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Αζήλα, 23/08/2021 

 

ΕΓΚΤΚΛΘΟ: ΟΔΗΓΘΕ ΓΘΑ ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΘΜΑΣΟ.  

ΣΑ ΤΝΔΘΚΑΣΑ ΜΠΑΘΝΟΤΝ ΜΠΡΟΣΑ 

 

Η αιιεινβνήζεηα θαη ην αίζζεκα ελόηεηαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ε ζπκπαξάζηαζε ζηνπο     

δνθηκαδόκελνπο ζπλαλζξώπνπο καο είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά επηβίσζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

ζηελ ζπλερηδόκελε πγεηνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βηώλνπκε. 

 

Οη Τξάπεδεο Αίκαηνο είλαη δεμακελέο έκπξαθηεο αιιειεγγύεο θαη σο Σπλδηθάηα αμίδεη λα          

πξνρσξήζνπκε ζηε δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ ηέηνησλ κνλάδσλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηό ην εγρείξεκα. 

 

Σην πιαίζην απηό ν Πξόεδξνο ηεο ΟΣΕΤΕΕ θαη Γξακκαηέαο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία 

ηεο ΓΣΕΕ, ζπλ. Αλδξέαο Σηντκελίδεο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπλδηθάηνπ Ταρπδξόκσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Θεζζαινλίθεο ζπλ. Φξήζην Σαβνπιίδε ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο Τξάπεδαο Αίκαηνο από ην Σπλδηθάην Ταρπδξόκσλ.  

 

Ο Φξήζηνο Σαβνπιίδεο καο αλέθεξε κε ιεπηνκέξεηα ηα απαηηνύκελα βήκαηα ηα νπνία θαη            

παξαζέηνπκε παξαθάησ. Τνλ ζπγραίξνπκε θαη επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάδεημε 

ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ δεηήκαηνο θαη γηα ηηο πνιύηηκεο νδεγίεο πνπ καο έδσζε.  

 

Οδηγός δημιοσργίας Σράπεζας Αίματος 

 

1. Λήςε απόθαζεο από ην ΔΣ  γηα ηελ δεκηνπξγία Τξάπεδαο Αίκαηνο.  

2. Λήςε απόθαζεο από ην Δ.Σ. γηα ηνλ νξηζκό δηαρεηξηζηή ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο.  

3. Εύξεζε ηκήκαηνο αηκνδνζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο Τξάπεδαο Αίκαηνο 

θαη ζύλαςε ζπλεξγαζίαο Φνξέα- Ννζνθνκείνπ.  

4. Επηθνηλσλία κε ην ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://service.bdr.gr ζηελ νπνία ππάξρεη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη εγρεηξίδην ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ νπνίνπ ζα ζπκπιεξσζνύλ νη αληίζηνηρεο θόξκεο πνπ ζα          

απνζηαινύλ ειεθηξνληθά ζην ΕΜΑ.  

 

Όηαλ ην ΕΜΑ ηειεηώζεη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη δελ πξνθύςεη θάπνην πξόβιεκα ζα        

επηθνηλσλήζεη κε ην ηκήκα αηκνδνζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο βάζε ηεο ηξάπεδαο 

αίκαηνο γηα λα νινθιεξώζεη ηε δηαζύλδεζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο αηκνδνζίαο κε ην ΕΜΑ.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαζύλδεζεο απηήο ζα ζηαιεί απάληεζε κέζσ email ζην δηαρεηξηζηή  ηνπ Φνξέα, 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο καδί κε έλαλ πεληαςήθην 

θσδηθό ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 

 

Η ΟΣΕΤΕΕ εληόο ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ζα μεθηλήζεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ δεκηνπξγία      

Τξάπεδαο Αίκαηνο.  

 

Καινύκε όια ηα Σπλδηθάηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο είηε κεκνλσκέλα είηε 

ζε ζπλεξγαζίεο ζρεκάησλ. 

Σο Δ της ΟΕΣΕΕ 
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