Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για την αφή της «Φλόγας της Αγάπης» της 16ης
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας, η οποία θα μεταλαμπαδεύσει και θα εμφυσήσει την
πανανθρώπινη αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Το αίμα είναι βασικό
συστατικό της ζωής κι ένα αναντικατάστατο θεραπευτικό μέσο. ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, *
ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ, * ΟΥΤΕ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ, * ΟΥΤΕ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΜΟΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. Η μόνη πηγή του είναι ο άνθρωπος.
Παρά τις δυσχερείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες η κοινωνική αλληλεγγύη
και η προσφορά στο συνάνθρωπο είναι παρούσα. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία
προσφορά ανθρωπιάς που μπορεί μονάχα με μία σύντομη ”στάση” να χαρίσει ζωή
και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Ο.Υ. η χώρα μας, έχει σταθερή αύξηση του αριθμού
εθελοντών αιμοδοτών. Στόχος λοιπόν αυτής της διοργάνωσης είναι η προσέλκυση
νέων εθελοντών αιμοδοτών και η μετάγγιση στη νέα γενιά της ιδέας της μη
αμειβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας ως μίας αυτονόητης και φυσιολογικής
διαδικασίας που αρμόζει στη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στη ζωή
και στους συνανθρώπους του.
Αυτό το στόχο υπηρετεί η Υπηρεσία Αιμοδοσίας που λειτουργεί στο Νοσοκομείο
«Άγιος Παύλος» από το 1976. Η Αιμοδοσία μας ανακαινίστηκε πρόσφατα με δωρεά
εξ ολοκλήρου από το ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ η οποία περιελάμβανε επιπλέον τη
δωρεά ενός οχήματος κατάλληλα διαμορφωμένου για τις εξορμήσεις της
Αιμοδοσίας καθώς και λοιπό ιατρικοτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
έμπρακτη απόδειξη των αρχών που διέπουν τη δράση του Ιδρύματος,
Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας αγωνίζεται συνεχώς, οργώνοντας
κυριολεκτικά όλο το νομό Θεσσαλονίκης διενεργώντας εθελοντικές αιμοδοσίες και
στρατολογώντας συνεχώς νέους εθελοντές αιμοδότες. Η Αιμοδοσία μας είναι από
τις πρώτες πανελλαδικά σε εθελοντικά συλλεγμένο αίμα. Το 80% του συλλεγμένου
από την Αιμοδοσία μας αίμα προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες όταν ο μέσος
όρος συλλογής από τη χώρα μας δεν υπερβαίνει το 50%.
Από μέρους μας ως Διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» συγχαίρουμε και
ευχαριστούμε την Διευθύντρια της Αιμοδοσίας αλλά και όλο το προσωπικό της
Υπηρεσίας για τον καθημερινό αγώνα που κάνουν για να φέρουν εις πέρας ένα
τόσο σημαντικό έργο με τόσο θεαματικά αποτελέσματα.
Καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα και την ευχή η εθελοντική
αιμοδοσία να αποτελέσει κομμάτι της κουλτούρας και του πολιτισμού μας,
σύμβολο αλτρουισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς αγάπης.

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ. ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΖΩΗ!

