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ΣυνÜδελφοι και φßλοι,

σαò κÜνουμε γνωστü üτι τ1,1ν Τρßτη 30 Μαθου, θα πραγματοποιηθεß

αιμοδοσßα στο Πολυßατρεßο του Ταμεßου Υγεßαò Προσωπικοý Α,Τ,Ε, στη

Θεσσαλονßιιη (Βασ.Ηρακλεßου 26, 5ο ò üροφοò),

Η αιμοδοσßα θα αρβσει στιò ι.6.00 και θα τελειþσει στιò 19.30, και θα

πραγματοποιηθεß απü συνεργεßο του ΤμÞματοò Αιμοδοσßαò του Νοσοκομεßου

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» τηò Θεσσαλονßκηò, üπωò κÜθε φορÜ,

Στην αιμοδοσßα μποροýν να λÜβουν μÝροò παλιοß αιμοδüτεò αλλÜ και νÝοι,

εßτε εν ενεργεßα και συνταξιοýχοι, εßτε Üτομα απü το οικογενειακü και φιλικü τουò

περιβÜλλον.

¼πωò üλοι ξÝρετε, σκοπüò τιlò αιμοδοσßαò εßναι η Üμβλυνση του οξýτατου

προβλÞματοò τηò Ýλλειψηò αßματοò στη χþρα μαò αλλÜ παρÜλληλα και η κÜλυψη των

αναγκþν των πρþην μελþν του Ταμεßου βα§, καθþò και των παιδιþν που πÜσχουν

απü μεσογειακÞ αναιμßα.

ΣυνÜδελφοι, πιστεýουμε üτι üλοι θα στηρßξετε και αυτÞν τη φορÜ την

προσπÜθειÜ μαò αυτÞ, που θα συμβÜλλει γενικÜ στην εξασφÜλιση επÜρκειαò αßματοò

και θα βοηθÞσει Ýμπρακτα τουò τυχüν πÜσχοντεò συναδÝλφουò πρþην

ασφαλισμÝνουò μαò και τα μÝλη των οικογενειþν τουò,

Σαò καλοýμε λοιπüν üλουò να πÜρετε μαζικÜ μÝροò στην αιμοδοσßα που θα

πραγματοποιηθεß την παραπÜνω ημερομηνßα.

Υπενθυμßζου!ιε ακüμη üτι οι εν ενεργεßα υπÜλληλοι που θα αιμοδοτÞσουν

δικαιοýνται 2 επιπλÝον ημÝρεò Üδειαò πÝραν τηò κανονικÞò,

ΤÝλοò. ενημεοCυνουμε üτι Ο ΑΙΜΟΔΟΤΙD ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
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