ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (T.A)
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Άρθρο 1
Ίδρυση- Σκοπός
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 11η Μαρτίου 2012 συστήνεται Κανονισμός
Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος (Τ. Α) της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ», η
οποία υφίσταται στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».
Σκοπός της ύπαρξης της Τράπεζας Αίματος είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη και η
ανάπτυξη δεσμών συμπαράστασης μεταξύ των μελών της, καθώς και η κάλυψη των
αναγκών τους σε αίμα.
Άρθρο 2
Μέλη τράπεζας
Μέλη της παραπάνω Τράπεζας είναι τα μέλη των ανά την Ελλάδα σωματείων που
απαρτίζουν την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.
Τα μέλη δύνανται να προσφέρουν τακτικά αίμα, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές τον
χρόνο ανάλογα με τον προγραμματισμό του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και τα ελάχιστα
αποθεματικά της Τ. Α.
Άρθρο 3
Ορισμός και Καθήκοντα Επιτροπής Διαχείρισης
Η διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας γίνεται από
Διμελή Επιτροπή Διαχείρισης, προτεινόμενη από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η θητεία
της είναι διάρκειας ισόχρονης όσο και η θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Η Επιτροπή Διαχείρισης της Τ. Α υποχρεούται να κρατάει ενήμερα τα αρχεία τόσο
για τους αιμοδότες της Τ. Α, όσο και για τις παροχές φιαλών. Είναι υπεύθυνη για την
έγκαιρη οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας και την ενημέρωση των μελών της
Ομοσπονδίας, ενώ προτείνει και ενέργειες προώθησης της αιμοδοσίας στο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
Άρθρο 4
Τρόπος λήψης αίματος-αριθμός φιαλών-ανώτατο όριο
Χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας Αίματος μπορούν να
κάνουν:
Α. Όλα τα μέλη της Τ. Α για λογαριασμό τους.
Β. Όλα τα μέλη της Τ. Α για λογαριασμό συγγενών τους μέχρι Α΄ βαθμού.

Ως ανώτατο όριο φιαλών χορήγησης ορίζεται:
-Για τους αιμοδότες και τους Α΄ βαθμού συγγενείς τους την ποσότητα που έχουν
δώσει και μέχρι 4 επιπλέον φιάλες, εφόσον το επιτρέπει τα κατώτερο όριο
αποθέματος
-Για τα μέλη της Ομοσπονδίας μη αιμοδότες, συνολικό ανώτατο όριο 2 φιάλες ανά
μέλος ανά έτος με υποχρεωτική επιστροφή.
Ορίζεται κατώτερο όριο αποθέματος οι 20 φιάλες.
Επιπλέον, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ δύναται να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των
μονάδων που υφίστανται στην Τ. Α για λογαριασμό τρίτων, εφόσον της ζητηθεί και
μόνο μετά από εξέταση του αιτήματος από τη Διαχειριστική Επιτροπή και τη σχετική
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βέβαια δε θα μπορεί να υπερβαίνει
τις τέσσερις (4) φιάλες και θα γίνεται με τη μορφή δανεισμού σύμφωνα με το άρθρο 5
του παρόντος.
Αίμα μπορεί να δώσει στην Τ. Α και όποιος τρίτος θελήσει άσχετα με το αν ανήκει ή
όχι σε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας, χωρίς όμως να έχει οποιαδήποτε απαίτηση
επ’ αυτού παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία θελήσει να γίνει τακτικός
αιμοδότης της Τ. Α. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επ’
αυτού και των δικαιωμάτων που αυτός θα έχει.
Άρθρο 5
Τα αδέλφια των μελών και οι γονείς των συζύγων των μελών της Τράπεζας
Αίματος, εξυπηρετούνται από την Τράπεζα όποτε τους παραστεί ανάγκη, αλλά η
χορήγηση σ’ αυτούς μονάδων αίματος γίνεται με τη μορφή του δανεισμού.
Υποχρεούνται, δηλαδή, οι δανειζόμενοι να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος, μέσα σε
ορισμένο
χρονικό
διάστημα
το
οποίο
διαμορφώνεται
ως
εξής:
α. Μέχρι δύο [2] φιάλες αίματος, επιστροφή σε τέσσερις [4] μήνες από την
ημερομηνία
δανεισμού.
β. Μέχρι τέσσερις [4] φιάλες αίματος, επιστροφή μέσα σε διάστημα έξι [6] μηνών
από την ημερομηνία δανεισμού, τουλάχιστον του ήμισυ (50%) των φιαλών.
Για ποσότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] φιαλών, θα αποφασίζει η Διαχειριστική
Επιτροπή της Τράπεζας Αίματος της Ομοσπονδίας για το χρονικό διάστημα και τον
αριθμό
των
φιαλών
αίματος
που
θα
επιστραφούν.
Άρθρο 6
Τρόπος Χορήγησης αίματος
Η έγκριση για τη χορήγηση ποσότητας αίματος σε κάποιο μέλος της Τράπεζας ή
συγγενούς του, εκ μέρους της Επιτροπής, δίνεται μετά από γραπτή αίτηση του
μέλους σε ειδικό έντυπο που φέρει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία, τον
αριθμό των μονάδων αίματος, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό του και
τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας.
Σε εξαιρετικά επείγουσες όμως περιπτώσεις, αρκεί και μόνο η τηλεφωνική
επικοινωνία του μέλους, που αιτείται τη φιάλη αίματος, με ένα εκ των μελών της
Επιτροπής Διαχείρισης ή το οριζόμενο από το Δ.Σ. προς τούτο μέλος, όταν η
κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει την κανονική διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή η αίτηση θα συμπληρώνεται αμέσως μετά.

Άρθρο 7
Εάν κάποιος από τους συγγενείς των μελών της Τράπεζας Αίματος, που αναφέρονται
στο προηγούμενο άρθρο, ενώ έχει δανεισθεί ποσότητα αίματος δεν επιστρέψει
ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος μέσα στο χρονικό διάστημα που
αναγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της
παρακαταθήκης
των
μονάδων
αίματος
της
Τράπεζας.
Άρθρο 8
Το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί, να συμπληρώνει
ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου καθώς και άρθρο ή άρθρα του παρόντος
Κανονισμού Λειτουργίας, που αποτελείται από εννιά [9] άρθρα, ή ακόμα και
ολόκληρο τον Κανονισμό, μετά από απόφασή του, για οποιοδήποτε λόγο αυτό κρίνει
σκόπιμο ή σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας
Αίματος. Οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, η οποία δεν προβλέπεται από τον
παρόντα Κανονισμό είναι υπεύθυνο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την αξιολόγηση και
την εύρεση σχετικής λύσης.
Άρθρο 9
Ως πρώτη Επιτροπή Διαχείρισης της ανωτέρω Τράπεζας Αίματος ορίζονται με
ομόφωνη σημερινή απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οι:
Τσορβαδέλλη Στυλιανή (Μυτιλήνη) και Χαριτάκη Γκοζάνη Στυλιανή (Χανιά), για
όσο χρόνο διαρκεί και η θητεία του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως,
κάθε φορά στο μέλλον, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης της Τράπεζας
Αίματος στα μέλη της και στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Το παρόν εγκρίθηκε με σημερινή απόφαση του Δ.Σ. της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ».
2.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από σήμερα.
Θεσσαλονίκη, 11/3/2012
Η Πρόεδρος

Μαγδαληνή Τσολάκη
Νευρολόγος-Ψυχίατρος
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
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