση.

Νοµίζω όµως ότι αξίζει να συνεχίσουµε γιατί δεν φτάνει η καταγγελία, δεν 
φτάνει η ανάδειξη των προβληµάτων. 

Νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε την κάθε µέρα µας, τη δικιά µας τη ζωή, πράξη 
και αγώνα και την πράξη µας, ζωή. 

Μέσα από τις δικές µας επιλογές να προσφέρουµε και να δώσουµε ζωή στους 
συµπολίτες µας.

∆εν φτάνει όµως, φίλες και φίλοι,  η πρωτοβουλία του καθενός από εµάς. ∆εν 
φτάνει να ενεργοποιηθούµε, να ενηµερωθούµε, να δραστηριοποιηθούµε ο κα-
θένας από εµάς, από µόνος του. 

Εδώ χρειάζεται συντονισµένη δράση. 

Η πολιτεία, η Αυτοδιοίκηση, οι Σύλλογοι, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και 
βεβαίως οι άνθρωποι, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, που είναι στην 
πρώτη γραµµή αυτής της µάχης.

Είναι ανάγκη να κάνουµε την υπόθεση της Εθελοντικής Αιµοδοσίας, Εθνικό 
µας στόχο. 

Πρέπει να ξεφύγουµε από τη λογική της αιµοδοσίας µόνο σε περιπτώσεις που 
παίρνουν δηµοσιότητα ή σε περιπτώσεις που έχει ανάγκη ένας δικός µας άν-
θρωπος. 

Πρέπει να δίνουµε αίµα συχνά, σε ετήσια βάση, όχι µόνο για τους δικούς µας 
ανθρώπους.

Είναι ανάγκη πλέον, να υπάρξει ένα οργανωµένο δίκτυο µε ένα Εθνικό Κέντρο 
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Αναφοράς που θα συντονίζει. 

Αυτό το δίκτυο θα πρέπει να διακλαδώνεται σε όλους τους Νοµούς, σε όλους 
τους ∆ήµους και να φτάνει µέχρι τους χώρους δουλειάς.

Τα καταφέραµε, όταν βάλαµε στόχο την Ολυµπιάδα, να ενεργοποιήσουµε, ιδι-
αίτερα τους νέους ανθρώπους και είχαµε ένα εθελοντικό κίνηµα, που ήταν 
σηµαντικό για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων. 

Γιατί λοιπόν να µην µπορέσουµε να τα καταφέρουµε και τώρα;

Αρκεί να το συµφωνήσουµε. 

Αρκεί όλοι µαζί, εµείς όλοι όσοι είµαστε σήµερα εδώ, αλλά και πολλοί άλλοι, 
χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα να το κάνουµε επιτέλους Εθνικό µας στόχο.

Πρέπει να δώσουµε έµφαση στην ενηµέρωση για να µπορέσουµε να ξεπερά-
σουµε το φόβο. 

Αναφέρθηκε, δε λέω κάτι καινούργιο, αλλά θα πρέπει να δώσουµε µεγάλο 
βάρος στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά. 

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουµε µέχρι τα σχολεία. 

Γιατί αναφέρθηκε προηγουµένως, από τους προηγούµενους οµιλητές, το ζή-
τηµα της ασφάλειας του αίµατος σε σχέση µε τους ανθρώπους που δίνουν το 
αίµα, µε τους ανθρώπους που είναι η δεξαµενή των αιµοδοτών.

Αν λοιπόν καταφέρουµε να φτάσουµε στα σχολεία, να ενηµερώσουµε τα παι-
διά, να ενηµερώσουµε τους φοιτητές στα πανεπιστήµια, τότε νοµίζω ότι θα 
δηµιουργήσουµε και ασφαλείς οµάδες και έχει να κάνει και µε τη δική τους 
ζωή και τότε θα είναι µία ακόµα µεγαλύτερη προσφορά. 

Γιατί θα πρέπει να σώσουµε αυτά τα παιδιά µέσα από την ενηµέρωσή τους από 
τους κινδύνους και κυρίως από το AIDS, που είναι η µάστιγα της εποχής µας. 
Όπως πολύ σωστά είπατε, επανακάµπτει και εµφανίζεται ξανά δυστυχώς µε 
γοργούς ρυθµούς και στη χώρα µας.

∆εν το είχα σκοπό, αλλά επειδή αναφέρθηκε ο Οδυσσέας προηγουµένως στον 
Γεώργιο Γεννηµατά, θέλω να πω ότι όταν κάποτε ρωτήθηκε ο ίδιος για την 
πολιτική του διαδροµή, είπε ότι στο Υπουργείο Υγείας, στο χώρο της Υγείας, 
άφησε ένα κοµµάτι από τον εαυτό του, από την ίδια του τη ζωή και από την 
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ψυχή του. 

Νοµίζω πως είναι πάρα πολύ σηµαντικό, δώδεκα χρόνια αφού έχει φύγει από 
κοντά µας και σχεδόν είκοσι χρόνια από τότε που έφυγε από το Υπουργείο 
Υγείας, να υπάρχουν άνθρωποι που να µιλούν µε αυτόν τον τρόπο για τον 
Γεώργιο Γεννηµατά και για τη δουλειά του και για το έργο του. 

Άφησε πολύ µεγάλη παρακαταθήκη στη χώρα µας και σίγουρα στο χώρο της 
Υγείας. 

Άφησε πριν απ’ όλα ένα ακόµα του παιδί, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

Νοµίζω ότι απαραίτητος συνοδοιπόρος σε αυτήν την προσπάθεια όλων µας 
πρέπει να είναι ένα αποτελεσµατικό και λειτουργικό Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 
που είναι µια µεγάλη κατάκτηση για όλους τους Έλληνες πολίτες. 

∆εν µπορώ να σκεφτώ τι θα γινόταν στη χώρα µας χωρίς το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας. Είναι αυτό που µπορεί όλους µας να µας βοηθήσει να φύγουµε από το 
πολύ µοναχικό µας εγώ. 

Έχουµε πάρα πολύ δρόµο µπροστά µας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 
αλλά πιστεύω ότι µε πίστη και µε σκληρή δουλειά µπορούµε να τα καταφέ-
ρουµε.

Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:  Κι εµείς σας ευχαριστούµε. Να σας κρατήσουµε 
όµως εκεί πάνω. 

Εµβόλιµα στο πρόγραµµα. Θα κάνουµε τρεις βραβεύσεις γιατί πρέπει να απο-
χωρήσουν........ 

Ναι, ναι... 

Πρόεδρε ......

Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τη βράβευση θα την κάνει ο κύριος Πολυκρέτης. 
Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια για την κυρία Γεννηµατά. 

Στην προσπάθεια, που κάναµε, όταν αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας 
να βρούµε φίλους, συναγωνιστές σε αυτόν το στόχο που έχουµε βάλει όλοι, 
την επισκεφτήκαµε. 
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Τότε που ήταν εγκυµονούσα και που δεν µπορούσε να είναι δίπλα µας στις 
υπόλοιπες εκδηλώσεις, αλλά υποστήριξε τη Λαµπαδηδροµία µας. 

Στην ηµερίδα, την οποία έγινε, άκουσε τις απόψεις µας, τις κραυγές µας για την 
έλλειψη των πόρων, που δεν έχουν θεσµοθετηθεί ακόµα για τους Συλλόγους 
µας. 

Προς τιµήν της έφυγε από το Προεδρείο, ίσως να ήµουν και λίγο άδικος, 
ήµουν λίγο επιθετικός στους Νοµάρχες, ήταν ένα συµβούλιο της Ε.Ν.Α.Ε., και 
πλησίασε τον κύριο Τάτση τον Υπερνοµάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, κάτι είπαν (αυτοί ξέρουν τι είπαν), και από εκεί ψηλά, από τη γωνία, µου 
φώναξαν: <<Πρόεδρε, η Ε.Ν.Α.Ε. σας ενισχύει µε 5.000 Ευρώ>>. 

Ήταν τα πρώτα χρήµατα που µπήκαν στο ταµείο µας. 

Την ευχαριστούµε.

Από τότε µέχρι σήµερα συνεργαστήκαµε στη Λαµπαδηδροµία, περάσαµε από 
εκεί, είδαµε και το Νοµάρχη, τον κύριο Σγουρό. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα καλό 
ξεκίνηµα. Η παρουσία τους σήµερα εδώ είναι πολύ σηµαντική. 

Υπάρχει άλλο ένα πρόσωπο η κυρία Περλεπέ Σηφουνάκη, που θα µιλήσω µετά 
για την κυρία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α 
µε την υπ’ αριθµόν 11, 1/4/2006 
πράξη του, αποφάσισε οµόφωνα 
και απονέµει έπαινο τιµής ένε-
κεν στην Πρόεδρο της Ε.Ν.Α.Ε. και 
Υπερνοµάρχη Αθηνών - Πειραιώς 
κυρία Φώφη Γεννηµατά για την 
ηθική και υλική υποστήριξη των 
σκοπών της Οµοσπονδίας µας. 

Τη βράβευση θα κάνει το µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Οµοσπονδίας, ο κύριος Λευτέρης 
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Πολυκρέτης.

Βράβευση της κυρίας Γεννηµατά!

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουµε δύο ακόµα βραβεύσεις. 

Βραβεύεται η βουλευτής Ευβοίας, κυρία Σηφουνάκη Περλεπέ Κατερίνα για την 
αµέριστη συµπαράστασή της υπέρ των σκοπών της Οµοσπονδίας µας. 

Θυµίζω ότι καθοριστική ήταν η συµβολή της κυρίας Βουλευτή στο να περάσει 
τελικά, όταν ψηφιζόταν ο νόµος 3402, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Ε.Α. 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας µας. 

Οι µυηµένοι γνωρίζουν ότι µέχρι τελευταία στιγµή είχαµε αποκλειστεί. 

Τη Βράβευση θα κάνει η δεύτερη αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κα Ελένη Κάρ-
γα.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑ. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΠΕΡΛΕΠΕ ΚΑΤΕΡΙ-
ΝΑ: Να κάνω ένα µικρό, πολύ σύντοµο χαιρετισµό. Εγώ 
κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και 
τα µέλη του ∆.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την πράγµατι µε-
γάλη τιµή που µου κάνουνε σήµερα. Όχι µόνο να µε 
προσκαλέσουν, αλλά και να µε βραβεύσουνε. Θέλω να 
πω, ως γιατρός και ως αιµοδότρια έχω ζήσει πάρα πολ-

λές φορές την αγωνία συνανθρώπων µας για την ανεύρεση µιας φιάλης αίµα-
τος, είτε για κάποιο έκτατο περιστατικό, είτε για χρόνιες ανάγκες ασθενών. 

Βέβαια θέλω να επισηµάνω ότι είναι πολύ συγκινητικό ότι δεκάδες συνάνθρω-
ποί µας έχουν ήδη αποκτήσει συνείδηση Εθελοντισµού για την Αιµοδοσία. 

Πράγµα όµως που πρέπει να το συνεχίσουµε, γιατί δεν έχουµε φτάσει ακόµα 
στα επιθυµητά ποσοστά που θέλουµε. 

Εδώ θέλω να επισηµάνω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, 
µε προϋπολογισµό, µε αρχές και στόχους. 

Βέβαια σε αυτό το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης πολύ σηµαντικό ρόλο µπορούν να 
παίξουν και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
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Για να διαδώσουµε τον Εθελοντισµό, για να καταφέρουµε να αποκτήσουν όσο 
γίνεται περισσότεροι συµπολίτες µας συνείδηση εθελοντισµού για την αιµο-
δοσία.

Εγώ θέλω να ξέρετε, ότι θα είµαι πάντα αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και 
βέβαια θα προσπαθήσω να υπάρξει, τουλάχιστον όσο µπορούµε, και µέσα από 
το Κοινοβούλιο µια νοµοθετική εργασία, που να προβλέψει αυτό το Εθνικό 
Σχέδιο ∆ράσης για τον Εθελοντισµό στην Αιµοδοσία. 

Ευχαριστώ πολύ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαριστούµε. 

Τη βράβευση θα κάνει η δεύτερη αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας, η κυρία Κάρ-
γα Ελένη.

Βράβευση της Βουλευτή κυρίας Σηφουνάκη Περλεπέ!

Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα µου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την 
κυρία Περλεπέ. 

Όταν δίναµε τη µάχη, όπως είπε ο Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας µας ο 
κύριος  Παπαχρόνης, για να καταλάβουν αυτοί που έλεγαν πως θα µπορούσαν 
να επιλέξουν εκπρόσωπο για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.ΚΕ.Α. από τους 
Συλλόγους Εθελοντών Αιµοδοτών µέσα από τους τόσους χιλιάδες εθελοντές 
αιµοδότες. 

Προσπαθούσα να τους δώσω να καταλάβουν ότι ήταν σωστότερο αυτός ο εκ-
πρόσωπος να προέρχεται από το δευτεροβάθµιο όργανό µας, από την Οµο-
σπονδία µας. 

Οπότε κι ο Υπουργός & η Κυβέρνηση να άλλαζε, αυτός ο άνθρωπος που θα 
ήταν εκπρόσωπός µας θα µπορούσε να µας εκπροσωπήσει καλύτερα, γιατί θα 
ήταν αποτέλεσµα της δικής µας αξιολόγησης για τον ποιον θα στέλναµε στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας. 

∆υστυχώς από λάθος πληροφόρηση αυτό δεν µπορούσε να γίνει κατανοητό, 
από τον κ. Υπουργό.
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Αυτή που κατανόησε από την πρώτη στιγµή όλο αυτό το θέµα, ήταν η κυρία 
Κατερίνα Περλεπέ Σηφουνάκη, µε την οποία µιλήσαµε κατ’ επανάληψη στην 
επιτροπή της Βουλής, όπου έγινε διάλογος για αρκετή ώρα. 

Προσπάθησε µαζί µε τους άλλους Βουλευτές να βοηθήσουν, ώστε να κατανο-
ήσει και ο Υπουργός το θέµα αυτό. 

∆υστυχώς ο Υπουργός πήγε στη Βουλή, µε το ίδιο ακριβώς νοµοσχέδιο. 

Εκεί λοιπόν, πρέπει να πω ότι η κυρία Περλεπέ που ήταν εισηγήτρια του 
Π.Α.Σ.Ο.Κ. είχε προτείνει και θεωρώ ότι ήταν λογικό, εκπρόσωπο της Αιµα-
τολογικής Εταιρείας, εκπρόσωπο από την Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και τον εκπρόσωπο της 
Οµοσπονδίας µας. 

∆έχτηκε ο Υπουργός, ο κύριος Κακλαµάνης, τελικά να µπούµε εµείς στο ∆.Σ. 
και να µην µπουν οι άλλοι. 

Φυσικά η κυρία Περλεπέ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες πτέρυγες της Βουλής, το δέ-
χτηκαν και το νοµοσχέδιο αυτό είχε τη στήριξη από την ολοµέλεια. 

Σήµερα πιστεύω να θεωρείτε και να µας έχετε κρίνει θετικά, ότι δεν σας εκθέ-
σαµε για την υποστήριξή σας τότε.

Εµείς θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε την προσπάθεια όλων σας για να πετύ-
χουµε αυτόν τον Εθνικό Σχεδιασµό. 

Οι Εθελοντές Αιµοδότες βλέπετε ότι ακούνε τόσο προσεκτικά, όπως ακούνε οι 
µαθητές του δηµοτικού το δάσκαλό τους. 

Είµαστε άνθρωποι φτιαγµένοι να συνεργαζόµαστε για το καλό. 

Θα είµαστε πάντα δίπλα σας, όπως θέλουµε και τη δική σας υποστήριξη, γιατί 
ο στόχος µας είναι κοινός. 

Σας ευχαριστώ πολύ όλους.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, να ευλογήσουµε λίγο και τα γένια 
µας, έχουµε και τον Πρόεδρο από την Ακριτική Θράκη. 

Προς τον Πρόεδρο της διευρυµένης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ράµας, Κα-
βάλας, Ξάνθης κύριο Κωνσταντίνο Τάτση, για την ηθική και υλική υποστήριξη 
των σκοπών της Οµοσπονδίας µας. 
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Ο κύριος Τάτσης µέχρι πρότινος βοηθούσε το Σύλλογο της Ξάνθης, από ένα 
διάστηµα και µετά βοήθησε σε πρώτη φάση και πιστεύουµε θα συνεχίσει να 
βοηθάει και την Οµοσπονδία,  γι’ αυτό ψάχνουµε και χορηγούς για του χρόνου 
κύριε Πρόεδρε, µην ξεχνιόµαστε.

Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαµε το πρωί, θέλετε κάτι να πείτε;

Καλείτε ο Γενικός Γραµµατέας της............

Παρακαλούνται οι κυρίες και οι κύριοι Σύνεδροι.......

ΚΑ. ΜΕΣΟΓΙΤΗ ΝΙΤΣΑ: Να ξεκινήσουµε; Θα παρακαλούσαµε την κυρία Νοµικού 
να της ζητήσουµε άλλη µία φορά συγνώµη για τη διακοπή αυτή.

Μην τολµήσει κανένας από εµάς να ζητήσει κάτι από το Ιπποκράτειο, καήκα-
µε.... θα µας έχει στην αναµονή η κοπέλα να το ξέρετε...

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ξεκινάµε µε µία βράβευση, γιατί πρέπει ο Πατέρας 
Χρύσανθος να αποχωρήσει, πήγαν όλα πίσω. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, αποφάσισε οµόφωνα να απονεί-
µει έπαινο, τιµής ένεκεν, στο ∆ιευθυντή του τηλεοπτικού σταθµού “ΛΙΧΝΟΣ’’ 
της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, τον Αρχιµανδρίτη Πατέρα Χρύσανθο Στελλά-
το, για την αµέριστη συµπαράστασή του υπέρ των σκοπών της Οµοσπονδίας 
µας. 

Την πλακέτα θα απονείµει ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Τερπνιωτών, σαν 
απερχόµενος Πρόεδρος της Αµφικτιονίας, ο κύριος ∆ρούγγος. 

Θα κάνει χαιρετισµό βέβαια ο Πατέρας Χρύσανθος.

ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: Όταν στο µικρό-
φωνο βρίσκονται πολιτικοί ή Ιεροκήρυκες ο κόσµος 
λέει “Αµάν’’. Ένα δευτερόλεπτο µόνον. 

Από καρδίας ευχαριστούµε την Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την τιµή 
που κάνει πρωτίστως στην εκκλησία. 

Κατόπιν για την τιµή που κάνει στην Ιερά Μητρόπολη 
των Πατρών, που διαθέτει και τηλεοπτικό και ραδιο-
φωνικό σταθµό. 
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Κατόπιν για την τιµή που κάνει εις τον Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Χρυσόστο-
µο, ο οποίος κατάγεται από εδώ, από την Τριπολιτσά. 

Και τελευταία στο πρόσωπό µου.

Εµείς έχουµε τη χαρά, τόσο στον τηλεοπτικό, όσο και στο ραδιοφωνικό σταθ-
µό να έχουµε έναν εκλεκτό συνεργάτη, τον κύριο Ελευθέριο Πολυκρέτη ο 
οποίος ανελλιπώς κάθε εβδοµάδα παρουσιάζει τα θέµατα της Αιµοδοσίας. 

Προσκαλεί και ευαισθητοποιεί το κοινό όχι µόνον της πόλεως, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής για το θέµα της Αιµοδοσίας, γι’ αυτή την πράξη της αγά-
πης. 

Το κάναµε, διότι η εκκλησία είναι αυτή η οποία διδάσκει την αγάπη, την προ-
σφορά, τη θυσία, γιατί πρώτος αιµοδότης (και τελειώνω) είναι ο Κύριός µας, ο 
Ιησούς Χριστός, του οποίου το παράδειγµα όλοι πρέπει να µιµούµεθα. 

Εκφράζουµε τα θερµά µας συγχαρητήρια αλλά και τις άπειρες ευχαριστίες 
µας. 

Νοµίζω ότι τήρησα την υπόσχεση.

Βράβευση του Αρχιµανδρίτη Πατέρα Χρύσανθου!

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: ∆ηµιουργία Πανελλαδικού αρχείου Εθελοντών Αι-
µοδοτών και Τράπεζες σπάνιων οµάδων Αίµατος. 

Η κυρία Νοµικού - Αιµατολόγος - Επιµελήτρια Α΄ του Ιπποκράτειου Νοσοκο-
µείου Αθηνών.
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8. ∆ηµιουργία Πανελλαδικού αρχείου Εθελοντών Αιµοδοτών 

και Τράπεζες σπάνιων οµάδων Αίµατος

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄ 
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΑ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ: Θα σας ευχαριστήσω και 
εγώ µε τη σειρά µου για την τιµητική σας πρόσκληση 
και θα συνεχίσω κατ’ ευθείαν µε το θέµα µου που 
είναι η δηµιουργία του Πανελλαδικού αρχείου Εθε-
λοντών Αιµοδοτών και Τράπεζες Σπανίων Οµάδων 
Αίµατος.

Η αναδιοργάνωση του συστήµατος της αιµοδοσίας 
στη χώρα µας µε τη σύσταση του Ε.Κ.Ε.Α. είναι πλέον 
ένα γεγονός.

Ήδη ακούσατε από τον κύριο Κοντό, ότι ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιµο-
δοσίας είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που 
επιτελείται πάντα µέσω ενός κεντρικού σχεδιασµού, συντονισµού και εποπτεί-
ας των υπηρεσιών του.

Ανάµεσα λοιπόν στις πολλές αρµοδιότητες του Ε.Κ.Ε.Α. σηµαντική θέση κα-
τέχει και η δηµιουργία ενός αρχείου Εθελοντών Αιµοδοτών από όλη τη χώρα, 
ενός Πανελλαδικού αρχείου.

Bασική λοιπόν προϋπόθεση για τη δηµιουργία αυτού του αρχείου είναι να 
υπάρχει ένα σύστηµα µηχανοργάνωσης. 

Ηλεκτρονική δηλαδή διαχείριση των εργασιών. 

Είναι µία τακτική επιβεβληµένη που ήδη ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από 
τις περισσότερες υπηρεσίες της Αιµοδοσίας.

Μέσω του συστήµατος λοιπόν γίνεται η καταγραφή, κατ’ αρχάς των δηµογρα-
φικών στοιχείων του αιµοδότη µας, ηλικία, φύλλο, τόπος διαµονής, επάγγελ-
µα. 
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Μετά γίνεται καταγραφή δεδοµένων ιατρικού περιεχοµένου, που επισφραγί-
ζουν ουσιαστικά την καταλληλότητά του για αιµοδοσία. 

Καταγράφεται η αιµοληψία, εάν είναι η πρώτη φορά, πολλές φορές, αν τηρού-
νται γενικά τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των αιµοληψιών. 

Υπάρχει και η δυνατότητα καταγραφής και άλλων στοιχείων, όπως είναι εάν 
είναι µέλος συλλόγου ή αν είναι ένας µεµονωµένος εθελοντής. 

Βέβαια πολλών άλλων πληροφοριών, όπως ενδεχοµένως αν έχει τη δυνατότη-
τα άλλων τύπων αιµοδότησης, όπως για παράδειγµα της αιµοπεταλιοδότησης, 
να δίνει δηλαδή αιµοπετάλια. 

Το σύστηµα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, παρέχει δικλείδα ασφαλείας στην ταυ-
τοποίηση του αιµοδότη και τη δυνατότητα άµεσης προσέγγισης όταν χρεια-
στεί. 

Επιπλέον ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για την εργασία και βέβαια 
η απασχόληση του προσωπικού της αιµοδοσίας.

Τέλος πολύ σηµαντικό, διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου των προ-
σωπικών δεδοµένων των αιµοδοτών µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος, 
καθώς η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα 
άτοµα, νοσηλευτές ή γιατρούς της αιµοδοσίας µε ειδικό κωδικό πρόσβασης.

Άµεσος λοιπόν στόχος είναι η επέκταση του ηλεκτρονικού συστήµατος και η 
σύνδεση των αιµοδοσιών σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

Η σύνδεση των αιµοδοσιών µεταξύ τους, αλλά και µε το Ε.Κ.Ε.Α. και µε το 
Υπουργείο Υγείας. 

Θα δηµιουργηθεί λοιπόν ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο θα οδηγήσει τελικά στην 
αυτοµατοποίηση, στη διαδικασία ενηµέρωσης.

Μέσω του ενιαίου αυτού συστήµατος θα γίνεται η συλλογή των δεδοµένων 
καταγραφής των εθελοντών κι έτσι θα δηµιουργηθεί ένα Πανελλαδικό αρχείο 
Εθελοντών Αιµοδοτών.

Αυτό σηµαίνει εύκολη και γρήγορη επεξεργασία των στοιχείων από όλη την 
Ελλάδα. 

Η δηµιουργία όµως του αρχείου έχει κι ένα εξαιρετικά σηµαντικό πλεονέκτη-
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µα. 

Τη δυνατότητα διεξαγωγής στατιστικών µελετών και των ανάλογων συµπερα-
σµάτων, που θα οδηγήσουν τελικά στο σωστό κεντρικό προγραµµατισµό.

Η δυνατότητα στατιστικών συµπερασµάτων είναι πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα 
για τη µεθόδευση της προσέλκυσης. 

Θα σας πω δύο παραδείγµατα. 

Αν παρατηρήσουµε στη στατιστική µας µελέτη ότι υπάρχει αύξηση της ηλικί-
ας πολλών αιµοδοτών, πράγµα που είναι γεγονός σήµερα, πολλοί αιµοδότες 
είναι πάνω από τα 58 µε 60 χρόνια, θα πρέπει το βάρος της ενηµέρωσης να 
στραφεί προς τις νεότερες ηλικιακά οµάδες, νέους εργαζόµενους, σπουδαστές 
και κ.ο.κ. 

Αν πάλι, από τη στατιστική µας µελέτη παρατηρήσουµε ότι περιοχές της χώρας 
ή συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, για παράδειγµα οι αγρότες µας ή οι φοι-
τητές, δεν αντιπροσωπεύονται, θα πρέπει να προσεγγίσουµε αυτές τις οµάδες 
να ευαισθητοποιηθούν και τελικά να γίνει προσέλκυση αυτών των συγκεκρι-
µένων πληθυσµιακών οµάδων.

Βλέπουµε λοιπόν πόσο σηµαντική είναι η στατιστική µελέτη, που θα µας πα-
ρέχει αυτό το Πανελλαδικό Αρχείο. 

Σε δεύτερο χρόνο, απαραίτητη είναι και η καταγραφή όλων των ευκαιριακών 
αιµοδοτών, αναφέροµαι βέβαια για τα συγγενικά πρόσωπα, που προσφέρουν 
αίµα για συγκεκριµένο ασθενή, ώστε κι αυτοί µε την κατάλληλη ενηµέρωση 
να προσεγγίζονται και εφόσον το επιθυµούν να στρατολογηθούν στον Εθελο-
ντισµό και να αυξηθεί η δεξαµενή των αιµοδοτών µας.

Έτσι, µε τη δηµιουργία του Πανελλαδικού αρχείου και βέβαια πάντα τον κε-
ντρικό προγραµµατισµό, θα συντονίζεται η ανεύρεση αίµατος από µεγάλες 
πληθυσµιακές οµάδες γρήγορα, άµεσα σε επείγουσες καταστάσεις, όπως είναι 
οι φυσικές καταστροφές ή ατυχήµατα, σε δύσκολες εποχιακές περιόδους, µι-
λάω για τις διακοπές του καλοκαιριού, το Πάσχα, που ξέρουµε πόσο επιτακτική 
είναι η ανάγκη και πως πραγµατικά οι Εθελοντές σώζουν την Αιµοδοσία. 

Τέλος, µέσω του Πανελλαδικού αρχείου θα συντονίζεται η ανεύρεση στα πο-
λυµεταγγιζόµενα άτοµα, ιδίως αυτά µε σπάνια οµάδα, ώστε µε το σωστό προ-
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γραµµατισµό να υπάρχει πλήρης και συνεχής κάλυψης όλο το χρόνο, µε τελι-
κό βέβαια πάντα στόχο την καθολική επάρκεια αίµατος στη χώρα µας.

Η δηµιουργία του αρχείου θα πρέπει να παρέχει και οφέλη στους αιµοδότες 
µας, µε κύριο και σηµαντικό την προστασία τους, αφού µέσω του ηλεκτρο-
νικού συστήµατος και του αρχείου θα µπορούµε να βλέπουµε αν τηρούνται 
τα µεσοδιαστήµατα ή αν εκ λάθους, κάτι που συµβαίνει συχνά, γίνεται συχνή 
αιµοδότηση. 

Τέλος, θα µας δίνει τη δυνατότητα επιβράβευσης ανάλογα µε τη συχνότητα, 
που επίσης θα καταγράφεται. 

Θα δίδεται δηλαδή µια ηθική ικανοποίηση για την προσφορά αυτή ζωής.

Θα συνεχίσω τώρα µε τις Τράπεζες σπανίων οµάδων αίµατος.

Οι βασικές οµάδες όπως γνωρίζουµε είναι οι Α, Β, Ο, τέσσερις οµάδες Α, Β, 
ΑΒ, Ο και αυτές µας παρέχουν τη δυνατότητα να µεταγγίζουµε τους ασθενείς 
µας ανά οµάδα, Α στην Α, Β στη Β, κ.ο.κ. 

Υπάρχουν ωστόσο πολλά άλλα αντιγόνα, δηλαδή συστατικά πάνω στα ερυθρά 
αιµοσφαίρια, όπως το ρέζους και άλλα, που είναι λιγότερο συχνά, και χαρακτη-
ρίζονται, είτε µε γράµµατα του Λατινικού Αλφάβητου όπως οι οµάδες M, N, S, 
για παράδειγµα και άλλες πάλι φέρουν το όνοµα του ανθρώπου στον οποίον 
πρώτα αναβρέθηκε η οµάδα αυτή, όπως είναι οµάδα Lutheran ή Kell.

Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές οµάδες. 

Είναι δυνατόν να ανιχνευτούν 2.000.000 διαφορετικοί συνδυασµοί. 

Είναι πολύ απίθανο να βρεθούν δύο άνθρωποι µε τους ίδιους ακριβώς συνδυ-
ασµούς οµάδων αίµατος. 

Ευτυχώς αντισώµατα προς τις περισσότερες από αυτές τις οµάδες δεν ανα-
πτύσσονται εύκολα. 

Αν όµως αυτό συµβεί σε πολυµεταγγιζόµενα άτοµα µπορεί να υπάρχει µεγάλη 
δυσκολία στην ανεύρεση αίµατος συµβατού, δηλαδή κατάλληλου για µετάγ-
γιση.

Ιδιαιτέρως δύσκολες περιπτώσεις θεωρούνται οι ασθενείς που φέρουν σπάνιες 
οµάδες αίµατος. 
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Σπάνιες οµάδες καλούνται εκείνες που παρατηρούνται σε πολύ µικρό ποσοστό 
του πληθυσµού. 

Aναγνωρίζονται από την έλλειψη του συστατικού, δηλαδή αυτού του αντιγό-
νου πάνω στα ερυθρά που τις χαρακτηρίζει. 

Μπορεί να είναι έλλειψη ενός αντιγόνου, σας δείχνω εδώ κάποια παραδείγµα-
τα όπως είναι το Lutheran B. 

Τα άτοµα που δεν έχουν αυτό το αντιγόνο, ανήκουν στο 0.06 του Ελληνικού 
αλλά και του Παγκόσµιου πληθυσµού, πολύ σπάνια οµάδα. 

Μπορεί όµως ακόµα πιο δύσκολα να είναι τα πράγµατα, να έχουν συνδυασµέ-
νη έλλειψη αντιγόνων και αυτό να κάνει ακόµη πιο δυσχερή την ανεύρεση 
συµβατού αίµατος.

Κάθε χρόνο λοιπόν, οφείλουµε στην αιµοδοσία να ελέγχουµε όλες τις οµάδες 
αίµατος µερικών χιλιάδων αιµοδοτών. 

Οι αιµοδότες, που φέρουν σπάνιες οµάδες ή συνδυασµούς οµάδων, θα γί-
νουν τα µέλη της Εθνικής Τράπεζας των Αιµοδοτών µε σπάνιες οµάδες. 

Ο σπάνιος αιµοδότης θα έχει τη δυνατότητα είτε να δίδει αίµα για προσωπική 
του χρήση, αυτό σηµαίνει αυτόλογη κατάθεση, το οποίο θα συντηρείται στην 
κατάψυξη έως ότου το χρειαστεί. 

Αλλά αυτό που γίνεται συνηθέστερα είναι η κατάθεση για έναν συγκεκριµένο 
ασθενή, που άµεσα το αίµα στους 4 βαθµούς αποστέλλεται στο νοσοκοµείο 
που νοσηλεύεται ο ασθενής.

Η δηµιουργία της Τράπεζας των δοτών µε σπάνιες οµάδες ακολουθεί κι αυτή 
τα εξής στάδια.

Στην αρχή έχουµε την ανεύρεση και την επιβεβαίωση µε δεύτερο δείγµα της 
σπανιότητας της οµάδας, η καταγραφή, η ενηµέρωση και η διαχείριση. 

Η καταγραφή είναι µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος, που παρέχει τη δυνα-
τότητα άµεσης ανεύρεσης του αιµοδότη, αλλά και της ανεύρεσης αιµοδοτών 
µίας συγκεκριµένης σπάνιας οµάδας, µε πλήρη στοιχεία για έκτακτη κλήση. 

Τη δυνατότητα και εδώ λήψης στατιστικών στοιχείων και τη δυνατότητα εκτύ-
πωσης κάρτας µε καταγεγραµµένη την πλήρη οµάδα.
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Η ενηµέρωση γίνεται κατά οµάδες δοτών, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
σπάνιας οµάδας. 

Ενηµερώνονται ότι ανήκουν στη συγκεκριµένη σπάνια οµάδα και ότι θα αιµο-
δοτούν µόνο σε καθορισµένα από την υπηρεσία αιµοδοσίας χρονικά διαστή-
µατα. 

Καθώς και ότι υπάρχει η πιθανότητα έκτακτης κλήση για αιµοδοσία. 

Η διαχείριση γίνεται µε την παρακολούθηση της ροής των αιµοδοτών, σύµ-
φωνα µε ένα πρόγραµµα κατάθεσης και την καταγραφή και υπενθύµιση των 
αιµοδοσιών. 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το πρόγραµµα θα πρέπει οι καταθέσεις να γίνονται 
µε τέτοιο ρυθµό, ώστε πάντα να υπάρχει ένα µικρό απόθεµα, ένα stock φιαλών 
για τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά συγχρόνως να µην αιµοδοτούν όλοι µαζί και 
να εξαντληθεί αυτός ο µικρός αιµοδοτικός πληθυσµός. 

Να υπάρχει ένας ικανός αριθµός για έκτακτη κλήση.

Όταν υπάρχει ασθενής µε σπάνια οµάδα και µακροχρόνιες ανάγκες µεταγγίσε-
ων, τότε οι ελεύθεροι αιµοδότες της ίδιας οµάδας, που καταθέτουν σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα, θα πρέπει να µετατρέπονται σε δεσµευµένους και να καλού-
νται για το συγκεκριµένο ασθενή.

Έκτακτη κλήση αιµοδοτών θα γίνεται µόνο όταν εξαντληθούν οι άλλες πηγές. 
∆ηλαδή αν εξαντληθούν οι υπάρχουσες διαθέσιµες µονάδες, που είναι κάτι 
που γίνεται πολύ συχνά ή το άµεσο συγγενικό περιβάλλον, καθώς µπορεί τα 
αδέρφια ή τα παιδιά του ασθενούς να έχουν κι αυτοί µια σπάνια οµάδα. 

Τότε λοιπόν καλούµε τον αιµοδότη, ο οποίος έχει πλήρη επώνυµη ενηµέρωση 
από το προσωπικό της αιµοδοσίας για το λόγο της κλήσης, τον ασθενή που 
καλείται να καταθέσει, καθώς και τον τόπο νοσηλείας του, ώστε να τον επισκε-
φτεί αν το επιθυµεί.

Υπάρχουν ευτυχώς ελάχιστοι ασθενείς των οποίων οι οµάδες αίµατος είναι 
τόσο σπάνιες που µπορεί να µην βρεθούν αρκετοί αιµοδότες στη χώρα τους. 

Σε αυτές τις πολύ ειδικές περιπτώσεις, µπορεί κανείς να απευθυνθεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Σπανίων Οµάδων, που έχει έδρα την Ολλανδία ή στη ∆ιεθνή 
Τράπεζα, που έχει έδρα την Αγγλία. Εδώ συµµετέχουν πάνω από 30 χώρες και 
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βέβαια καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών από κάθε σηµείο της γης.

Θα σας αναφέρω µόνο δύο παραδείγµατα από τα πολλά, της κινητοποίησης, 
όταν υπάρχει ένας ασθενής µε πολύ σπάνια οµάδα. 

Το ένα αναφέρεται σε έναν Έλληνα από την Κρήτη, µε γαστρορραγία, ο οποίος 
βρέθηκε να έχει µια πολύ σπάνια οµάδα. 

Υπήρχαν καταγεγραµµένοι µόνο 28 αιµοδότες παγκοσµίως µε αυτήν την οµά-
δα. 

Τελικά, βρέθηκε αίµα µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στην Ολλανδία από Σου-
ηδό αιµοδότη, απεστάλη έγκαιρα και έτσι πραγµατοποιήθηκε η επέµβαση και 
ο ασθενής διεσώθη. 

Κι ένα παράδειγµα από ένα ασθενή από την Πολωνία µε άλλη νόσο, µε απλα-
στική αναιµία. Επέζησε, κατόπιν µεσολάβησης της ∆ιεθνούς Τράπεζας στην 
Αγγλία. 

Η συχνότητα είναι πολύ µικρή, ωστόσο πάντα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να 
βρεθείς µπροστά σε έναν ασθενή µε πολύ σπάνια οµάδα.

Τέλος θα πω, ότι µπορεί κάποιος από εµάς εδώ σήµερα να ανήκει στην κατη-
γορία των ατόµων µε σπάνια οµάδα αίµατος. 

Ωστόσο, αυτό ίσως να µην το µάθει ποτέ, εκτός εάν ο ίδιος γίνει εθελοντής αι-
µοδότης και στην κυριολεξία θα σώσει τη ζωή ενός εξίσου σπάνιου ασθενή.

Ευχαριστώ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ. 

Σας ταλαιπωρήσαµε λίγο. 

Προτού πάµε στον επόµενο οµιλητή έχουµε µια βράβευση. 

Να το αναφέρω κύριε Πρόεδρε και µετά να κάνετε κι εσείς το.......  

Λοιπόν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αποφάσισε οµόφωνα να απο-
νέµει έπαινο, τιµής ένεκεν, στο ∆ιευθυντή της Ελληνικής ραδιοφωνίας Πά-
τρας, κύριο Αδαµόπουλο Ανδρέα, για τη συµβολή του στην ανάπτυξη της Εθε-
λοντικής Αιµοδοσίας, τη συµπαράστασή του στο έργο της Οµοσπονδίας µας 
και την προβολή του έργου µας στα Μ.Μ.Ε.  της χώρας µας. 
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Κύριε Πρόεδρε, θέλετε κάτι να πείτε.

Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω δύο λόγια µόνο 
για το πρόσωπο του κύριου Αδαµόπουλου, για την Ε.Ρ.Α Πάτρας, που πριν 
από δύο χρόνια άρχισε µία πάρα πολύ καλή συνεργασία, πολύ τακτική έως και 
καθηµερινή, µπορώ να πω. 

Με συζητήσεις, µε καλεσµένο το µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µας, τον 
κύριο Λευτέρη Πολυκρέτη και µε πολύ τακτική αναφορά σε θέµατα της Αιµο-
δοσίας. 

Πρέπει να σας πω επίσης ότι αρκετές φορές µε έχουν πάρει κι εµένα τηλέφωνο 
και έχουµε συζητήσει για σοβαρά και τρέχοντα θέµατα στον αέρα. Αυτό πι-
στεύω ότι συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιµοδοσίας 
και της σωστής ενηµέρωσης των πολιτών. 

Γι’ αυτή τη σηµαντική προσφορά, τιµούµε την Ε.Ρ.Α Πάτρας στο πρόσωπο του 
∆ιευθυντή, κυρίου Αδαµόπουλου. 

Ελπίζω ότι αυτή η καλή συνεργασία πηγάζει µέσα από την καρδιά του, γιατί αν 
ο προϊστάµενος µίας υπηρεσίας δεν θέλει να κάνει κάτι, είναι βέβαιο ότι αυτό 
δε γίνεται. 

Ελπίζουµε κύριε Αδαµόπουλε σε µία συνεχή συνεργασία για το καλό της Εθε-
λοντικής Αιµοδοσίας. 

Έκανε όµως κάτι πολύ σηµαντικό, κάτι εξαιρετικό ο κύριος Αδαµόπουλος. 

Σκέφτηκε να αναλάβει η Ε.Ρ.Α Πάτρας την πρωτοβουλία και να διοργανώσει 
µία µουσική εκδήλωση µε εξαίρετους καλλιτέχνες, θα σας πει λεπτοµέρειες ο 
ίδιος, στην αίθουσα του ΤΕΙ Πάτρας, όπου γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις.

Αλλά το σηµαντικό είναι ότι, εκτός από αυτά που θα ακουστούν για την Εθε-
λοντική Αιµοδοσία και την προβολή ανάπτυξης της ιδέας µας, σηµαντική προ-
βολή και όφελος θα έχει και η Οµοσπονδία µας. 

Γιατί όλα τα χρήµατα τα οποία θα συγκεντρωθούν από την πώληση των εισιτη-
ρίων, µε τιµή 15 Ευρώ το καθένα, θα έρθουν στην Οµοσπονδία µας. 

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι µε ανοιχτά αφτιά, ακούν τις εκκλήσεις µας προς την 
πολιτεία, ευαισθητοποιούνται και παίρνουν πρωτοβουλίες. 
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Εγώ θέλω να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ, κύριε Αδαµόπουλε, εκ µέρους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλων των συναδέλφων µελών της Οµο-
σπονδίας µας για αυτήν την πάρα πολύ σηµαντική απόφασή σας. 

Σας ευχαριστώ.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Κ. 
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ: Θα ήθελα κι εγώ µε τη σει-
ρά µου να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Οµοσπονδία 
για την τιµή που κάνει στην Ελληνική Ραδιοφωνία της 
Πάτρας. 

Μια τιµή που είναι αυτονόητο ότι αντανακλά σε όλο 
το προσωπικό, σε όλους τους εργαζόµενους της Ελ-
ληνικής Ραδιοφωνίας Πάτρας και δεν είναι µια τιµή 

που έχει αντανάκλαση µόνο σε ένα άτοµο. 

Παράλληλα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είµαστε πάντα δίπλα, για να βοηθάµε 
µε κάθε τρόπο το πολύτιµο για όλους µας έργο σας. 

Λέω ότι θα βοηθάµε το πολύτιµο για όλους µας έργο σας, γιατί πέρα από την 
προβολή, πέρα από την προπαγάνδιση, θα έλεγε κανείς, των στόχων που έχει 
θέσει η Πανελλήνια Οµοσπονδία, ένας άλλος τρόπος είναι η οικονοµική ενί-
σχυση. 

Σκεφτήκαµε ότι η οικονοµική ενίσχυση µπορεί να γίνει µέσα από τη διοργά-
νωση µιας πολύ σηµαντικής συναυλίας. 

Τώρα γιατί τη χαρακτηρίζω σηµαντική αυτή την συναυλία; 

Αυτή η συναυλία θα δοθεί από την ορχήστρα “Νυκτών Εγχόρδων’’ του ∆ήµου 
της Πάτρας. 

Είναι µία από τις 4 µεγαλύτερες και σηµαντικότερες ορχήστρες του είδους της 
παγκοσµίως. 

Να σας πω χαρακτηριστικά ότι φέτος είναι επίσηµοι προσκεκληµένοι στο µεγα-
λύτερο Φεστιβάλ που διοργανώνεται στην Ιαπωνία. Η Πάτρα είναι η πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
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Ζήτησε η Ιαπωνία από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης να της στεί-
λει ένα συγκρότηµα να παρουσιαστεί στο Εθνικό, θα λέγαµε, Φεστιβάλ που 
γίνεται στην Ιαπωνία και πάει η συγκεκριµένη ορχήστρα. 

Είναι λοιπόν µια πολύ σηµαντική ορχήστρα. 

Ένα από τα σηµαντικότερα µουσικά σύνολα στη χώρα µας. 

Πέρα από αυτό, στη συναυλία αυτή θα συµµετάσχει ένας από τους πιο άξιους 
συνεργάτες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας πανελλαδικά. 

Είναι ο γνωστός και καταξιωµένος συνθέτης, ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, ο 
οποίος είναι και διευθυντής του Τρίτου προγράµµατος της Ελληνικής Ραδιο-
φωνίας στην Αθήνα και η Φωτεινή ∆άρρα, µια από της πιο γνωστές ερµηνεύ-
τριες σήµερα στην Ελλάδα του έντεχνου τραγουδιού. 

Πιστεύουµε λοιπόν, ότι µε αυτή τη συναυλία θα έχουµε την πρώτη ευκαιρία να 
ενισχύσουµε οικονοµικά την προσπάθεια που κάνετε. 

Επίσης θα λέγαµε ότι ήδη, µε τους συναδέλφους στην ΕΡΑ Πάτρας, αναζητού-
µε και µια άλλη εκδήλωση στον ορίζοντα ενός εξαµήνου πλέον, για να σας 
ενισχύσουµε µε µια άλλη εκδήλωση οικονοµικά.

Όλα αυτά υποδηλώνουν (για να δώσω µια απάντηση στον Πρόεδρο), ότι, ανά 
πάσα στιγµή είµαστε παρόντες, ανά πάσα στιγµή είµαστε δίπλα σας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εµείς ευχαριστούµε. 

Άµα δώσετε και το αίµα σας, ακόµα καλύτερα.

Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 3 Ιουνίου, 
ηµέρα Σάββατο και ώρα 20:45, στην Πάτρα. 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ Κ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ: Από τη θέση που κατέ-
χω, το µόνο που µπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα αναλάβω την πρωτοβουλία 
να καθιερώσουµε αυτή την ηµέρα που να µεταδίδονται τα µηνύµατα για την 
Εθελοντική Αιµοδοσία πανελλαδικά. Και ανοιχτή συζήτηση. 

Θα έλεγα κατά 50%, επειδή γνωρίζω τα ανώτερα στελέχη της ΕΡΤ και την ευ-
αισθησία που δείχνουν, θα γίνει δεκτή η πρότασή µας. 
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Απλά ήθελα να επισηµάνω ότι η ΕΡΑ Πάτρας είναι σήµερα ένας από τους ρα-
διοφωνικούς σταθµούς που διαθέτει Πανελλαδικά η Ελληνική Ραδιοφωνία, µε 
τη µεγαλύτερη ακροαµατικότητα. 

Ακουγόµαστε και καλύπτουµε την Αχαΐα, την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία, τη 
Φωκίδα και την Κορινθία. 

Άρα συνεπώς όταν απευθύνουµε ένα µήνυµα µέσα από την ΕΡΑ Πάτρας, δεν 
το απευθύνουµε στην Πάτρα, ούτε καν στην Αχαΐα, σε ολόκληρη την Νότιο-
δυτική Ελλάδα. 

Τώρα  µιλάµε για ολόκληρη την Ελλάδα και θα το επιδιώξουµε. 

Σας είπα ότι πιστεύω ότι θα γίνει αποδεχτή η πρόταση αυτή, γιατί γνωρίζω  
την ευαισθησία που έχουν και τα ανώτερα στελέχη της ΕΡΤ απέναντι σε τέτοια 
µηνύµατα. 

Άλλωστε, από ό,τι βλέπουµε, η ίδια η ΕΡΤ είναι χορηγός σήµερα του Συνεδρί-
ου. 

∆εν υπάρχει, θα λέγαµε, αµφιβολία για το αν αποδέχεται η ΕΡΤ ή όχι το έργο 
που επιτελείτε, απλά εγώ είναι αυτονόητο ότι δεν µπορώ να δεσµευτώ αυτή τη 
στιγµή εκ µέρους του Προέδρου, του Γενικού ∆ιευθυντή Ραδιοφωνίας και του 
∆ιευθυντή Περιφερειακών Σταθµών. 

Εγώ εκείνο που δεσµεύοµαι είναι ότι θα µεταφέρω την πρότασή σας µε όση 
µεγαλύτερη θέρµη µπορώ και όση µεγαλύτερη επιρροή µπορώ να ασκήσω και 
θα ζητήσω να γίνει δεκτή.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Την απονοµή στον κύριο Αδαµόπουλο θα κάνει ο 
Γενικός Γραµµατέας της F.I.O.D.S.

Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σε αυτήν την προσπάθεια, κύριε ∆ιευθυντά, να 
ξέρετε ότι θα έχετε τη συµπαράσταση των συνδικαλιστών της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. 
που είναι και µέλη των σωµατίων µας. 

Εδώ είναι αυτή τη στιγµή ο πρώην Γενικός Γραµµατέας της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. ,   κύρι-
ος Καλφαγιάννης, που θα τον τιµήσουµε σήµερα για ό,τι έχει κάνει για εµάς. 

Ο κύριος Κοντός µόλις έφυγε, αλλά είναι ο κύριος Τσελεπής, που φαντάζοµαι 
θα φροντίσει τους αναµεταδότες, για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση πανελλα-
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δικά.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Την απονοµή στον κύριο Αδαµόπουλο θα κάνει ο 
Γενικός Γραµµατέας της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας, ο κύριος Jean - Marie Du-
rant.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ Κ. JEAN - MARIE DURANT: 
Αγαπητοί φίλοι, έχω τη συνήθεια να συµµετέχω στις εκδηλώσεις αυτές. Το 
τρίπτυχο που έχει δηµιουργηθεί: οι Εθελοντές Αιµοδότες, οι Μεταγγισιολόγοι, 
οι ασθενείς. Σήµερα έχω την ευχαρίστη-
ση να συµµετέχω στην προσπάθεια του 
τύπου και του ραδιοφώνου, οι οποί-
οι βοηθάνε µε την καλύτερη δυνατή 
προσπάθεια και αποτελεσµατικότητα σε 
όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνετε 
κάθε ηµέρα. 

Κύριε υπεύθυνε της ραδιοφωνίας της 
Πάτρας, έχω την τιµή και την ευχαρίστη-
ση µετά από την πρόσκληση του Πρόε-
δρου του Χρήστου Πρωτόπαπα, που εί-
ναι πίσω, έχω την τιµή να σας προσφέρω 
αυτή την πλακέτα. Η πλακέτα, η οποία εί-
ναι γεµάτη από ευχές να συνεχίσετε την 
προσπάθεια.

Βράβευση του ∆ιευθυντή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Πάτρας κ. 
Αδαµόπουλου!

ΚΑ. ΜΕΣΟΓΙΤΗ ΝΙΤΣΑ: Ευχαριστούµε πολύ. Προχωράµε στην επόµενη εισηγή-
τρια. 

Είναι η κυρία Τσάκωνα Ευσταθία. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Εται-
ρείας Προστασίας Πασχόντων µε Μεσογειακή Αναιµία - Μέλος της ΠΟΣΜΑ. 
Θα µας µιλήσει για το ρόλο και την προσφορά του Εθελοντή Αιµοδότη στη 
Θαλασσαιµία.
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9. Ο ρόλος και η προσφορά 
του Εθελοντή Αιµοδότη στη Θαλασσαιµία

ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΣΟΝΙΑ) - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΜΑ

ΚΑ. ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ: Κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Α., 
κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Σας ευχαριστώ που δώσατε 
σε εµένα και στο Σύλλογό µας, την Πανελλήνια Εται-
ρεία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία 
την ευκαιρία να επικοινωνήσω µέσω αυτού του σηµα-
ντικού Πανελληνίου συνεδρίου, τόσο µε όλους εσάς, 
κυρίως όµως να επικοινωνήσω µε τον κάθε ανώνυµο 
αιµοδότη.

Εθελοντής Αιµοδότης και Αιµοδοσία.

Εθελοντής Αιµοδότης:

Πρόσωπο που σου προκαλεί κάθε είδους θετικές και εξιδανικευµένες έννοιες, 
που σπανίζουν στη σηµερινή εποχή.

Αιµοδοσία.

Ανώτατη πράξη αλτρουισµού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι σχέσεις του Συλλόγου µας και βέβαια οι προσωπικές µας µε τους διάφο-
ρους Συλλόγους Εθελοντών Αιµοδοτών γυρίζουν πίσω, στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’60. 

Σχέσεις στοργής, σχέσεις εκτίµησης, σχέσεις ζωής, αφού σε µία ανοργάνωτη 
τότε πολιτεία η σύνδεσή µας αποτελούσε λόγο ύπαρξης των Πασχόντων από 
Μεσογειακή Αναιµία.

Εµείς να προσπαθούµε να οργανώσουµε µε αιµοδοσίες, προσελκύοντας νέους 
Εθελοντές Αιµοδότες και εκείνοι προσφέροντας αφιλοκερδώς το µοναδικό 
Θείο δώρο για την επιβίωση των πασχόντων, το ίδιο τους το αίµα.

∆υστυχώς τα χρόνια που µεσολάβησαν, η πολιτεία, παρά τα θετικά βήµατα που 
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έγιναν, δεν κατόρθωσε να γίνει αυτάρκης στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες 
αίµατος. 

Υπήρξε πάντοτε µία προχειρότητα και εµβαλλωµατικές λύσεις, χωρίς να δίνεται 
η δυνατότητα και µέσα στους Συλλόγους των Εθελοντών Αιµοδοτών να ανα-
πτύξουν το σηµαντικό τους έργο.

Κάθε αλλαγή Υπουργού δε σήµαινε συνέχιση µίας ενιαίας πολιτικής, αλλά 
γκρέµισµα του παλαιού για ανάπτυξη κάποιου καινούργιου.

Φαίνεται όµως, ότι η δύναµη της προσφοράς του Εθελοντή Αιµοδότη είναι 
πολύ πιο δυνατή από τα τερτίπια και τις µικροπολιτικές κάποιων, που αυτό το 
κοινωνικό αγαθό γινόταν όπλο εξάσκησης, δύναµης και εξουσίας.

Ευτυχώς οι ανώνυµοι Εθελοντές Αιµοδότες έγιναν Σύλλογοι και οι Σύλλογοι 
έγιναν Οµοσπονδία και άρχισαν να πιέζουν µαζί µας και µε µεγάλη µας χαρά, 
στο τελευταίο νοµοσχέδιο η Π.Ο.Σ.Ε.Α. απέκτησε θεσµικό ρόλο.

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ήρθε πλέον η εποχή που θα µπουν πραγµατικά 
οι βάσεις συνεργασίας πολιτείας, Π.Ο.Σ.Ε.Α., συλλόγων για να αισθάνεται ο 
Έλληνας πολίτης ότι πρέπει να συµµετέχει ενεργά στην αυτάρκεια του αίµατος 
στη χώρα µας.

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι τα τραγικά γεγονότα µόλυνσης ανθρώπων εξαιτίας 
µολυσµένου αίµατος και εκπτώσεις επί της υγείας των ασθενών δε θα παρου-
σιαστούν ξανά και οι άνθρωποι αυτοί που έπαιζαν µε τη ζωή και την υγεία των 
αθώων ανθρώπων, θα βρεθούν εκεί που τους αρµόζει.

Θέλουµε να εκφράσουµε ένα απέραντο ευχαριστώ στον ανώνυµο Εθελοντή 
Αιµοδότη καθώς και στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. και να τους διαβεβαιώσουµε ότι θα είµα-
στε δίπλα τους µε κάθε τρόπο, όπως και µέχρι σήµερα πράξαµε.

Να είσαστε πάντα καλά και να ξέρετε ότι εµείς αισθανόµαστε υπερήφανοι και 
υπόχρεοι για το αλτρουιστικό σας έργο, µας δώσατε δυνατότητα να ζήσουµε 
και να εντάξουµε τα παιδιά µας ισότιµα σε αυτή την κοινωνία.

Θέλουµε επίσης να τονίσουµε ότι η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τον Εθελοντή 
Αιµοδότη και την Π.Ο.Σ.Ε.Α., δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν αυτοί 
τον κύριο κοινωνικό ρόλο, µακριά από µικροπολιτικά παιχνίδια, γιατί το αίµα 
είναι ένα Θείο αγαθό που δεν παράγεται, αλλά πρέπει να παρέχεται σε κάθε 
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πολίτη, όποτε και όταν το χρειαστεί.

Σας ευχαριστώ.

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς. 

Κύριε Πρόεδρε. Έχουµε µία βράβευση. 

Μέχρι να γίνει η βράβευση να σας πούµε το εξής. Υπήρχε η επόµενη ενότητα, 
για τη συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθµού της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου για την ανά-
πτυξη της Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 
Θα σας ενηµερώσουµε.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. αποφάσισε οµόφωνα να 
απονέµει έπαινο τιµής ένεκεν στον 
Πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο Παπα-
γεωργίου της Πανελλήνιας Εταιρείας 
Προστασίας Πασχόντων από Μεσο-
γειακή Αναιµία, για την ηθική και 
υλική υποστήριξη των σκοπών της 
Οµοσπονδίας µας.

Τη βράβευση θα κάνει ο Ταµίας 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. ο κύριος Πανταζώνας Απόστολος.

ΚΑ. ΜΕΣΟΓΙΤΗ ΝΙΤΣΑ: Επειδή ο κύριος Παπαγεωργίου, για σοβαρούς λόγους 
υγείας δεν µπόρεσε να παραστεί, σας ευχαριστεί πάρα πολύ και σας εύχεται ότι 
καλύτερο. Θα παραλάβει η κυρία Τσάκωνας.

Βράβευση του κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου!

Κ.  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Ήρθε η ώρα να παραδώσουµε στο επόµενο Προε-
δρείο, µε το οποίο γίνεται συγχώνευση, γιατί η ενότητα που έλεγε για τη συµ-
βολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οµιλίες γίνανε όταν είχαν την ευκαιρία 
στο βήµα οι Νοµάρχες και οι ∆ήµαρχοι. 

Βέβαια περιµένουµε κάποια στιγµή να έρθει ο Νοµάρχης ......... 
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Ναι........ 

Ωραία!...... 

Άρα να ανέβει το επόµενο Προεδρείο, στο οποίο θα ανέβουν και τα δύο επό-
µενα Προεδρεία.

Ο κύριος Παπανικολάου ∆ηµήτριος - Γενικός Γραµµατέας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο κύριος Νικόπουλος Αθανάσιος - Πρόεδρος του Συνδέσµου Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιµοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Ο κύριος Τσελεπής Αλέκος - Πρώην αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Συλλόγου Τερ-
πνιωτών Θεσσαλονίκης και στέλεχος της ΕΡΤ- 3.

Ο κύριος Κοντακίδης Αναστάσιος - Μέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. - Πρόεδρος 
Ένωσης Συλλόγων και Οµάδων Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Έβρου - Πρόεδρος 
Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Αλεξανδρούπολης. 

Ο κύριος Σιµιγιάτος Γεώργιος - Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Αχαΐας <<Ο Αιµοδότης>> - Πρώην Πρόεδρος της Οµοσπονδίας - Πρώην Υπεύ-
θυνος για τα Βαλκάνια στο ∆.Σ. της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας.

Ο κύριος Τζόγιας Ευάγγελος - Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών και 
∆ωρητών οργάνων Σώµατος Νήσου Κω - Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο κύριος Γρούτσος Χρήστος - Μέλος του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. - Μέλος Συλλόγου 
Εθελοντών Αιµοδοτών Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου.

Ο κύριος Ισαακίδης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Καστοριάς - Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο κύριος ∆αρζέντας Αντώνιος - Μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Σύρου - Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ευχαριστώ.



147

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ  •  1 2  -  1 3  -  1 4  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 0 6

Μηνύµατα µάς έστειλαν 
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Μηνύµατα µάς έστειλαν 
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Μηνύµατα µάς έστειλαν 



150

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Α ΙΜΟ∆ΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ)

Κατάσταση τιµώµενων προσώπων στο Συνέδριο

Πανελλήνια Εταιρεία Προστασίας 
Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιµία

Βουλευτής Νοµού Ευβοίας κ. Περλεπέ-
Σηφουνάκη Αικατερίνη

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κα 
Αβούρη
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Κατάσταση τιµώµενων προσώπων στο Συνέδριο

Νοµαρχία Αρκαδίας - Νοµάρχης 
κ. Κωνσταντόπουλος ∆ηµήτριος

∆ήµος Τρίπολης - ∆ήµαρχος 
κ. Σωτηρόπουλος ∆ηµοσθένης

Υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος
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Κατάσταση τιµώµενων προσώπων στο Συνέδριο

Πρώην Πρόεδρος ΠΟΣΕΑ 
κ. Τσόµπος

Πρώην Πρόεδρος ΠΟΣΕΑ 
κ. Σιµιγιάτος

Υπερνοµάρχης Αθηνών-
Πειραιώς κ. Γεννηµατά
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Κατάσταση τιµώµενων προσώπων στο Συνέδριο

∆ιευθυντής τηλεοπτικού σταθµού 
“ΛΥΧΝΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πατρών, Αρχιµανδρίτης πατέρας 
Χρύσανθος Στελλάτος

Ελληνική Ραδιοφωνία
Πάτρας

Υπερνοµάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης
κ. Κων/νος Τάτσης



154

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Α ΙΜΟ∆ΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ)

Τεχνικός της ΕΤ3, 
Α΄ Αντιπρόεδρος Συλλόγου 
Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης 
κ. Αλέκος Τσελεπής

Κατάσταση τιµώµενων προσώπων στο Συνέδριο

Πρώην Γενικός Γραµµατέας 
της ΠΟΣΠΕΡΤ
κ. Παναγιώτης Καλφαγιάννης
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1. κ.κ. Αλέξανδρος - Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας 

2. Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος – Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Υ.Υ.&Κ.Α.)

3. Αβούρη Αγγέλα – Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

4. Αγγελικόπουλος Ευάγγελος – Επισκέπτης Υγείας.

5. Αθανασίου Βασίλειος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ελεούσας Ιωαννίνων.

6. Αλιχάν Ελένη – Νοσηλεύτρια - Τµήµα Εθελοντικής Αιµοδοσίας «Ασκλη-
πιείου Βούλας».

7. Αναστασίου Στυλιανή - Φοιτήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων - Νοσηλεύ-
τρια.

8. Ανδριόπουλος Αλέξης – Εκπρόσωπος  Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Κέντρου Υγείας  Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαµπος».

9. Ανδριοπούλου Αναστασία – Εκπρόσωπος Συνδέσµου Αιµοδοτών & ∆ω-
ρητών Οργάνων Σώµατος & Μέριµνας Υγείας «Κωστάκης Μεσογίτης».

10. Αντζινάς Νικόλαος – Πρώην Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

11. Αντωνίνης Γεώργιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ξυλοκάστρου «Οι Φίλοι της Ζωής».

12. Αντωνίου Ιωάννα - Παιδίατρος.

13. Αρχοντίδης Νικόλαος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Τραϊανούπολης Έβρου «Η Αγία Γλυκερία».

14. Ασηµακόπουλος Γεώργιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµο-
δοτών Ε.Κ.Α.Β.166«Γεώργιος Γεννηµατάς».

15. Ατλανόπουλος Αθανάσιος – Εκπρόσωπος Ιεράς Μητροπόλεως Κορίν-
θου.

16. Βαλσάµης Πέτρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ρό-
δου.

17. Βέκιος Ιωάννης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Σέρβι-
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ων Κοζάνης.

18. Βέρρας ∆ηµήτριος - Αντινοµάρχης Αχαΐας.

19. Βλαχονικόλας ∆ηµήτριος – Εκπρόσωπος ∆ήµου Καλλιθέας.

20. Βρότσος ∆ηµήτριος – ∆ικηγόρος – Στρατιωτικός.

21. Γαλιώτου Κωνσταντίνα – Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκοµείου Άρ-
γους.

22. Γελαγώτης Ιγνάτιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. 
Μαγνησίας «Η Αλληλεγγύη»

23. Γεννηµατά Φώφη – Υπερνοµάρχης Αθηνών – Πειραιώς 

24. Γεργιανάκη Ειρήνη – Εκπρόσωπος Οµάδας Φοιτητικής Εθελοντικής Αι-
µοδοσίας Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ο.Φ.Ε.Α.Κ.)

25. Γεωργικόπουλος Γεώργιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµο-
δοτών Ανατολικής Αιγιαλείας “ Ο ∆εσµός”.

26. Γεωργιτσοπούλου Εύα – Εκπρόσωπος Σωµατείου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ν. Ροδόπης

27. Γιάνναρης Χρήστος – Πρόεδρος ∆ιοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

28. Γιαννίκου - ∆ηµητρακοπούλου ∆ήµητρα - Προϊσταµένη Παναρκαδικού 
Νοσοκοµείου Τρίπολης.

29. Γιαρέντη Ζωή – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Μα-
γνησίας «Η Αλληλεγγύη» 

30. Γρουζή Ελισσάβετ – Αιµατολόγος – Επιµελήτρια Β’ Νοσοκοµείου 
«Κ.Α.Τ.»

31. Γρούτσος Χρήστος – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Π.Ο.Σ.Ε.Α – Εκπρό-
σωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου 

32. ∆αρζέντας Αντώνιος – Μέλος Επιτροπής ∆εοντολογίας Π.Ο.Σ.Ε.Α.

33. ∆εληγιάννης Αλέξανδρος – Υπάλληλος ∆.Ε.Η. Τρίπολης.

34. ∆όγα Άννα – Εκπρόσωπος χορηγού Ο.Τ.Ε. 
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35. ∆οµάζος Σωτήριος - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ε.Κ.Α.Β.166«Γεώργιος Γεννηµατάς».

36. ∆οξαστάκη Ζωή – Εκπρόσωπος Παγκρήτιου Συνδέσµου ∆ωρητών Ορ-
γάνων Σώµατος Ηρακλείου

37. ∆ράκου Φωτεινή – Μαία Νοσοκοµείου Πάτρας.

38. ∆ρίβας Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ν. Αχαΐας «Ο Αιµοδότης».

39. ∆ρούγγος Χρήστος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονί-
κης.

40. Εικοσιδέκα Ιωάννα – Νοσηλεύτρια Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπο-
λης..

41. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος – Πνευµονολόγος Παναρκαδικού Νοσοκοµείου 
Τρίπολης..

42. Ζερβού ~ Τεντόµα Μαρία – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών & ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Μυτιλήνης .

43. Ζερβού Ελευθερία – ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου Ιωαννίνων.

44. Ηλιόπουλος Σάββας – Ε.Κ.Α.Β. Τρίπολης.

45. Θεοδωρή Ελένη – Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου Ρίου.

46. Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αι-
µοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαµπος».

47. Θεοδωρόπουλος Απόστολος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αι-
µοδοτών Ξυλοκάστρου «Οι Φίλοι της Ζωής»

48. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αι-
µοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαµπος».

49. Ισαακίδης Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Καστοριάς.
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50. Ιωαννίδης Χρήστος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ανατολής Ιωαννίνων

51. Καλαντζοπούλου Χρύσα – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη»

52. Καλογήρου Ηρακλής – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ν. Μαγνησίας«Η Αλληλεγγύη»

53. Καλφαγιάννης Παναγιώτης – Πρώην Γενικός Γραµµατέας Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.

54. Κάνταρου Αικατερίνη – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Τρίπολης«Η Ζωή»

55. Καππές Γεώργιος – Ιατρός Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ρίου 

56. Κάργα Ελένη – Β΄ Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  Π.Ο.Σ.Ε.Α – 
Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ε.Κ.Α.Β. 166 «Γεώργιος 
Γεννηµατάς»

57. Καψάσκη Ελένη – Μικροβιολόγος Νοσοκοµείου Ικαρίας

58. Κελεσίδου Αικατερίνη – Τεχνολόγος Νοσοκοµείου «Άγιος Σάββας».

59. Κεπελής Γεώργιος –Εκπρόσωπος Σωµατείου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. 
Ροδόπης.

60. Κλεισιάρης Παναγιώτης - Νοσηλευτής Αιµοδοσίας Νοσοκοµείου Άρ-
γους.

61. Κοντακίδης Αναστάσιος – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
– Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Αλεξανδρούπολης. 

62. Κοντακίδης Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµο-
δοτών Αλεξανδρούπολης.

63. Κοντονή Άννα – Αντινοµάρχης Ν. Κορινθίας.

64. Κοντός Ιωάννης - Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.
Α.)

65. Κοντός Νικόλαος – Γενικός Γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.
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66. Κορδόση Αικατερίνη – Νοσηλεύτρια Αιµοδοσίας Γ.Ν. Κορίνθου

67. Κορλέτη Λυδία – Εκπρόσωπος ∆ήµου Σιθωνίας.

68. Κοτοπούλης Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµο-
δοτών Ιτέας «Ο Πελεκάνος»

69. Κοτσαµπάση Παρασκευή - Εκπαιδευτικός, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθε-
λοντών Αιµοδοτών Ιτέας “Ο πελεκάνος”.

70. Κοττού Γιώτα – Εκπρόσωπος Συνδέσµου Αιµοδοτών & ∆ωρητών Οργά-
νων Σώµατος & Μέριµνας Υγείας «Κωστάκης Μεσογίτης».

71. Κούλη Θεώνη - Νοσηλεύτρια.

72. Κουρτέλη Αικατερίνη - ∆ηµοσιογράφος «MAX TV».

73. Κουτσούκου Θεώνη - Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Παναρκαδικού Νοσοκοµείου 
Τρίπολης

74. Κρητικός Ανδρέας – Μουσικός Σύλλογος Ερµιόνης.

75. Κωνσταντινόπουλος Θεόδωρος - 411 ΓΕ.Ν. Τρίπολης

76. Κωνσταντόπουλος ∆ηµήτριος – Νοµάρχης Αρκαδίας 

77. Κωστάκη Γεωργία – Ακτινολόγος.

78. Λεοντόπουλος Ιωάννης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ιτέας «Ο Πελεκάνος» 

79. Λογοθέτης Ιωάννης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Καρπάθου.

80. Μακρή Ελεάνα - Εκπρόσωπος Οµάδας Φοιτητικής Εθελοντικής Αιµοδο-
σίας Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ο.Φ.Ε.Α.Κ.)

81. Μαµασούλας Κωνσταντίνος – Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Αι-
τωλοακαρνανίας 

82. Μαµατάς Σωτήριος – ∆ιευθυντής Αιµοδοσίας Νοσοκοµείου Ικαρίας.

83. Μαναρουλά Ευγενία – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Καρπάθου.
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84. Μανδαλάκη Βασιλική-Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου Ε.Κ.Ε.Α. - Οµότιµη επίκουρη καθηγήτρια Αιµατολογίας.

85. Μαντατζής ∆ηµήτριος – Εκπρόσωπος Σωµατείου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ν. Ροδόπης.

86. Μαυρούδης Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών & ∆ωρητώνΟργάνων Σώµατος Μυτιλήνης.

87. Μεσογίτη Νίτσα - Εκπρόσωπος Συνδέσµου Αιµοδοτών & ∆ωρητών Ορ-
γάνων Σώµατος & Μέριµνας Υγείας «Κωστάκης Μεσογίτης».

88. Μηλόπουλος Αλέκος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
& ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Καβάλας «Στέλλα Μανωλά – Κούρτη»

89. Μπακόπουλος Σταµάτης – Γενικός Ιατρός Τρίπολης.

90. Μπαρζός Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. 
Αχαΐας«Ο Αιµοδότης» 

91. Μπάρτζιου Ελένη – Εκπρόσωπος Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης.

92. Μποβέρος Χρήστος – Εθελοντής Αιµοδότης

93. Μπορδόκα Αντελίνα – Εκπρόσωπος Κέντρου Υγείας Ροδοπόλης Σερρών

94. Μπούκλης Γεώργιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ξυλοκάστρου«Οι Φίλοι της Ζωής»

95. Μπουρλούκος Σταµάτης – Εκπρόσωπος χορηγού Ο.Τ.Ε.

96. Μπουρτζουκλή Παναγιώτα – Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας 
Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης

97. Νικολάου Μιχάλης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. 
Μαγνησίας «Η Αλληλεγγύη»

98. Νικόπουλος Αθανάσιος - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών & ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Καβάλας «Στέλλα Μανωλά – Κούρ-
τη»

99. Νοµικού Ευφροσύνη – Αιµατολόγος – Επιµελήτρια Α΄ Νοσοκοµείου Ιπ-
ποκράτειου Αθηνών
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100. Νούλης Ιωάννης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης

101. Ντέσκου Παναγιώτα – Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων 
από Μεσογειακή Αναιµία ΠΑ.Σ.Π.ΜΑ.) 

102. Ξαγοράρη Ειρήνη – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Σύ-
ρου.

103. Ξενάκη Μαρία – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Σύρου

104. Οικονοµάκη - Μυλωνά Βασιλεία.

105. Ορφανόπουλος Μιχάλης – Πρόεδρος Νοµαρχιακού Συµβουλίου Αρκαδί-
ας

106. Αρχιµανδρίτης π. Χρύσανθος Στελλάτος – ∆ιευθυντής Τηλεοπτικού 
Σταθµού «Λύχνος»Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

107. Παναγόπουλος Ανδρέας – Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας Πανεπι-
στηµίου Πατρών – Πρόεδρος της Στέγης Ελλήνων Αιµοδοτών «ΣΤ.ΕΛΛ.
Α.)

108. Παναγοπούλου Γεωργία – Παιδίατρος Νοσοκοµείου Ναυπλίου

109. Πανέτας Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. 
Άρτας

110. Πανοπούλου Σοφία – Νοσηλεύτρια Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπο-
λης.

111. Πανταζοπούλου Μαρία , Ειρήνη - Νοσηλεύτρια

112. Πανταζώνα Αικατερίνη – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Φαρσάλων.

113. Παπαγεωργίου Θεόδωρος .

114. Πανταζώνας Απόστολος –  Ταµίας ∆ιοικητικού Συµβουλίου Π.Ο.Σ.Ε.Α- 
Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Φαρσάλων.

115. Παπαδηµητρίου Αρετή – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ορεστιάδας «Ο Άγιος Παντελεήµων»

116. Παπαδηµητρίου Βασίλειος – Εκπρόσωπος Ελληνικής Οµοσπονδίας Θα-
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λασσαιµίας (Ε.Ο.ΘΑ.)

117. Παπαδόπουλος Κύριλλος – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Αγρίνιο)

118. Παπαδόπουλος Τάσος - ΒΙΑΝΕΞ Φαρµακευτικός Αντιπρόσωπος

119. Παπαζωγράφος Ιωάννης - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών & ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Καβάλας «Στέλλα Μανωλά – Κούρ-
τη»

120. Παπαθεοφάνη Αικατερίνη.

121. Παπαµαργαρίτη Ευδοξία – Νοσηλεύτρια.

122. Παπανικολάου ∆ηµήτρης – Γενικός Γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου Π.Ο.Σ.Ε.Α. –Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Αιτω-
λοακαρνανίας. 

123. Παπαχαρίσης Τιµόθεος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Σερβίων Κοζάνης.

124.  Παπαχρόνης Ιωάννης – Ειδικός Γραµµατέας ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. –Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Ξάνθης 
«Η Αγάπη»

125. Παπουτσή Φωτεινή – Ε.Κ.Α.Β. Τρίπολης

126. Παππά Χριστίνα – Ιατρός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Κορίνθου

127. Παυλίδη Νίτσα – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ανατο-
λικής Αιγιαλείας «Ο ∆εσµός»

128. Παυλίδης Παναγιώτης - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ανατολικής Αιγιαλείας «Ο ∆εσµός»

129. Περλεπέ – Σηφουνάκη Αικατερίνη – Βουλευτής Ν. Ευβοίας

130. Πλατής Οδυσσέας – Εκπρόσωπος Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαιµί-
ας (Ε.Ο.ΘΑ.)

131. Πλιάκος Ακύλας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ιωαν-
νίνων.

132. Πολυδώρου Παρασκευή - Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
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Καλαβρύτων

133. Λευτέρης Πολυκρέτης – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Π.Ο.Σ.Ε.Α. – Εκ-
πρόσωπος ΣυλλόγουΕθελοντών Αιµοδοτών Καραµανδάνειου Νοσοκο-
µείου Παίδων Πατρών «Ο Άγιος Στυλιανός»

134. Πουρνάρα Βασιλική - ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας Νοσοκοµείου Αγρινίου.

135. Προµπονάς Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµο-
δοτών Ν. Μαγνησίας«Η Αλληλεγγύη»

136. Προύτσου Κωνσταντίνα - ∆ΥΠΕ Πελοποννήσου.

137. Ραουζαίος Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Σύρου

138. Ραουζαίου Μαρία - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Σύ-
ρου

139. Ρίζου - Βρέλλη Μαρία - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ιωαννίνων .

140. Ροζοίκου Σοφία - Νοσηλεύτρια.

141. Σαβανός Μιχαήλ – Νοσηλευτής Αιµοδοσίας Γ.Ν. Κορίνθου  

142. Σακκάς Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αιµοδοτών Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καλλιθέας

143. Σαµουηλίδης ∆ήµος – Α΄ Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. –  Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Ξάνθης 
«Η Αγάπη» 

144. Σαργουσάκη Σαπφώ - Εκπρόσωπος Συλλόγου Αιµοδοτών Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καλλιθέας

145. Σαρρής Κώστας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών & ∆ω-
ρητών ΟργάνωνΣώµατος Νήσου Κω «Ο Ιπποκράτης» 

146. Σιµιγιάτος Γεώργιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. 
Αχαΐας «Ο Αιµοδότης»

147. Σιµιγιάτου Σταυρούλα – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 



164

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Α ΙΜΟ∆ΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ)

Ν. Αχαΐας «Ο Αιµοδότης»

148. Σκουτιανέλης  Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών & ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Μυτιλήνης 

149. Σµυρλή Βάλια – Καθηγήτρια, ∆ηµοσιογράφος Ραδιοφωνικού Σταθµού 
Εκκλησίας της Ελλάδας.

150. Σουτέρα Ελένη - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ν. Αχα-
ΐας «Ο Αιµοδότης»

151. Σοφιανός Ηλίας – Εκπρόσωπος Ελληνικής Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας 
(Ε.Ο.ΘΑ.)

152. Σπηλιωτακάρα Άννα – Μέλος Επιστηµονικής Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Π.Ο.Σ.Ε.Α.

153.  Σπύρου Γεώργιος - 

154. Σταµατοπούλου Αγγελική – Επισκέπτρια Υγείας Παναρκαδικού Νοσοκο-
µείου Τρίπολης 

155. Σταµούλης Κωνσταντίνος – Αιµατολόγος – Επιµελητής Α΄ Εθνικού Κέ-
ντρου Παραγώγων Αίµατος – Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε.ΚΕ.Α.

156. Σωτηρόπουλος ∆ηµοσθένης – ∆ήµαρχος Τρίπολης 

157. Συµεωνίδου Αικατερίνη – Νοσηλεύτρια Παναρκαδικού Νοσοκοµείου 
Τρίπολης

158. Συρόπουλος Αθανάσιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη»

159. Ταγαράς Νικόλαος - Νοµάρχης Κορινθίας.

160. Τζαναβάρης Παναγιώτης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Σύρου

161. Τζάννε Μαρία – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Κέρκυ-
ρας «Ηλίας Πολίτης»

162. Τζίµας Άλκης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ανατο-
λής Ιωαννίνων 
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163. Τζίµας Νικόλαος – Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 20ης Αµφικτιονί-
ας Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών

164. Τζόγια Σταµατία - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών & ∆ω-
ρητών ΟργάνωνΣώµατος Νήσου Κω «Ο Ιπποκράτης»

165. Τζόγιας Ευάγγελος - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών & 
∆ωρητών ΟργάνωνΣώµατος Νήσου Κω «Ο Ιπποκράτης»

166. Τόλιος Παναγιώτης - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ανατολικής Αιγιαλείας «Ο ∆εσµός»

167. Τραχανά Μπέτυ – ∆ηµοσιογράφος «ART TV».

168. Τσακαλάκη Ιωάννα – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ορεστιάδας «Ο ΆγιοςΠαντελεήµων».

169. Τσακούµης Ελευθέριος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Άρτας

170. Τσάκωνα Σόνια - Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Εταιρείας  Προστασίας Πα-
σχόντων ΜεσογειακήςΑναιµίας.

171. Τσαούσης Χρήστος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας « Ο Καλός Σαµαρείτης».

172. Τσελεπής Αλέξανδρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλο-
νίκης

173. Τσιακαλάκης Ευάγγελος - Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ορεστιάδας «Ο ΆγιοςΠαντελεήµων».

174. Τσόµπος Αιµίλιος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών ∆υ-
τικής Στερεάς Ελλάδας « Ο Καλός Σαµαρείτης».

175. Φαρµάκη Καλλισθένη – Αιµατολόγος -  ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας Γ.Ν. 
Κορίνθου

176. Φράγκου Σοφία – Εκπρόσωπος ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου

177. Φραντζή Γεωργία – Μεταφράστρια.

178. Φωτόπουλος ∆ηµήτριος – Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχό-
ντων ΜεσογειακήςΑναιµίας (ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ.)
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179. Χαρίσκος Σταύρος – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Κοκκινοχώµατος Καβάλας.

180. Χαρτοφύλης Μιχάλης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ρόδου«Αδελφότης Αίµατος».

181. Χασαπόπουλος Ιωάννης – Εκπρόσωπος Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Πάτρας «Άγιος Στυλιανός».

182. Χατζουρίδου Θεοδοσία – Εκπρόσωπος Σωµατείου Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Ροδόπης

183. Χρόνη Ιωάννα - Παιδιάτρος.

184. Χρονίδης Γεώργιος.

185. Ψαθά Φλωρεντία – Νοσηλεύτρια Αιµοδοσίας Νοσοκοµείου Σπάρτης.
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Χορηγοί 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εθελοντικής Αιµοδοσίας

1) Υπουργείο Υγείας  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2) Περιφέρεια Πελοποννήσου
3) Νοµαρχία Αρκαδίας
4) Νοµαρχία Λακωνίας
5)  Νοµαρχία Κορινθίας
6) Τ.Ε.∆.Κ. Ν. Αρκαδίας
7) ∆ήµος Τρίπολης
8)  ∆ήµος Κορινθίων
9) ∆.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου
10)  ΟΤΕ
11) ΟΠΑΠ
12) ΦΥΡΚΟ Α.Ε.
13) Αναπληρώτρια Νοµάρχη Ν. Κορινθίας  κ. Άννα Κοντονή
14) Επιµελητήριο Ν. Κορινθίας
15) Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας
16) ∆έλτα Μηχανική
17) Μύλοι Σόγιας Α.Ε. 
18) Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Τρίπολης
19) Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Ξυλοκάστρου (∆ήµος Ξυλοκάστρου)
Οινοποιητικές επιχειρήσεις του Ν. Κορινθίας 
 1) Κωνσταντίνου Γκόφα
 2) Ιωάννη Νικολάου
 3) Ηλία Ζαχαριά
 4) Κτήµα Παλυβού
 5) Κτήµα Λαυκιώτη
 6) Γεώργιος Κύργαινας
 7) Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Νεµέας
 8) Βιοµηχανία επεξεργ. Κορινθιακής σταφίδας “PRIMAROLI” Παπαβασιλείου A.E.

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)
µε τη συµπαράσταση της ΠΟΣΠΕΡΤ
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