ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο:
Υφίσταται Τράπεζα Αίματος από τα ασφαλισμένα μέλη του ΤΥΠΕΤ και τις
οικογένειές τους από το έτος 1985.
ΑΡΘΡΟ 2Ο:
Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:
1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των
αναγκών των μελών της.
2. Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις
έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης
από την Τράπεζα.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος
στον συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Ταμείου
Υγείας.
ΑΡΘΡΟ 3Ο:
1. Μέλη της Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν όλα τα ασφαλισμένα μέλη
του ΤΥΠΕΤ, τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και οι εργαζόμενοι της
Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο
Ταμείο Υγείας, αυτόματα από την 1η αιμοδοσία.
2. Τα μέλη συμμετέχουν σε οργανωμένες από το Ταμείο Υγείας αιμοδοσίες.
ΑΡΘΡΟ 4Ο:
Δικαιώματα και υποχρεώσεις:
1. Κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος έχει δικαίωμα να ζητήσει αίμα για την
κάλυψη αναγκών του ίδιου ή συγγενών Α΄ βαθμού (παιδιά, γονείς, σύζυγοι).
2. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν είναι αιμοδότες
εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος και μέχρι μία (1) φιάλη
τον χρόνο.
3. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία
της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την
ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.
4. Σε κάθε εθελοντή αιμοδότη χορηγείται ειδική κάρτα.
5. Μέλη του ΤΥΠΕΤ τα οποία συστηματικά έδιναν αίμα και για λόγους υγείας
διέκοψαν συνεχίζουν να θεωρούνται αιμοδότες.

ΑΡΘΡΟ 5Ο:
1. Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με τα τμήματα αιμοδοσίας
του ΓΝΑ «Η Ελπίς» και του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιμοδοσίας. Στα εν
λόγω τμήματα τηρούνται αρχεία αιμοδοτών. Επίσης, παρακολουθούνται τα
υπάρχοντα αποθέματα καθώς και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών.
2. Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το
νοσοκομείο, στο οποίο διενεργείται η αιμοδοσία.
3. Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του νοσοκομείου, στο οποίο
διενεργείται η αιμοδοσία.
ΑΡΘΡΟ 6Ο:
Διοίκηση: Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού έχει η
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης
Μελών, Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Αιμοδοσίας, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ. Κάθε οικονομική
υποχρέωση της Τράπεζας Αίματος καλύπτεται από το Ταμείο Υγείας (πχ
εκδηλώσεις, έντυπο υλικό, κλπ).
ΑΡΘΡΟ 7Ο:
Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ έχει την κύρια ευθύνη για την
προσπάθεια διαρκούς εξασφάλισης δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών
καθώς και την παρακολούθηση κίνησης των μονάδων αίματος.
2. Έχει επίσης την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική
έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης, την
ενίσχυση του κοινωνικού αισθήματος καθώς και την καταπολέμηση των
επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων οι οποίες αποτελούν εμπόδια και
βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη
σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.
3. Την τήρηση αρχείου με τους τακτικούς αιμοδότες και την αδιάλειπτη
προσπάθεια επαύξησής τους.
ΑΡΘΡΟ 8Ο:
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό
αντιμετωπίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΕΤ.
ΑΡΘΡΟ 9Ο:
Ο Κκανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24/11/2011 και η
τροποποίησή του γίνεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υγείας.
ΑΡΘΡΟ 10Ο:
Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στο ΓΝΑ
«Η Ελπίς» και στο Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 11Ο:
Αιμοληψία
1. Η κρίση της καταλληλότητας του αιμοδότη γίνεται από ιατρό.
2. Η εκτέλεση της αιμοληψίας γίνεται από νοσηλευτικό προσωπικό.
3. Η αιμοληψία εκτελείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ο οποίος
παραχωρείται από την Εθνική Τράπεζα ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
4. Το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται κατά την αιμοδοσία είναι απολύτως
εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις
οδηγίες τού Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), βάσει των διεθνώς
ισχυόντων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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