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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., αξιοποιώντας τις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές της, 

συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) για την άρτια οργάνωση 

και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Πιο συγκεκριμένα, 

οι κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν έχουν στόχο την 

υποστήριξη του Ε.ΚΕ.Α. σχετικά με τις διαδικασίες του Εθνικού Μητρώου 

Αιμοδοτών. 

1.2 Περιγραφή 

Σκοπός του εν λόγω εγχειριδίου είναι να καθοδηγήσει τον χρήστη βήμα προς 

βήμα στην διαχείριση του Λογαριασμού Διαχειριστή Συλλόγου Εθελοντών 

Αιμοδοσίας στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).  

Σημειώνεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών ο όρος «Σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών» περιλαμβάνει: 

 οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο 

ιδρυτικό έγγραφο ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του 

και αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία. 

 οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο 

ιδρυτικό έγγραφο ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του 

και δεν αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία, 

όμως θέλει να συμβάλει σε αυτήν. 

 οποιοδήποτε σύνολο φυσικών προσώπων χωρίς νομική μορφή που θέλει 

να συμβάλει στην εθελοντική αιμοδοσία.  

1.3 Συμβάσεις 

Σύμβαση Σκοπός 

«Έντονη Γραφή» Προσδιορίζονται κουμπιά στην 
εφαρμογή 

 Πλάγια γραφή Σημείωση 

Πλάγια μπλε γραφή Προσδιορίζονται σύνδεσμοι μέσα στο 
κείμενο 

Υπογραμμισμένη μπλε γραφή Προσδιορίζονται υπερσύνδεσμοι  
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2. Εγγραφή συλλόγου 

2.1 Εισαγωγή στην οθόνη εγγραφής 

1. Ο Διαχειριστής ΣΕΑ επισκέπτεται την εφαρμογή μέσω του συνδέσμου 

https://service.bdr.gr χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή ιστού (web 

browser). 

2. Ο Διαχειριστής ΣΕΑ επιλέγει το «Εγγραφή» (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Οθόνη εισόδου 

 

  

https://service.bdr.gr/
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3. Ο Διαχειριστής ΣΕΑ επιλέγει την εγγραφή «Συλλόγου Εθελοντών 

Αιμοδοτών» (Εικόνα 2).  

Εικόνα 2: Οθόνη εγγραφής 

 

Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για 

την εγγραφή του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ, όπως αυτά 

περιγράφονται στην (Εικόνα 3). 
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4. Ακολούθως, ο χρήστης επιλέγει το «Επόμενο» (Εικόνα 3) 

Εικόνα 3: Απαραίτητα Στοιχεία για την Εγγραφή 
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2.2 Εισαγωγή στοιχείων Συλλόγου 

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία του Συλλόγου που ο 

συγκεκριμένος Διαχειριστής ΣΕΑ εκπροσωπεί. Σε περίπτωση που επιθυμεί να 

μεταβεί στα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή του Συλλόγου, ο χρήστης 

επιλέγει το «Προηγούμενο», προκειμένου να μεταβεί στην (Εικόνα 3). Στην 

φόρμα που εμφανίζεται (Εικόνα 4) ο διαχειριστής ΣΕΑ: 

1. Συμπληρώνει την Επωνυμία του Συλλόγου 
2. Συμπληρώνει την Διεύθυνση του Συλλόγου 
3. Συμπληρώνει τα Στοιχεία Επικοινωνίας 
4. Επιλέγει το «Επόμενο» 

 
Εικόνα 4: Οθόνη εισαγωγή Στοιχείων ΣΕΑ 

 Τα πεδία με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.   
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2.3 Εισαγωγή στοιχείων χρήστη 

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία του Διαχειριστή ΣΕΑ και τα 

αναγνωριστικά για την είσοδό του στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο 

Διαχειριστής ΣΕΑ επιθυμεί να μεταβεί στην φόρμα εισαγωγής στοιχείων (Εικόνα 

4) επιλέγει το «Προηγούμενο». 

Στην φόρμα που εμφανίζεται (Εικόνα 5) ο διαχειριστής ΣΕΑ: 

1. Συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία  

2. Συμπληρώνει τα αναγνωριστικά εισόδου  

3. Επιλέγει το «Επόμενο» 

 
Εικόνα 5: Οθόνη εισαγωγής Προσωπικών Στοιχείων και Αναγνωριστικών Χρήστη 
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 Τα πεδία με αστερίσκο(*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

 Το όνομα χρήστη, το Email και το κινητό τηλέφωνο πρέπει να μην έχουν 

ξαναχρησιμοποιηθεί στο σύστημα. Εάν κάποιο στοιχείο από αυτά 

χρησιμοποιείται ήδη, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα στο κάτω μέρος της 

φόρμας. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να εισάγει κάποιο 

διαφορετικό όνομα χρήστη, Email ή/και κινητό τηλέφωνο και να επιλέξει το 

«Επόμενο». 

 Για την εγκυρότητα του ονόματος χρήστη απαιτούνται 6 έως 20 λατινικοί 

χαρακτήρες, νούμερα ή οι χαρακτήρες ‘_’ και ‘.’. Δεν επιτρέπονται οι λέξεις 

admin ή root και παράγωγα αυτών.  

 Για την εγκυρότητα του κωδικού πρόσβασης απαιτούνται 6 έως 20 

λατινικοί χαρακτήρες μεταξύ των οποίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

τουλάχιστον ένας αριθμός και ένα από τα σύμβολα !@#$%. π.χ. 123abc! 

 Στο πεδίο CAPTCHA ο χρήστης πληκτρολογεί τους χαρακτήρες που βλέπει 

στην εικόνα. Σε περίπτωση που οι χαρακτήρες είναι δυσδιάκριτοι μπορεί να 

επιλεγεί το «Νέο» και η εικόνα θα ανανεωθεί. 

 

2.3.1 Πιστοποίηση διεύθυνσης Email 

Στην υποενότητα αυτή γίνεται η πιστοποίηση της διεύθυνσης Email που εισήχθη 

στην φόρμα Εισαγωγής Προσωπικών Στοιχείων και Αναγνωριστικών Χρήστη 

(Εικόνα 5). Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μεταβεί στη φόρμα αυτή 

επιλέγει το «Προηγούμενο». 

Για την πιστοποίηση, ένας κωδικός στέλνεται στη διεύθυνση Email που 

συμπλήρωσε ο χρήστης. Ακολούθως, ο χρήστης: 

1. Εντοπίζει τον κωδικό που έχει σταλεί στην διεύθυνση Email (Εικόνα 6) 

2. Εισάγει τον κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας που εμφανίζεται 

(Εικόνα 7) 

3. Επιλέγει το «Επόμενο» (Εικόνα 7) 
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Εικόνα 6: Email με Οδηγίες για την Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Email 

 

 Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί ο κωδικός στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο 

χρήστης μπορεί να ζητήσει την «Επαναποστολή» του επιλέγοντας το 

σχετικό πεδίο (Εικόνα 7). 

 Εάν επιλεγεί το «Προηγούμενο» για την επεξεργασία της φόρμας 

της(Εικόνα 5), θα αποσταλεί εκ νέου ο κωδικός ενεργοποίησης στην 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ο χρήστης προχωρήσει ξανά 

στην διαδικασία πιστοποίησης της διεύθυνσης Email. 
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Εικόνα 7: Οθόνη επιβεβαίωσης Email Χρήστη 

 

2.3.2  Πιστοποίηση κινητού τηλεφώνου 

Στην υποενότητα αυτή γίνεται η πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου που 

εισήχθη στην φόρμα Εισαγωγής Προσωπικών Στοιχείων και Αναγνωριστικών 

Χρήστη (Εικόνα 5). Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί κάποιο κινητό τηλέφωνο 

από το χρήστη, τότε το στάδιο αυτό παραλείπεται. 

Για την πιστοποίηση αποστέλλεται ένας κωδικός με SMS στο κινητό τηλέφωνο 

του χρήστη. Προκειμένου να πιστοποιήσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, ο 

χρήστης: 

1. Εντοπίζει τον κωδικό που έχει σταλεί στο κινητό του τηλέφωνο (Εικόνα 8) 

2. Εισάγει τον κωδικό αυτό στο αντίστοιχο πεδίο. (Εικόνα 9) 

3. Επιλέγει το «Επόμενο». 
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Εικόνα 8: SMS για την πιστοποίηση του κινητού τηλεφώνου 
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Εικόνα 9: Οθόνη επιβεβαίωσης Κινητού Τηλεφώνου Χρήστη (εφόσον καταχωρισθεί) 

 

 Ο κωδικός επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου αποστέλλεται μόνο μία φόρα. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν λάβει τον κωδικό, πρέπει να επικοινωνήσει 

με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215-2157865 (Ώρες 

λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00). 
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2.4 Επιλογή αρμοδίου για την οργάνωση δραστηριοτήτων και 

Νόμιμου Εκπροσώπου 

Στην οθόνη αυτή δηλώνεται ο αρμόδιος για την οργάνωση δραστηριοτήτων και 

εξορμήσεων καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΣΕΑ.  

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επεξεργαστεί ξανά τα στοιχεία της προηγούμενης 

φόρμας εισαγωγής (Εικόνα 5) πρέπει να επιλέξει το «Προηγούμενο». Ο χρήστης, 

ανάλογα με την ιδιότητά του στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοσίας: 

1. Επιλέγει εάν είναι ο αρμόδιος για την οργάνωση δραστηριοτήτων και 

εξορμήσεων. 
Εικόνα 10: Φόρμα Στοιχείων Υπεύθυνου Εξορμήσεων 

 

 Σε κάθε φόρμα που εμφανίζεται, τα στοιχεία με αστερίσκο (*) πρέπει να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Επίσης υποχρεωτικά πρέπει να 

συμπληρωθεί είτε το κινητό τηλέφωνο, είτε το Email 

 Εάν επιλεγεί το «Δεν είμαι ο αρμόδιος για την οργάνωση 

δραστηριοτήτων και εξορμήσεων» θα εμφανιστεί μία φόρμα στην 

οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του υπεύθυνου 

εξορμήσεων (Εικόνα 10). 

2. Επιλέγει εάν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος  
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Εικόνα 11: Φόρμα Στοιχείων Νόμιμου Εκπροσώπου 

 

 Εάν επιλεγεί το «Δεν είμαι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος» θα εμφανιστεί μία 

φόρμα στην οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του Νόμιμου 

Εκπροσώπου. (Εικόνα 11) 

3. Επιλέγει το «Επόμενο» (Εικόνα 12)  
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Εικόνα 12: Επιλογές σχετικά με τον Υπεύθυνο Εξορμήσεων και τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
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2.5 Έλεγχος στοιχείων-Υποβολή  

Στην οθόνη αυτή γίνεται ο τελικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν εισαχθεί και 

η τελική υποβολή τους.  Ο χρήστης καλείται να: 

1. Ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία τα οποία έχει καταχωρίσει (Εικόνα 13) 

Εικόνα 13: Οθόνη επαλήθευσης στοιχείων 

 Εάν κατά τον έλεγχο των καταχωρισμένων στοιχείων του ο χρήστης 

εντοπίσει οποιοδήποτε λάθος, επιλέγοντας το «Επεξεργασία» (Εικόνα 13), 

μπορεί να μεταβεί στην φόρμα εισαγωγής στοιχειών ΣΕΑ (Εικόνα 4) και να 

τροποποιήσει τα καταχωρισμένα στοιχεία του. 
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2. Επιλέξει το «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης του Εθνικού Μητρώου 

Αιμοδοσίας» και να διαβάσει προσεκτικά τους όρους. 

3. Αποδεχτεί τους όρους χρήσης επιλέγοντας το αντίστοιχο τετράγωνο 

πλαίσιο (Εικόνα 14). 

4. Επιλέξει το «Υποβολή» (Εικόνα 14).  
Εικόνα 14: Αποδοχή όρων χρήσης και υποβολή εγγραφής 

 

 Μόλις ο χρήστης αποδεχτεί τους όρους χρήσης, το πεδίο «Υποβολή» γίνεται 

διαθέσιμο για επιλογή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η τελική 

υποβολή των στοιχείων του χρήστη. 
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2.6 Εκτύπωση της αίτησης εγγραφής 

Στην τελευταία αυτή οθόνη γίνεται η εκτύπωση της αίτησης εγγραφής του 

λογαριασμού που δημιούργησε ο Διαχειριστής ΣΕΑ.  

Ο χρήστης: 

1. Επιλέγει το «Εκτύπωση της Αίτησης Εγγραφής». (Εικόνα 15) 

2. Εκτυπώνει την αίτηση. 

Εικόνα 15: Εκτύπωση αίτησης εγγραφής 
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Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει την αίτηση και να την εκτυπώσει. 

Εναλλακτικά μπορεί να αποθηκεύσει την αίτηση και στη συνέχεια να την 

εκτυπώσει (Εικόνα 16). 

Εικόνα 16: Διαχείριση αίτησης ενεργοποίησης 

 
 

 Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να έχει την υπογραφή του Νόμιμου 

Εκπρόσωπου και τη σφραγίδα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 

(εφόσον υπάρχει) ή/και την υπογραφή του Διαχειριστή. Στη συνέχεια, 

πρέπει να αποσταλεί με email (helpdesk@bdr.gr) ή fax (215-2157857), 

συνοδευόμενη από μια φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του 

Διαχειριστή στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί 

ο λογαριασμός. 

Στη συνέχεια ένα ενημερωτικό Email (Εικόνα 17) αποστέλλεται στην διεύθυνση 

email του χρήστη, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες για την ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του, καθώς και ένα σύνδεσμο για την επανεμφάνιση της οθόνης 

εκτύπωσης της αίτησης ενεργοποίησης (Εικόνα 17) σε περίπτωση που ο χρήστης 

δεν εκτύπωσε την αίτηση ενεργοποίησης.  

 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει λάβει το ενημερωτικό Email μπορεί να 

ζητήσει την «Επαναποστολή» του. (Εικόνα 15) 

 

 

Εικόνα 17: Email με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού 

mailto:helpdesk@bdr.gr
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 Αν ο χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αίτηση 

ενεργοποίησης μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών 

είτε στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται, είτε επιλέγοντας το 

«Αποστολή Αιτήματος» και συμπληρώνοντας την φόρμα που 

εμφανίζεται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με το 

Γραφείο Αρωγής Χρηστών δίνονται στην ενότητα 2.7. 
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2.7 Επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών σε 

περίπτωση προβλήματος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος επικοινωνίας με το Γραφείο Αρωγής 

Χρηστών. 

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους (Εικόνα 15): 

 Τηλεφωνικά ή μέσω φαξ στα στοιχεία που αναγράφονται. 

 Ηλεκτρονικά, επιλέγοντας το «Αποστολή αιτήματος» . 

 Μέσω email στο helpdesk@bdr.gr . 

 

Στην περίπτωση επιλογής του «Αποστολή αιτήματος» εμφανίζεται μια φόρμα 

εισαγωγής στοιχείων. (Εικόνα 18)  

Ο χρήστης: 

1. Συμπληρώνει τα στοιχεία του. 

2. Συμπληρώνει την περιγραφή του προβλήματος. 

3. Συμπληρώνει το πεδίο CAPTCHA. 

4. Επιλέγει το «Αποστολή». 
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Εικόνα 18: Οθόνη αποστολής αιτήματος στο Γραφείο Αρωγής 

 

 Τα πεδία με αστερίσκο(*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

 Στο πεδίο CAPTCHA ο χρήστης πληκτρολογεί τους χαρακτήρες που βλέπει 

στην εικόνα. Σε περίπτωση που οι χαρακτήρες είναι δυσδιάκριτοι μπορεί να 

επιλεγεί το «Νέο» και η εικόνα θα ανανεωθεί. 
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3. Είσοδος Χρήστη 

  

1. Η είσοδος του Διαχειριστή του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών γίνεται 

μέσω της εφαρμογής https://service.bdr.gr χρησιμοποιώντας έναν 

περιηγητή ιστού (web browser). 

2. Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό 

πρόσβασης και να επιλέξει το «Είσοδος». (Εικόνα 19).  

 
Εικόνα 19: Οθόνη Εισόδου 

 

 

 

  

https://service.bdr.gr/
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4. Χρήση Εφαρμογής 

4.1 Κεντρική σελίδα 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το «Κεντρική» για να κάνει Επισκόπηση των 

στοιχείων επικοινωνίας του Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών καθώς και 

να δει τις Συνεργαζόμενες Αιμοδοσίες (Εικόνα 20). 

 
Εικόνα 20: Οθόνη επισκόπησης 
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4.2 Ενημέρωση Στοιχείων 

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Ενημέρωση Στοιχείων» για να 

τροποποιήσει τυχόν στοιχεία του συλλόγου του (Εικόνα 21). 

 
Εικόνα 21: Ενημέρωση Στοιχείων Συλλόγου/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών 
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4.3 Αιτήματα Συνεργασίας προς ΝΥΑ 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το «Αιτήματα Συνεργασίας προς ΝΥΑ» ,όπου 

στην καρτέλα θα εμφανιστεί η διασυνδεδεμένη Νοσοκομειακή Υπηρεσία 

Αιμοδοσίας  με την οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 

(Εικόνα 22). 
Εικόνα 22: Διαχείριση Συνεργασιών 

 

Αν η κατάσταση του αιτήματος είναι «Ενεργή Συνεργασία», τότε έχει γίνει η 

διασύνδεση του Νοσοκομείου με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών από το 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Ο χρήστης αν το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει 

«Διακοπή Συνεργασίας» (Εικόνα 23), όπου υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσει τον 

«Λόγο Απόρριψης/Διακοπής» (Εικόνα 24).  
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Εικόνα 23: Διακοπή Συνεργασίας 

  
 

Εικόνα 24: Λόγος Απόρριψης/Διακοπής συνεργασίας 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο χρήστης έχει κάνει την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών 

πριν την 01/01/2018, τότε στην καρτέλα «Αιτήματα Συνεργασίας προς ΝΥΑ» 

θα εμφανιστούν κάποιες επιπλέον επιλογές όπως φαίνεται στις εικόνες Εικόνα 

25, Εικόνα 26 και Εικόνα 27.  

Μέσω των αντίστοιχων επιλογών, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει ένα νέο αίτημα 

συνεργασίας προς μία Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, να ακυρώσει ένα 

υπάρχον αίτημα ή να διακόψει μία συνεργασία. 

Εικόνα 25: Αίτημα Έναρξης Συνεργασίας 
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Εικόνα 26: Διακοπή Συνεργασίας 
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Εικόνα 27: Ακύρωση Αιτήματος 

 

 

 

 

 

 

  



Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών - Σελ. 32      

    

 

4.4 Προβολή Στατιστικών Συλλόγου 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Προβολή Στατιστικών Συλλόγου» όπου έχει τη 

δυνατότητα να βλέπει τις Καλύψεις/Αιμοδοτήσεις Συλλόγου. (Εικόνα 28) 

Ο Διαχειριστής Συλλόγου ΕΑ μπορεί να εφαρμόσει αυτόματα χρονικά φίλτρα για 

να περιορίσει τις εμφανιζόμενες προσφορές αίματος και καλύψεις ασθενών, 

όπως φαίνονται στην εικόνα ή να εισάγει συγκεκριμένες ημερομηνίες (Από – 

Έως). 

 
Εικόνα 28: Προβολή Στατιστικών Συλλόγου 
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Ακόμη, ο Διαχειριστής Συλλόγου ΕΑ έχει πρόσβαση στο: 

4.4.1 Σύνολο προσφερόμενων μονάδων αίματος προς το Σύλλογο  

Ο Διαχειριστής Συλλόγου ΕΑ, όπως φαίνεται στην καρτέλα «Αιμοδοτήσεις» 

(Εικόνα 29), βλέπει αναλυτικά τις προσφορές αίματος από τους αιμοδότες 

σύμφωνα με την ημερομηνία που προσφέρθηκε το αίμα όπως είναι 

καταχωρημένη στο Ερωτηματολόγιο Αιμοδότη καθώς και την Υπηρεσία 

Αιμοδοσίας στην οποία έγινε η προσφορά αίματος.  

 

 Ο Διαχειριστής μπορεί να δει το πλήθος των αιμοδοτήσεων που 

καταχώρισε η συνεργαζόμενη υπηρεσία κατά την αρχικοποίηση της με το 

σύλλογο συνεργασίας στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών. 

 
Εικόνα 29: Προβολή Ιστορικού Αιμοδοτήσεων Συλλόγου 
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4.4.2 Σύνολο καλύψεων ασθενών σε μονάδες αίματος  

Ο Διαχειριστής βλέπει αναλυτικά τις καλύψεις ασθενών σε μονάδες αίματος 

(Εικόνα 30), σύμφωνα με την ημερομηνία που έγινε η κάλυψη, το όνομα του 

ασθενή που κάλυψε ο σύλλογος, το νοσοκομείο νοσηλείας του ασθενούς καθώς 

και τον αριθμό των μονάδων αίματος που προσφέρθηκαν από τον σύλλογο στον 

ασθενή. 

 
Εικόνα 30: Προβολή Ιστορικού Καλύψεων Συλλόγου 

 


