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Θέμα: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ»  
 

Το Κέντρο Αίματος ευχαριστεί ολόψυχα τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας κ. Ι. Καρβέλη, για την αμέριστη και διαρκή στήριξή του στο έργο της 

Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.  

Μερικές μόνο από τις σταθερές δράσεις της Διοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ., για την 

ενίσχυση της επάρκειας αίματος της πόλης μας, είναι οι παρακάτω: 

 Εξασφάλιση χώρου στο Επιμελητήριο Aχαΐας για την οργάνωση εθελοντικών 

αιμοδοσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας 

 Οργάνωση τακτικών αιμοδοσιών, στο χώρο της 6ης Υ.ΠΕ., με πολύ μεγάλη 

συμμετοχή των εργαζόμενων αυτής, από όλες τις υπηρεσίες ευθύνης της  

 Οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών σε σχολεία μετά από πρόσκληση των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Προώθηση των δράσεων του προγράμματος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 365 του Αρεταίειου 

Νοσοκομείου Αθηνών, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Αιμοδοσίες των 

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της χώρας 

 Οργάνωση και προώθηση κοινωνικών μηνυμάτων για την αξία της 

εθελοντικής αιμοδοσίας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών 
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Στις παραπάνω δράσεις προστέθηκε η πολύτιμη πρωτοβουλία της 6ης Υ.ΠΕ., για την 

κάλυψη των αναγκών σε μονάδες αίματος των ασθενών της Μονάδας Μεσογειακής 

Αναιμίας (ΜΜΑ) του Π.Γ.Ν.Π., για την αποστολή μονάδων αίματος από το Εθνικό 

Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), κατά τη δύσκολη περίοδο του Αυγούστου, όπου η 

συλλογή μειώνεται δυσανάλογα με τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες των ασθενών. 

Το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να παραλάβουμε από το Ε.ΚΕ.Α., 50 

μονάδες αίματος μέχρι σήμερα (30 μονάδες 1-9-2022 και 20 μονάδες 2-9-2022), οι 

οποίες κάλυψαν αποκλειστικά τις ανάγκες των ασθενών της ΜΜΑ.  

 

Οι ευχαριστίες μας είναι ειλικρινείς και η διαπίστωση ότι για πρώτη φορά το Κέντρο 

Αίματος Π.Γ.Ν.Π., γίνεται αποδέκτης τέτοιας έμπρακτης βοήθειας και υποστήριξης 

από την 6η Υ.ΠΕ., παραμένει ακλόνητη. 

 

Καλή δύναμη στο έργο σας. 

                                                                                              Η Διευθύντρια του Κ.Α., 

                                                                                                    Αθηνά Μούγιου                                     


