20 Μαρτίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ ΑΙΜΑΣΟ
"ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

Άρκρο 1: ΕΠΩΝΤΜΙΑ και ΕΔΡΑ
(α) Ο φλλογοσ Πανοραμιτϊν (και φίλων) Γρεβενϊν "Θ νζα γενιά" ιδρφει Σράπεηα Αίματοσ, με τθν
επωνυμία "Σράπεηα Αίματοσ Πανοράματοσ Γρεβενϊν", με δυο κεντρικζσ καρτζλεσ (ζδρεσ) ςτα
Νοςοκομεία "ΑΧΕΠΑ Θεςςαλονίκθσ" και "Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν", αντίςτοιχα .
(β) Κάκε μζλοσ που διαμζνει εκτόσ Γρεβενϊν και Θεςςαλονίκθσ και αιμοδοτεί, το πράττει ςε
οποιοδιποτε Δθμόςιο Νοςοκομείο τθσ χϊρασ και ενθμερϊνει το αντίςτοιχο Σμιμα Αιμοδοςίασ του
Νοςοκομείου για τον προοριςμό τθσ μονάδασ αίματοσ (π.χ. Επικυμϊ να δϊςω αίμα για τθν Σράπεηα
Αίματοσ Πανοράματοσ Γρεβενϊν για το ΑΧΕΠΑ ι για το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν)

Άρκρο 2: ΜΕΛΘ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΤΣΩΝ
(α) Μζλθ τθσ Σράπεηασ είναι όλοι, ανεξαιρζτωσ, οι χωριανοί κακϊσ και οι ςυγγενείσ και φίλοι αυτϊν,
ανεξάρτθτα αν είναι αιμοδότεσ ι όχι και ανεξάρτθτα απ' το αν ςυνδράμουν οικονομικά ι όχι ςτον
φλλογο.
(β) Διάκριςθ μελϊν:
Σα μζλθ τθσ Σράπεηασ διαχωρίηονται ςε "τακτικά" και "αρωγά". Ωσ τακτικά ονομάηονται όςοι
προςφζρουν αίμα τουλάχιςτον μία (1) φορά τον χρόνο και αρωγά όςοι προςφζρουν αίμα με ςυχνότθτα
μικρότερθ των τακτικϊν μελϊν.
(γ) Δικαιϊματα μελϊν:
Για κάκε μονάδα αίματοσ που χορθγείται, το αντίςτοιχο μζλοσ κατοχυρϊνει τον ίδιο αρικμό μονάδων.
(π.χ. Αιμοδοτείσ μία ι δφο ι τρεισ φορζσ - δικαιοφςαι μία ι δφο ι τρεισ φιάλεσ αίματοσ, αντίςτοιχα
κ.ο.κ.). Αν δεν δφναται το μζλοσ να δϊςει αίμα ι αν οι ανάγκεσ του υπερβαίνουν τισ δοκείςεσ μονάδεσ,
αυτζσ καλφπτονται από το "απόκεμα αςφαλείασ" τθσ Σράπεηασ Αίματοσ, με τθν υποχρζωςθ του μζλουσ
να τισ καλφψει ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, ενθμερϊνοντασ τθν τριμελι επιτροπι.
(δ) Κάκε αιμοδότθσ υποχρεοφται να καλφπτει τισ επιπλζον μονάδεσ που χρειάηεται, ενθμερϊνοντασ
εντόσ διμινου τθν αρμόδια, τριμελι επιτροπι.

(ε) Σα τακτικά μζλθ, μετά από τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ αιμοδοςίεσ, κατοχυρϊνουν το δικαίωμα χριςθσ
μίασ (1) επιπλζον μονάδασ αίματοσ, εφόςον καλφπτονται από το "απόκεμα αςφαλείασ".
(ςτ) Ωσ "απόκεμα αςφαλείασ" ορίηονται οι τριάντα φιάλεσ αίματοσ, ςυγκεντρωτικά ςτα δφο
Νοςοκομεία τθσ παραγράφου (α) του άρκρου 1, του παρόντοσ.
(η) Κάκε μζλοσ υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν προςωπικι του καρτζλα και να προβαίνει ςτθν
οποιαδιποτε διόρκωςθ, κατόπιν επικοινωνίασ με τθν τριμελι επιτροπι.
(θ) Για οποιαδιποτε περίπτωςθ θ οποία δεν εμπίπτει ςτα άρκρα του παρόντοσ Κανονιςμοφ, κα πρζπει
να υπάρχει ομόφωνθ απόφαςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διαχείριςθσ.

Άρκρο 3: ΑΙΜΟΔΟΙΕ
(α) Ορίηονται δφο (2) ετιςιεσ ομαδικζσ αιμοδοςίεσ, κατά τουσ μινεσ Μάιο και Νοζμβριο και κατά το
χρονικό διάςτθμα από τισ 10 ζωσ τισ 15 του εκάςτοτε μθνόσ.
(β) Ζκτακτεσ, ομαδικζσ αιμοδοςίεσ δφνανται να διενεργοφνται μετά από ζκτακτα γεγονότα ι αιτιματα
μελϊν, φίλων και χωριανϊν,για τα οποία κα ενθμερϊνεται υποχρεωτικά θ τριμελισ επιτροπι μελϊν
του υλλόγου, που κα οριςτεί για τον ςυντονιςμό των ενεργειϊν.
(γ) Οποιοδιποτε μζλοσ δφναται να αιμοδοτεί ςε οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα του ζτουσ επικυμεί, με
τθν υποχρζωςθ να επικοινωνεί με τθν τριμελι επιτροπι, οφτωσ ϊςτε να ενθμερϊνεται θ καρτζλα του,
με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία.

Άρκρο 4: ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ
(α) Ορίηεται τριμελισ επιτροπι διαχείριςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ανωτζρω Σράπεηασ Αίματοσ, με τισ εξισ
αρμοδιότθτεσ:
(1) υνεχισ ζλεγχοσ των αποκεμάτων αίματοσ, ςυνεννοιςεισ με τα κζντρα αιμοδοςίασ.
(2) Ζγκριςθ διάκεςθσ αίματοσ ςτουσ δικαιοφχουσ, τιρθςθ μθτρϊου μελϊν, ενθμζρωςθ ατομικϊν
δελτίων.
(3) Οργάνωςθ των ανωτζρω δφο (2) ομαδικϊν, ετιςιων αιμοδοςιϊν. Ενθμζρωςθ μελϊν-Δ.. υλλόγου
ανά τρίμθνο για "απόκεμα αςφαλείασ", ζκτακτα γεγονότα/αιμοδοςίεσ. υγκεντρωτικι
ενθμζρωςθ/απολογιςμόσ ςε κάκε τζλοσ θμερολογιακοφ ζτουσ.
(4) Θ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ είναι ανεξάρτθτθ με αυτιν του Δ.. του υλλόγου
και ορίηεται ωσ ετιςια, με αρχι τθν 1θ κάκε ζτουσ.

(5) Θ ανωτζρω επιτροπι δφναται να ςυνεργάηεται με μζλθ του υλλόγου, με ςκοπό τθν ομαλι
λειτουργία του εγχειριματοσ.
(β) ε οποιοδιποτε κϊλυμα μζλουσ, δφναται αυτό να αντικακίςταται προςωρινά ι μόνιμα από άλλο,
κατόπιν απόφαςθσ του Δ.. του υλλόγου.

Άρκρο 5: ΓΕΝΙΚΑ
(α) Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει με τθν ζγκριςι του από το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου και τθν
δθμοςίευςι του ςτθν ιςτοςελίδα www.panorama-grevena.gr και δφναται να τροποποιείται, με τθν
υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των μελϊν, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν λιψθ τθσ
απόφαςθσ.
(β) Ό,τι δεν προβλζπεται από τον παρόν Κανονιςμό Λειτουργίασ, επιλφεται με απόφαςθ τθσ
πλειοψθφίασ του Δ.. του υλλόγου, με τθν υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των μελϊν.
(γ) ε περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ Αίματοσ / διάλυςθσ, τα αποκζματα αίματοσ
παραμζνουν ςτα ανωτζρω Νοςοκομεία.

