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Κατάθεση ζωής µε 126 µονάδες αίµατος -  
από τον Σύλλογο Υπαλλήλων 

και Γραφεία Πωλήσεων της INTERAMERICAN 
 
Με µια αξιόλογη συµµετοχή, που απέφερε συνολικά 126 µονάδες αίµατος, 
ολοκληρώθηκαν οι φετινές κινητοποιήσεις αιµοδοσίας των ανθρώπων της 
INTERAMERICAN: εργαζοµένων και συνεργατών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων, 
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών εθελοντισµού και κοινωνικής συνεισφοράς. Για την 
αποτελεσµατικότερη οργάνωση, ο σύλλογος υπαλλήλων της INTERAMERICAN και 
η διεύθυνση εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας συνεργάστηκαν, κατά την 
πρόσφατη αιµοδοσία για πρώτη φορά, µε τη νεοφυή επιχείρηση κοινής ωφέλειας 
«Bloode», ενισχύοντας µε καµπάνια την κουλτούρα εθελοντή αιµοδότη στην 
εταιρική κοινωνία. Οι εργαζόµενοι, κατά το 2017, ενίσχυσαν την τράπεζα αίµατος 
του Συλλόγου µε 72 µονάδες αίµατος. Παράλληλα, και φέτος τα Γραφεία 
Πωλήσεων INTERAMERICAN στην Κρήτη -στα Χανιά, το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο- 
συγκέντρωσαν, συνολικά, 54 µονάδες αίµατος από συνεργάτες και φίλους της 
εταιρείας, µε τη σύµπραξη τοπικών συλλόγων αιµοδοτών: του «Αγίου Ιωάννη» 
στα Χανιά και των «∆οτών Ζωής» στο Ρέθυµνο. 
 
Η Ελλάδα κατατάσσεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας, µεταξύ των 60 χωρών στον κόσµο που δεν έχουν αυτάρκεια σε αίµα, 
καλύπτοντας από εθελοντές αιµοδότες ποσοστό µικρότερο από 50% των ετησίων 
αναγκών της. Σηµειώνεται ότι οι εθελοντές αποτελούν την πιο ασφαλή, όσον 
αφορά την πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών, κατηγορία αιµοδοτών. Οι ανάγκες 
της χώρας µας ετησίως, υπολογίζονται σε 120.000 µονάδες για πάσχοντες από 
µεσογειακή αναιµία και συνολικά, κυµαίνονται από 550.000 µέχρι 700.000 
µονάδες µε την προσθήκη αναγκών για θεραπεία µακροχρόνιων αιµατολογικών 
ασθενειών, καρκίνου, καρδιαγγειακών εγχειρήσεων και µεταµοσχεύσεων. Στόχο 
της INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του εταιρικού σχεδίου κοινωνικών 
πρωτοβουλιών «Πράξεις Ζωής» και της ανάπτυξης του εθελοντισµού στον τοµέα 
της υγείας, αποτελεί η ευαισθητοποίηση εργαζοµένων και συνεργατών όσον αφορά 
στην προσφορά µυελού των οστών για την αντιµετώπιση σοβαρών αιµατολογικών, 
νεοπλασµατικών και γενετικών νοσηµάτων.  

 
 


