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Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2012  
                              Προς: 

 

                         Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας ζήτησαν διευκρινίσεις με αφορμή το 

έγγραφο που τους έστειλε χθες η ομοσπονδία ενώσεων Νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας             

                  

 Κοινοποίηση:                                                                                   

Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ 

Διοίκηση 4
ης

 Υ.ΠΕ 

Διοίκηση Ε.ΚΕ.Α 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

                                                         
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχατε μαζί μας με αφορμή το έγγραφο που σας έ-

στειλε χθες η ομοσπονδία ενώσεων Νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας σας διευκρινίζουμε ότι: 

 

1. Το εν λόγω έγγραφο που επιγράφεται Κοινή ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ και Ένωσης 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ  για την αιμοδοσία που σχεδιάζει η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», 

παραδόθηκε στο Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 

χθες, με την απαίτηση να ακυρωθεί η προγραμματισμένη για σήμερα αιμοδοσία με την 

Κινητή Μονάδα Αιμοληψιών του Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ στην Πράσινη Πτέρυγα της Χρυσής 

Αυγής  

2. Εδώ και μερικές ημέρες έχουμε δεχθεί παρόμοιο αίτημα (για ακύρωση της συγκεκριμέ-

νης αιμοληψίας) από τους υπογράφοντες αυτή την ανακοίνωση αλλά και από άλλα άτο-

μα, τα οποία δεν φάνηκε να θέλουν να κατανοήσουν ότι ως Υπηρεσία Αιμοδοσίας δεν 

είχαμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πραγματοποίηση της συλλογικής Αιμοδοσίας από 

τον σύλλογο Εθελοντών της Πράσινης Πτέρυγας της Χρυσής Αυγής, διότι οι Υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας της χώρας μας, πιστές στις αρχές που παγκοσμίως διέπουν τον θεσμό 

της εθελοντικής αιμοδοσίας, επιλέγουν ή απορρίπτουν τους αιμοδότες με βάση επι-

στημονικά και μόνο κριτήρια και όχι βάσει χρώματος, φυλής, θρησκευτικών, κομ-

ματικών ή άλλων πεποιθήσεων.  Αυτό άλλωστε γίνεται αμέσως κατανοητό, αν διαβά-

σει κανείς το ερωτηματολόγιο το οποίο υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει 

κάθε υποψήφιος αιμοδότης. Η ενυπόγραφη δήλωση αιμοδότη περιέχει το εξής κείμενο: 

«Διάβασα το ενημερωτικό υλικό, κατάλαβα τις πληροφορίες, απάντησα ειλικρινά στις 

ερωτήσεις και δηλώνω ότι η Υπηρεσία Αιμοδοσίας μπορεί να διαθέσει το αίμα μου και 

τα παράγωγά του σε οποιονδήποτε ασθενή χρειαστεί».  

3. Στους διοργανωτές αυτής της αιμοδοσίας είχε γίνει ξεκάθαρο ότι δεν θα έπρεπε να υπάρ-

χουν δικές τους αφίσες πλησίον της Κινητής Μονάδας ούτε στο κτίριο που στεγάζονται 



 

 

τα Γραφεία τους, επειδή οι αφίσες που έχουν σε δικούς τους ιστοτόπους περιέχουν τη 

φράση «Μόνο για Έλληνες» που προσφέρει αφορμή για σύγχυση, και το χειρότερο: φέ-

ρουν το κομματικό τους σύμβολο επάνω σε απεικονιζόμενο ασκό αίματος, πράγμα ανε-

πίτρεπτο. Εκείνοι μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν είχαν, ούτε επρόκειτο να τοποθετήσουν 

τέτοιες ή άλλες αφίσες και τώρα που τελείωσε η αιμοδοσία, μπορώ να πω ότι τήρησαν 

τον λόγο τους στο ακέραιο. 

4. Το προσωπικό της Υπηρεσίας μας είχε εξηγήσει σε όσους, είτε ζητούσαν κόσμια, είτε 

απαιτούσαν με απαράδεκτο τρόπο την ακύρωση αυτής της αιμοδοσίας -και όσων επρό-

κειτο να πραγματοποιηθούν σε άλλες πόλεις-, ότι το «Μόνο για Έλληνες» δεν μπορούσε 

να αποτελεί λόγο ακύρωσης ή αναβολής της αιμοδοσίας, διότι αφορά μόνο στις λεγόμε-

νες «καλύψεις» του συλλόγου και όχι στη διαχείριση του αίματος, που αποτελεί απο-

κλειστικά και μόνο έργο του προσωπικού των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Η διαχείριση του 

αίματος, δηλαδή η χορήγηση αίματος στους ασθενείς γίνεται παντού, με ένα και μόνο 

κριτήριο ιεράρχησης : τον βαθμό «επείγοντος», χωρίς καμία διάκριση φυλής, φύλου, ή 

άλλων χαρακτηριστικών του ασθενούς.  

5. Ο όρος «Κάλυψη» ή «καλύψεις», σημαίνει ότι όταν προστρέξει σε κάποιο σύλλογο ε-

θελοντών ένα μέλος του λέγοντας πχ. ο τάδε συγγενής μου που νοσηλεύεται στο τάδε 

Νοσοκομείο, χρειάζεται 6 μονάδες αίμα, ο υπεύθυνος του Συλλόγου στέλνει ένα έγγραφο 

στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας, ζητώντας να εξυπηρετηθεί με 1-6 μονάδες ο συγκεκριμένος 

ασθενής, δηλαδή να θεωρηθεί ότι έχουν προσφερθεί γι΄αυτόν ισάριθμες μονάδες αίμα-

τος.  

6. Είναι ακατανόητο και απαράδεκτο να αποστέλλονται στον τύπο από επίσημους εκπρο-

σώπους Νοσοκομειακών ιατρών τέτοια κείμενα, τη στιγμή που έχομε εξηγήσει ότι «οι 

καλύψεις» που κάνει ένας σύλλογος αιμοδοτών αντιπροσωπεύουν τα μέλη του συλλό-

γου, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Όπως 

δηλαδή ο σύλλογος των δικηγόρων θεωρεί δικαίωμά του να εξυπηρετεί μέλη του- δικη-

γόρους και τις οικογένειές τους , ή ο σύλλογος δασκάλων να εξυπηρετεί δασκάλους και 

συγγενείς τους, εφόσον η Πράσινη Πτέρυγα της Χρυσής Αυγής επιλέγει να εξυπηρετεί 

με «καλύψεις» μόνο Έλληνες, όσο κι αν αυτό θεωρούμε ότι δείχνει ρατσιστικές ή άλλες 

αντιλήψεις, ως Υπηρεσίες Αιμοδοσίας δεν έχομε κανένα λόγο παρέμβασης. 

7. Οι ασκοί με το αίμα των αιμοδοτών, όχι μόνο εδώ, αλλά πουθενά στον κόσμο δεν φέ-

ρουν διακριτικά της φυλής, του χρώματος , του φύλου, των πεποιθήσεων των ανθρώπων 

που πρόσφεραν το αίμα. Όπως τονίστηκε παραπάνω και οφείλουν να γνωρίζουν όλοι, η 

διαχείριση, δηλαδή η χορήγηση του αίματος σε ασθενείς γίνεται χωρίς καμία διάκριση. 

Γιατί λοιπόν, αντί να χύνουμε φώς όπου υπάρχουν απορίες- και το οφείλουμε ως ιατροί- 

να τροφοδοτούμε τη σύγχυση, κατηγορώντας τους ανθρώπους που ευσυνείδητα και ανε-

πηρέαστα από κομματικά ή άλλα κριτήρια επιτελούν το έργο τους και αρνούνται να υπο-

κύψουν σε πιέσεις απ’ όπου κι αν προέρχονται, ότι παραβιάζουν τον όρκο του Ιπποκρά-

τη;    

8. Τελειώνοντας, χρειάζεται να ειπωθεί, ότι ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας επιβάλλει α-

ντί τυφλής υπακοής σε συνδικαλιστικούς φορείς με παράλογες απαιτήσεις, υπακοή στους 

ιεραρχικά ανωτέρους, και στη δική μας περίπτωση, αυτοί είναι το Εθνικό Κέντρο Αίμα-

τος και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είχαν ερωτηθεί και ε-

γκρίνει τη συγκεκριμένη αιμοδοσία.  

9. Ελπίζουμε στο εξής, να μη επαναληφθούν παρόμοια ολισθήματα από επισήμους εκπρο-

σώπους ιατρών, διότι ο θόρυβος που ξεσηκώθηκε από την αποστολή του εγγράφου τους 



 

 

στον τύπο, κινδυνεύει άθελά τους να δημιουργήσει σύγχυση και να βλάψει τον ιερό θε-

σμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 

  
  

 

 

  

      Με τιμή 

 

          Ελένη  Χασαποπούλου –Ματάμη 

  Συντονίστρια Διευθύντρια του Κέντρου Αίματος του Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ 

       


