Κοµοτηνή, 03 Νοεµβρίου 2022

Δελτίο Τύπου
Από τις 01 Νοεµβρίου 2022 στο e-Αιµοδότες εντάσσονται 5 νέα νοσοκοµεία, το Γενικό Νοσοκοµείο
Διδυµοτείχου, το Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας, το Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας, το Γενικό Νοσοκοµείο
Λιβαδειάς και το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας. Επιπρόσθετα εντάσσονται και 2 νέες οµάδες
εθελοντικής αιµοδοσίας η Bloodsharing - Εθελοντική Οµάδα Αιµοδοσίας Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και το ΑΠΟΘΑΙΜΑ – Apothaima.
Το ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα e-Αιµοδότες που είναι υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον Μάρτιο 2021 έως και σήµερα έχει 427.732 προβολές, 87.904
µοναδικούς επισκέπτες, περισσότερες από 1000 ενεργές συσκευές καθώς και χρησιµοποιείται από 20
νοσοκοµεία & φορείς.
Στόχος του e-Αιµοδότες είναι να ενηµερώνει και να ενθαρρύνει την κοινωνία να συµµετέχει ενεργά
σε εθελοντικές δράσεις, όπως η αιµοδοσία, η αιµοπεταλιοαφαίρεση και η δωρεά µυελού των οστών.
Η βασική καινοτοµία του είναι η δυνατότητα που προσφέρει στους χρήστες του να ενηµερώνονται
άµεσα τόσο για τις έκτακτες ανάγκες για προσφορά αίµατος όσο και για τις προγραµµατισµένες
δράσεις αιµοληψίας. Επίσης, το e-Αιµοδότες διευκολύνει τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας στον «έξυπνο»
προγραµµατισµό των αιµοληψιών, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς η διάρκεια ζωής του
αίµατος είναι πεπερασµένη (30 ηµέρες).
Με το e-Αιµοδότες αποσκοπούµε:
Ø Στην

ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση

για

την

αξία

της

εθελοντικής

αιµοδοσίας,

αιµοπεταλιοαφαίρεσης και δωρεάς µυελού των οστών
Ø στην πληροφόρηση των δηµοτών της πόλη µας για θέµατα που αφορούν εθελοντικές δράσεις
υγείας µε σκοπό την ενεργή συµµετοχή τους
Ø στην συνειδητοποίηση της σηµασίας εγγραφής στο µητρώο δοτών µυελού των οστών, καθώς και
στην αύξηση του αριθµού των εθελοντών αιµοδοτών
Ø στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών αιµοδοσίας, η οποία θα οδηγήσει και στην καλύτερη
διαχείριση των αποθεµάτων αίµατος από τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας Νοσοκοµείων
Το e-Αιµοδότες αποτελείται από 3 µέρη:
1. το πληροφοριακό σύστηµα για τον αρµόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Αιµοδοσίας το οποίο
καταγράφει τις τρέχουσες ανάγκες σε αίµα και τις προγραµµατισµένες αιµοδοσίες
2. την διαδικτυακή εφαρµογή
(http://e-aimodotes.gr/)

για την άµεση ενηµέρωση και πληροφόρηση των χρηστών

3. την εφαρµογή για smartphones για την άµεση ενηµέρωση και πληροφόρηση των χρηστών µέσω
φορητών συσκευών (η εφαρµογή είναι διαθέσιµη και µπορείτε να την "κατεβάσετε" δωρεάν από
το Play Store και σύντοµα θα είναι διαθέσιµη και σε iOS) (http://e-aimodotes.gr/android/).
Τρία βασικά σηµεία του e-Αιµοδότες είναι ότι:
1. Δηµιουργήθηκε εθελοντικά
2. Δεν θα περιέχει καθόλου διαφηµίσεις
3. Και θα διατίθεται εντελώς δωρεάν και για τους πολίτες καθώς και για τα νοσοκοµεία
Οι σκέψεις και τα συναισθήµατα µας σε πρώτο πρόσωπο:
Λέανδρος Κουρτίδης:
Ο Ιανουάριος του 2021 ήταν ο µήνας που ξεκίνησε για εµένα αυτό το απίστευτο
και γεµάτο προκλήσεις ταξίδι. Το e-Αιµοδότες αποτελεί πια ένα κοµµάτι από
την καθηµερινότητά µου. Χάρη σε αυτό µπορώ µέρα µε τη µέρα να αναπτύσσω
τις ικανότητές µου στον προγραµµατισµό. Είναι πολύ ωραίο αίσθηµα να
βλέπεις ένα δηµιούργηµά σου να γίνεται ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ελλάδα
και να το αγκαλιάζει όλο και περισσότερος κόσµος. Και το καλύτερο; να
µαθαίνεις ότι η καινοτοµία σου κατάφερε και έσωσε µία ζωή σε µια κρίσιµη
κατάσταση. Νιώθω αρκετά τυχερός που µου δόθηκε η ευκαιρία να υποστηρίξω αυτή την προσπάθεια
και πιστεύω ότι έχει µέλλον.
Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς:
Ο εθελοντισµός και η προσφορά µέσω της συνεχούς ενασχόλησής µου µε το
e-Αιµοδότες αποτελεί για µένα κατάθεση ψυχής. Εµπεριέχει αγάπη,
τρυφερότητα και κυρίως στοργή για το µεγάλο κοινωνικό έργο της
αιµοδοσίας. Σε συνθήκες πριν από τον εγκλεισµό θα είχαµε την ευκαιρία να
ζήσουµε από κοντά αυτή την εµπειρία και να λάβουµε χαρά από τα χαµόγελα
των ανθρώπων που βοηθήσαµε. Τώρα, συνεχίζουµε να προσφέρουµε το
σηµαντικό µας έργο εξ αποστάσεως. Το µήνυµά µου: Αν έχουµε έστω και δέκα
λεπτά διαθέσιµα, ας τα αφιερώσουµε στην αιµοδοσία, γιατί τόσο µόνο διαρκεί. Δεν κοστίζει τίποτα,
αντίθετα αποτελεί ένα δώρο αγάπης στον συνάνθρωπο. Η ευχή µου: Όλοι µαζί, να προσπαθήσουµε
ακόµα περισσότερο, να προσφέρουµε ακόµα περισσότερο, να στηρίξουµε τον εθελοντισµό ακόµα
περισσότερο, για να γίνει η χώρα µας πιο αισιόδοξη, πιο φιλική και πιο ανθρώπινη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιµες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-aimodotes.gr/

