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Στον Δήμο Παπάγου Χολαργού λειτουργεί ήδη η Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ με σκοπό την ύπαρξη
παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών και
κατοίκων του Δήμου.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 και 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” ως ισχύει.
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι στοιχ. ε΄ του Ν. 3463/2006.
3. Την παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 & παρ.7 του άρθρου 14 του
Ν.3172/2003 Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων
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4.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ΦΕΚ
4947/Β΄06-11-2018

Προτείνεται: η έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού» ως εξής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία
Δημιουργείται Δημοτική Τράπεζα Αίματος με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος
Δήμου Παπάγου Χολαργού», η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της
εθελοντικής αιμοδοσίας κα θα λειτουργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός της Τράπεζα Αίματος Δήμου Παπάγου Χολαργού είναι:
•
•
•

Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των
αναγκών των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου
Η παροχή βοήθειας για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των
δημοτών και των κατοίκων του δήμου, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα
εξυπηρέτησής τους από τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος.
Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στην
τοπική κοινότητα.

Άρθρο 3ο
Μέλη
Μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι στις
υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οι κάτοικοι, οι Δημότες του Δήμου
Παπάγου Χολαργού, ηλικίας 18-65 ετών, εφόσον δεν συντρέχει πρόβλημα υγείας
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και με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν, ως αιμοδότες, στις εθελοντικές αιμοδοσίες
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Εθελοντές αιμοδότες και μέλη Δήμου Παπάγου Χολαργού μπορούν να γίνουν
επίσης και μη κάτοικοι ή δημότες του Δήμου, κατόπιν αιτήματος τους.
Για την εγγραφή στο μητρώο μελών απαιτείται συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης,
όπου οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν και βεβαιώνουν:
-Τα πλήρη και ακριβή στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, AMKA,
ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση)
-Διαγραφή μέλους πραγματοποιείται μετά την υποβολή έγγραφης αίτησης του.
Άρθρο 4ο
Δικαιώματα μελών
•

•
•

•

•

Κάθε εθελοντής αιμοδότης- μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματοςδικαιούται παροχής μονάδων αίματος μέχρι (2) μονάδων αίματος ετησίως
και σε κάθε περίπτωση μέχρι του αριθμού των μονάδων αίματος που
διαθέτει ο εθελοντής αιμοδότης στην Τράπεζα αίματος.
Οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια των μελών δικαιούνται μέχρι
και δύο (2) μονάδες αίματος ετησίως. Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης
εφάπαξ μονάδων, ορίζονται οι δύο (2) φιάλες μέχρι και δύο φορές ετησίως.
Οι μη εθελοντές αιμοδότες εξυπηρετούνται ανάλογα με τα εκάστοτε
αποθέματα σε αίμα και μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής και
μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος. Εάν υπάρχει έκτακτο περιστατικό και
απαιτούνται, αποδεδειγμένα, περισσότερες μονάδες τότε θα χορηγούνται
εφόσον υπάρχει απόθεμα. Όσοι έχουν προγραμματισμένα χειρουργεία τους
χορηγείται αίμα μόνο όταν δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής αίματος από
το συγγενικό περιβάλλον. Σε όλους τους παραπάνω θα γίνεται προτροπή να
επιστρέψουν τις μονάδες αίματος σε επόμενες αιμοδοσίες του Δήμου μέσω
συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, εφόσον βεβαίως υπάρχει αυτή η
δυνατότητα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Διοικούσας
Επιτροπής της Τράπεζας Αίματος και εφόσον υπάρχει επάρκεια αίματος
μπορεί να χορηγείται αίμα σε επείγοντα περιστατικά ή σε περιστατικά που
χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος με προτεραιότητα στους α) πάσχοντες
από μεσογειακή αναιμία β) νεφροπαθείς γ) αιμορροφιλικοί και δ) άτομα
χωρίς συγγενικό περιβάλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης αίματος σε μη εθελοντές αιμοδότες
είναι ο ασθενής για τον οποίο προορίζεται το αίμα να είναι δημότης ή
κάτοικος του Δήμου Παπάγου Χολαργού ή εργαζόμενος στο Δήμο
Παπάγου Χολαργού καθώς και οι α’ βαθμού συγγενείς αυτών, και σε πολύ
εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει επάρκεια
αίματος δύναται να χορηγηθεί αίμα και σε μη δημότες-κατοίκους με τη
σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής.

3

Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις
•
•

•

Κάθε εθελοντής αιμοδότης –μέλος της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος
οφείλει να συμμετέχει σε μία τουλάχιστον αιμοδοσία ετησίως.
Ο μη εθελοντής που εξυπηρετήθηκε ενημερώνεται για την υποχρέωση
να επιστρέψει τις μονάδες αίματος που του χορηγήθηκαν, είτε ο ίδιος
είτε από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον (εφόσον υπάρχει αυτή
η δυνατότητα) στις επόμενες αιμοδοσίες που θα προγραμματίσει ο
Δήμος.
Όλα τα μέλη της Τράπεζας Αίματος οφείλουν να πειθαρχούν με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. Η ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος επαφίεται στη φροντίδα
και την προσπάθεια των μελών της, τα οποία οφείλουν να συμμετέχουν
τακτικά στις εθελοντικές αιμοδοσίες και να συμμετέχουν στις δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού του
Δήμου.

Άρθρο 6ο
Διοίκηση
•

•
•

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος θα διοικείται από τριμελή διοικούσα επιτροπή,
η οποία θα αποτελείται από τον/την εκάστοτε Αντιδήμαρχο αρμόδιο/α για τα
θέματα Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας ως Πρόεδρο, τον/την Προϊστάμενο/η
του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και ένα (1) μέλος από την
μειοψηφία.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει την έγγραφη έγκρισή του για κάθε χορήγηση
αίματος και οφείλει να απαντά σε κάθε αίτημα εντός της ημέρας της αιτήσεως.
Ο υπάλληλος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ο οποίος συμμετέχει στη
Διοικούσα Επιτροπή παρέχει και κάθε διοικητική υποστήριξη για την ομαλή
λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
Άρθρο 7ο
Όροι λειτουργίας

•

•

Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Παπάγου Χολαργού λειτουργεί σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και το τμήμα αιμοδοσίας του. Επίσης δεν αποκλείεται η
συνεργασία και με άλλα Δημόσια Νοσοκομεία του Ν. Αττικής, εάν αυτό βοηθά
στην συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εθελοντών αιμοδοτών και την αύξηση
του αποθέματος αίματος της Δημοτικής Τράπεζας αίματος.
Την ευθύνη της αιμοδοσίας ως προς τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει
το τμήμα αιμοδοσίας του αντίστοιχου Νοσοκομείου.
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•
•
•

Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ή αποκλείεται, κατόπιν οδηγιών του υπεύθυνου
ιατρού του Νοσοκομείου που διενεργεί την Αιμοδοσία.
Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Παπάγου Χολαργού τηρεί αρχείο των αιμοδοτών,
καθώς και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα
εξυπηρέτησης των μελών της.
Για τη χορήγηση αίματος απαιτείται η συμπλήρωση έγγραφης αίτησης προς το
Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου από τον ασθενή ή από
συγγενικό του πρόσωπο. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ανάγκες μη
εθελοντή αιμοδότη απαιτείται και ενυπόγραφη ενημέρωση για την
αναπλήρωση των χορηγούμενων μονάδων αίματος, εφόσον βέβαια υπάρχει
αυτή η δυνατότητα. Σε έκτακτες περιπτώσεις η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και
τηλεφωνικά.

Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις Δήμου Παπάγου Χολαργού
•
•
•

•
•
•

Η αρμόδια διοικούσα επιτροπή παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και
έχει την ευθύνη για τη συνεχή και απρόσκοπτη εξασφάλιση της δυνατότητας
εξυπηρέτησης των εθελοντών αιμοδοτών-μελών της Τράπεζας.
Η χορήγηση μονάδων αίματος θα γίνεται με τη δέουσα προσοχή και
ευαισθησία, ώστε να διασφαλίζονται οι ανάγκες των μελών και εκείνων που
έχουν πραγματική ανάγκη.
Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών (τρειςτέσσερις κάθε χρόνο) και την οργάνωση διαφόρων δράσεων ευαισθητοποίησης
–ενημέρωσης του πληθυσμού του Δήμου Παπάγου Χολαργού σχετικά με την
εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Προαγωγής
Δημόσιας Υγείας του Δήμου.
Επιλέγει τους χώρους που πραγματοποιούνται οι αιμοδοσίες ώστε να
διευκολύνουν την προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών.
Εκδίδει φυλλάδια, αφίσες και κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την
ενημέρωση του πληθυσμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Κάθε οικονομική υποχρέωση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος καλύπτεται
από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

Άρθρο 9ο
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα
αντιμετωπίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Αιμοδοσίας ή με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 10ο
Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται
στο Νοσοκομείο.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ
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