ΣΑΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1Ο:
Τφίςταται Σράπεζα Αίματοσ από τα αςφαλιςμϋνα μϋλη τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και τισ
οικογϋνειϋσ τουσ από το ϋτοσ 1985.
ΑΡΘΡΟ 2Ο:
κοποί τησ Σράπεζασ Αίματοσ είναι:
1. Η δημιουργύα διαρκούσ παρακαταθόκησ αύματοσ για την αντιμετώπιςη
των αναγκών των μελών τησ.
2. Η παροχό βοόθειασ και η ςυμπαρϊςταςη για την εξεύρεςη αύματοσ ςτισ
ϋκτακτεσ ανϊγκεσ των μελών, όταν δεν υπϊρχει δυνατότητα
εξυπηρϋτηςησ από την Τρϊπεζα.
3. Η ανϊπτυξη πνεύματοσ αλληλεγγύησ και εθελοντικόσ προςφορϊσ
αύματοσ ςτον ςυλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβϊλλον των μελών
του Ταμεύου Υγεύασ.
ΑΡΘΡΟ 3Ο:
1. Μέλη τησ Σράπεζασ Αίματοσ μπορούν να γύνουν όλα τα αςφαλιςμϋνα
μϋλη τού ΤΥΠΕΤ, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ τουσ καθώσ και οι εργαζόμενοι
τησ Εθνικόσ Τρϊπεζασ και του Ομύλου, οι οπούοι δεν εύναι αςφαλιςμϋνοι
ςτο Ταμεύο Υγεύασ, αυτόματα από την 1η αιμοδοςύα.
2. Τα μϋλη ςυμμετϋχουν ςε οργανωμϋνεσ από το Ταμεύο Υγεύασ αιμοδοςύεσ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο:
Δικαιώματα και υποχρεώςεισ:
1. Κϊθε μϋλοσ τησ Τρϊπεζασ Αύματοσ ϋχει δικαύωμα να ζητόςει αύμα για την
κϊλυψη αναγκών του ιδύου ό ςυγγενών Α΄ βαθμού (παιδιϊ, γονεύσ,
ςυζύγουσ).
2. Οι εργαζόμενοι και οι ςυνταξιούχοι οι οπούοι δεν εύναι αιμοδότεσ

εξυπηρετούνται εφόςον υπϊρχει απόθεμα αύματοσ και μϋχρι μύα φιϊλη
τον χρόνο.
3. Κϊθε μϋλοσ εύναι υποχρεωμϋνο να φροντύζει για την απρόςκοπτη
λειτουργύα τησ Τρϊπεζασ και να ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα κλύματοσ που
ευνοεύ την ανϊπτυξη τησ εθελοντικόσ αιμοδοςύασ.
4. Σε κϊθε αιμοδότη χορηγεύται ειδικό κϊρτα.
5. Μϋλη τού ΤΥΠΕΤ τα οπούα ςυςτηματικϊ ϋδιναν αύμα και για λόγουσ
υγεύασ διϋκοψαν ςυνεχύζουν να θεωρούνται αιμοδότεσ.
ΑΡΘΡΟ 5Ο:
1. Η Τρϊπεζα Αύματοσ λειτουργεύ ςε ςυνεργαςύα με τα τμόματα αιμοδοςύασ
τού Νοςοκομεύου “ΕΛΠΙΣ” και του Δρακοπούλειου Κϋντρου Αιμοδοςύασ.
Στα εν λόγω τμόματα τηρούνται αρχεύα αιμοδοτών. Επύςησ,
παρακολουθούνται τα υπϊρχοντα αποθϋματα καθώσ και η δυνατότητα
εξυπηρϋτηςησ των μελών.
2. Την ευθύνη τόσ αιμοδοςύασ για τουσ όρουσ και τισ ςυνθόκεσ υγιεινόσ ϋχει
το νοςοκομεύο, ςτο οπούο διενεργεύται η αιμοδοςύα.
3. Κϊθε αιμοδότησ δύνει αύμα ύςτερα από οδηγύεσ τού νοςοκομεύου, ςτο
οπούο διενεργεύται η αιμοδοςύα.
ΑΡΘΡΟ 6Ο:
Διοίκηςη: Την ευθύνη για την εφαρμογό τού παρόντοσ κανονιςμού ϋχει η
Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Πρόνοιασ & Μϋριμνασ, Τμόμα Κοινωνικόσ Υποςτόριξησ
Μελών, Γραφεύο Σχεδιαςμού και Υλοπούηςησ Προγραμμϊτων Αιμοδοςύασ,
κατόπιν ςχετικόσ απόφαςησ τού Διοικητικού Συμβουλύου τού ΤΥΠΕΤ. Κϊθε
οικονομικό υποχρϋωςη τόσ Τρϊπεζασ αύματοσ καλύπτεται από το Ταμεύο Υγεύασ
(π.χ. εκδηλώςεισ, ϋντυπο υλικό, κλπ).
ΑΡΘΡΟ 7Ο:
Τποχρεώςεισ του Διοικητικού υμβουλίου:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τού ΤΥΠΕΤ ϋχει την κύρια ευθύνη για την
προςπϊθεια διαρκούσ εξαςφϊλιςησ δυνατότητασ εξυπηρϋτηςησ των
μελών καθώσ και την παρακολούθηςη κύνηςησ των μονϊδων αύματοσ.
2. Έχει επύςησ την ευθύνη για την οργϊνωςη εκδηλώςεων και την
περιοδικό ϋκδοςη ανακοινώςεων με ςκοπό την υπογρϊμμιςη τόσ
ανϊγκησ, την ενύςχυςη του κοινωνικού αιςθόματοσ καθώσ και την
καταπολϋμηςη των επιφυλϊξεων και των προκαταλόψεων τα οπούα
αποτελούν εμπόδια και βαςικϋσ αιτύεσ ανϊςχεςησ τόσ εθελοντικόσ
προςφορϊσ αύματοσ για τη ςωτηρύα των δοκιμαζόμενων ςυνανθρώπων
μασ.
3. Την τόρηςη αρχεύου με τουσ τακτικούσ αιμοδότεσ και την αδιϊλειπτη
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προςπϊθεια επαύξηςόσ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο:
Κϊθε ζότημα που προκύπτει και δεν ρυθμύζεται από τον παρόντα κανονιςμό
αντιμετωπύζεται με απόφαςη τού Διοικητικού Συμβουλύου τού ΤΥΠΕΤ.
ΑΡΘΡΟ 9Ο:
Ο κανονιςμόσ αυτόσ εγκρύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ςτισ 24/11/2011 και
η τροποπούηςό του γύνεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο τού Ταμεύου
Υγεύασ.
ΑΡΘΡΟ 10Ο:
Σε περύπτωςη διϊλυςησ τησ Τρϊπεζασ το υπϊρχον απόθεμα περιϋρχεται ςτο
Νοςοκομεύο ΕΛΠΙΣ και ςτο Δρακοπούλειο Κϋντρο Αιμοδοςύασ.
ΑΡΘΡΟ 11Ο:
Αιμοληψία:
1. Η κρύςη τησ καταλληλότητασ τού αιμοδότη γύνεται από ιατρό.
2. Η εκτϋλεςη τησ αιμοληψύασ γύνεται από νοςηλευτικό προςωπικό.
3. Η αιμοληψύα εκτελεύται ςε κατϊλληλα διαμορφωμϋνο χώρο ο οπούοσ
παραχωρεύται από την Εθνικό Τρϊπεζα ό από οποιονδόποτε ϊλλο
φορϋα.
4. Το υλικό το οπούο χρηςιμοποιεύται κατϊ την αιμοδοςύα εύναι απολύτωσ
εναρμονιςμϋνο με τισ προδιαγραφϋσ οι οπούεσ καθορύζονται ςύμφωνα
με τισ οδηγύεσ τού Εθνικού Κϋντρου Αιμοδοςύασ (Ε.ΚΕ.Α.), βϊςει των
διεθνώσ ιςχυόντων.
ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
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