
ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 
Από ποφ προζρχεται το αίμα που μεταγγίηεται ςτουσ αςκενείσ; 
Το αίμα δυςτυχϊσ είναι το μόνο «φάρμακο» που δε μπορεί να παραςκευαςτεί ςτα 
εργαςτιρια! Ο μόνοσ τρόποσ για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των αςκενϊν ςε αίμα είναι από 
εμάσ τουσ ίδιουσ. 

  

Μπορϊ να δϊςω αίμα; 
Φυςικά, αν είςαι υγιισ και είςαι από 18 ζωσ 65 ετϊν. Πριν τθν αιμοδοςία κα γίνει ιατρικόσ 
ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί θ κατάςταςθ τθσ υγείασ ςου. Η εκελοντικι αιμοδοςία απευκφνεται 
ςε ενιλικα ςυνειδθτοποιθμζνα κι ευαιςκθτοποιθμζνα άτομα. Αν είςαι όμωσ 17 και κζλεισ να 
αιμοδοτιςεισ, μπορείσ, με τθ γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονιϊν ςου! Η ευαιςκθτοποίθςθ κι θ 
προςφορά κεμελιϊνεται από μικρι θλικία. Στθν Κφπρο γίνονται αιμολθψίεσ ςτα Λφκεια! 

  

Που μπορϊ να δϊςω αίμα; 
Α) Στα κζντρα αιμοδοςίασ των νοςοκομείων τθσ χϊρασ. 

Β) Στα κινθτά ςυνεργεία αιμολθψίασ του υπουργείου υγείασ. 

  

Ποιοσ μπορεί να είναι αιμοδότθσ; 
Τα κριτιρια για να είναι κάποιοσ αιμοδότθσ δεν είναι πολλά: 

Ηλικία: Ο αιμοδότθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτο θλικίασ 17 ετϊν 

Βάροσ ςϊματοσ: Συνικωσ απαιτείται το βάροσ ςϊματοσ να είναι τουλάχιςτο 50 κιλά 

Αςκζνειεσ: Ο αιμοδότθσ πρζπει να είναι ςε καλι υγεία και απαλλαγμζνοσ από μεταδοτικζσ 
αςκζνειεσ 

Εάν ο αιμοδότθσ λαμβάνει φάρμακα, δεν ςθμαίνει ότι αναγκαςτικά δεν μπορεί να προςφζρει 
αίμα. Σε τζτοια περίπτωςθ είναι ορκό να ενθμερϊνεται ο γιατρόσ και το προςωπικό που είναι 
υπεφκυνοι κατά τθν αιμολθψία. 

Οι περιςςότεροι αιμοδότεσ μποροφν να προςφζρουν μετά από ζγκριςθ του γιατροφ, και μζχρι 
κάκε 8 εβδομάδεσ. 

  

Ποιοι δεν μποροφν να είναι αιμοδότεσ; 
Οριςμζνα άτομα μπορεί να μθ μποροφν να δωρίςουν αίμα είτε προςωρινά είτε μόνιμα. 

Τα άτομα που αποκλείονται προςωρινά είναι αυτοί οι οποίοι πάςχουν από μια 
βραχυπρόκεςμθ αςκζνεια ι παρουςιάηουν μια ιδιαιτερότθτα που δεν επιτρζπει για κάποιο 
χρονικό διάςτθμα τθν αιμοδοςία. 

Τα άτομα αυτά είναι: 

Αςκενείσ που ζχουν υποςτεί επειςόδιο καρδιακισ προςβολισ ι ζχουν υποβλθκεί ςε 
χειρουργικι επζμβαςθ καρδίασ κατά τουσ τελευταίουσ 6 μζχρι 12 μινεσ 



Αςκενείσ που ζπαςχαν από μαλάρια κατά τα τελευταία 3 χρόνια ι ζχουν ταξιδζψει κατά το 
ζτοσ που προθγείται τθσ αιμοδοςίασ, ςε περιοχζσ που θ μαλάρια είναι επιδθμικι 

Αςκενείσ που ζχουν οι ίδιοι υποβλθκεί ςε μετάγγιςθ αίματοσ, κατά το ζτοσ που προθγείται τθσ 
αιμοδοςίασ 

Άτομα που που ζχουν κάνει τατουάη ι τρυπιματα (piercing) για άλλουσ κοςμθτικοφσ λόγουσ 
ςτο ςϊμα τουσ, για 6 μινεσ ι για 4 αν μπορεί να πραγματοποιθκεί μοριακόσ ζλεγχοσ. 

Επαφι ςτο ςπίτι κατά τουσ 12 μινεσ που προθγοφνται τθσ αιμοδοςίασ με άτομο που πάςχει 
από θπατίτιδα 

Αςκενείσ που παίρνουν αντιβιοτικά κατά τισ 72 ϊρεσ πριν από τθν αιμοδοςία 

Άτομα που δεν αιςκάνονται καλά κατά τθν θμζρα τθσ αιμοδοςίασ 

Αςκενείσ με χαμθλζσ μετριςεισ των ζμμορφων ςτοιχείων του αίματοσ 

Τα άτομα που αποκλείονται προςωρινά από τθν αιμοδοςία μπορεί να είναι ςε επαφι με το 
γιατρό και το προςωπικό τθσ τράπεηασ αίματοσ, για να προςδιοριςτεί πότε είναι δυνατόν να 
τουσ επιτραπεί να δωρίςουν αίμα. 

  

Σα άτομα τα οποία αποκλείονται μόνιμα από τθν αιμοδοςία περιλαμβάνουν: 
Αςκενείσ που ζχουν υποβλθκεί ςε χθμειοκεραπεία ι ακτινοκεραπεία για αντιμετϊπιςθ 
διαφόρων μορφϊν καρκίνου 

Αςκενείσ που προςβλικθκαν ι πάςχουν από θπατίτιδα Β, C και HIV 

Άτομα που ζχουν «ςτίγμα» (μεςογειακισ αναιμίασ) 

Άτομα που διατρζχουν ψθλό κίνδυνο να προςβλθκοφν από τον ιό HIV που είναι υπεφκυνοσ για 
τθ μετάδοςθ του ιοφ του AIDS, όπωσ οι χριςτεσ των ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν ι λόγω 
ςεξουαλικϊν επαφϊν χωρίσ προφυλάξεισ 

  

Κάκε πότε μπορϊ να δίνω αίμα; 
Η διαδικαςία τθσ αιμοδοςίασ κρατάει μόλισ 10 λεπτά και μπορείσ να δίνεισ 3 - 4 φορζσ το 
χρόνο. Σε περίπτωςθ που είςαι εκελοντισ αιμοδότθσ εγγεγραμμζνοσ ςε Σφλλογο, ο Σφλλογοσ 
ςε ενθμερϊνει κάκε φορά που «ζρχεται θ ςειρά ςου», ϊςτε να υπάρχει μια ςυνεχισ, ςτακερι 
και επαρκισ ποςότθτα αίματοσ ςτα Νοςοκομεία. 

  

Πρζπει να πάω νθςτικόσ; 
Όχι! Πριν αιμοδοτιςεισ είναι καλό να ζχεισ φάει καλά πριν 1-2 ϊρεσ, να ζχεισ ξεκουραςτεί και 
τθν προθγοφμενθ μζρα να μθν ζχεισ καταναλϊςει αλκοόλ. Μετά τθν αιμοδοςία πρζπει να πιεισ 
πολλά υγρά, να αποφφγεισ τθ βαριά άςκθςθ, το κάπνιςμα και τθν οδιγθςθ για τουλάχιςτον 1 
ϊρα. 

  

Επιτρζπεται να ζχω φάει πριν τθν αιμοδοςία; 
Βεβαίωσ. Στθν ουςία επιβάλλεται, αφοφ δεν κα μπρζςεισ να αιμοδοτιςεισ εάν δεν ζχεισ φάει 
κάτι ελαφρφ τισ προθγοφμενεσ τρείσ με τζςςερεισ ϊρεσ. Επίςθσ κα ιταν καλό να αυξιςεισ τθν 
κατανάλωςθ υγρϊν (όχι αλοολοφχων) τόςο πρίν όςο και μετά τθν αιμοδοςία. 



  

Γιατί πρζπει να ςυμπλθρϊςω το ερωτθματολόγιο που μου δίνουν ςτο κζντρο αιμοδοςίασ 
πριν μου πάρουν αίμα; 
Ο γιατρόσ τθσ αιμοδοςίασ πρζπει να γνωρίηει εάν ζχεισ πάρει φάρμακα τισ προθγοφμενεσ 
μζρεσ, εάν πιγεσ ςτον οδοντίατρο, εάν ζκανεσ κάποια επζμβαςθ, για το καλό το δικό ςου, αλλά 
και των ατόμων που κα λάβουν το αίμα. Πρζπει να μιλιςεισ ςτο γιατρό με κάκε ειλικρίνεια και 
να δϊςεισ πλθροφορίεσ, όπωσ π.χ. εάν ζχεισ κάνει τατουάη ι πιρςινγκ, χειρουργείο ι μετάγγιςθ 
αίματοσ, για να είςαι ςίγουροσ πωσ δε κα μολφνεισ κάποιον ςυνάνκρωπό ςου άκελά ςου. 

  

Πόςο επικίνδυνθ μπορεί να είναι θ διαδικαςία τθσ εκελοντικισ Αιμοδοςίασ; 
Η εκελοντικι αιμοδοςία είναι μία εφκολθ και ανϊδυνθ διαδικαςία Το μόνο που κα αιςκανκείσ 
είναι ζνα μικρό τςίμπθμα, όπωσ ακριβϊσ και όταν κάνεισ αίματολογικζσ εξετάςεισ ςτο 
μικροβιολογικό εργαςτιριο. Είναι απολφτωσ αςφαλισ διαδικαςία και ο αιμοδότθσ δε διατρζχει 
κανζνα κίνδυνο, κακϊσ οι γιατροί και το υπόλοιπο προςωπικό διαςφαλίηουν τισ καλφτερεσ 
ςυνκικεσ. Όλα τα ςφνεργα που χρθςιμοποιοφνται είναι αποςτειρωμζνα και μίασ χριςθσ. 
Επομζνωσ, δεν υπάρχει κανζνασ κίνδυνοσ μετάδοςθσ αςκζνειασ. 

  

Σι μπορεί να πάκεισ αν δϊςεισ αίμα; 
Η αιμοδοςία είναι μία αςφαλισ και ταυτόχρονα υγιεινι διαδικαςία, διότι κινθτοποιείται ο 
μυελόσ των οςτϊν για τθν παραγωγι νζων κυττάρων αίματοσ. Ταυτόχρονα γίνεται μοριακόσ 
ζλεγχοσ για ζναν μεγάλο αρικμό αςκενειϊν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί πωσ νοςείσ, κα 
ειδοποιθκείσ από το προςωπικό του Κζντρου Αιμοδοςίασ. 

  

Πόςο ςυχνά μπορϊ να δίνω αίμα; 
Το μεςοδιάςτθμα μεταξφ δφο αιμοδοςιϊν πρζπει να είναι τρείσ μινεσ, το οποίο ςθμαίνει ότι 
μπορείσ να δίνεισ αίμα τζςςερεισ φορζσ τον χρόνο. Οι γυναίκεσ μποροφν να δίνουν αίμα τρείσ 
φορζσ τον χρόνο. Το αίμα που δίνουμε αποκακίςταται. Τα ερυκρά ανανεϊνονται ςε ζνα μινα 
και το πλάςμα ςε 1 θμζρα. 

Οι δότεσ αιμοπεταλίων μποροφν να δίνουν αιμοπετάλια  ςυχνότερα. 

  

Ζχω κάνει τατουάη. Μπορϊ να δϊςω αίμα; 
Αν ζχετε κάνει τατουάη ι ζχετε τοποκετιςει κοςμιματα λ.χ με τρφπθμααυτιϊν, piercing ςε 
άλλα μζρθ του ςϊματοσ κ.τ. λ πρζπει να περιμζνετε 6 μινεσ μζχρι να δϊςετε αίμα. Σε 
περίπτωςθ που το νοςοκομείο που δίνεται αίμα κάνει μοριακό ζλεγχο ςτο αίμα (ΝΑΤ) πρζπει 
να περιμζνετε 4 μινεσ. 

Ο λόγοσ τθσ απαγόρευςθσ είναι ότι αυτζσ οι πρακτικζσ μπορεί να γίνουν τρόποσ μετάδοςθσ 
θπατίτιδασ και άλλων ςοβαρϊν νοςθμάτων τα οποία δεν μποροφν να ανιχνευτοφν ςτο αίμα 
πριν περάςει ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Μετά απ' αυτό το διάςτθμα όμωσ, μπορείσ να δϊςεισ αίμα κανονικά και ςε περίπτωςθ που 
ζχεισ μολυνκεί, οι ζλεγχοι που γίνονται πριν τθ διανομι του για μετάγγιςθ κα εντοπίςουν το 
πρόβλθμα κι ζτςι δεν κα γίνεισ αιτία για τθν εξάπλωςθ τθσ μόλυνςθσ ςε άλλα άτομα. 

Τα παραπάνω ιςχφουν και ςτισ περιπτϊςεισ που ζχει γίνει αφαίρεςθ με laser!!! 



  

Μπορϊ να κολλιςω AIDS κατά τθν αιμοδοςία; 
Με κανζναν τρόπο. Όλα τα ςετ που χρθςιμοποιοφνται είναι μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνα και 
αχρθςτεφονται μετά από κάκε χριςθ. 

  

Σι είναι θ περίοδοσ του παρακφρου; 
Είναι ο χρόνοσ που μεςολαβεί από τθ ςτιγμι που κάποιοσ μολυνκεί από ζναν ιό (π.χ AIDS ι και 
άλλοι ιοί)  μζχρι τθν ςτιγμι που αυτόσ ο ιόσ μπορεί να ανιχνευκεί. Ο κίνδυνοσ για τθν 
αιμοδοςία βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι ενϊ ο αιμοδότθσ ςε αυτι τθν περίοδο είναι 
“αρνθτικόσ”  ο ιόσ βρίςκεται το αίμα του και κεωρθτικά μπορεί να μεταδοκεί μζςω τθσ 
μετάγγιςθσ ςτον αςκενι που κα πάρει το αίμα του. Με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο του αίματοσ, αυτι θ περίοδοσ ζχει κατά πολφ μειωκεί 
φτάνοντασ τισ 5 – 11 θμζρεσ. 

  

Μπορϊ να δίνω αίμα κατά τθν διάρκεια τθσ εμμινου ρφςεωσ; 
Ναι, εάν αιςκάνεςαι καλά και θ αιμοςφαιρίνθ ςου είναι ςτα επιτρεπτά όρια 

  

Μπορϊ να δϊςω αίμα εάν είμαι ζγκυοσ ι αν κθλάηω; 
Όχι. Οι ζγκυεσ κακϊσ και οι μθτζρεσ που κθλάηουν, δεν πρζπει να δίνουν αίμα(ιςχφει για όλθ 
τθσ περίοδο του κθλαςμοφ).  Μποροφν να αιμοδοτιςουν 6 μινεσ μετά τον τοκετό. 

  

Πόςθ ϊρα διαρκεί θ αιμολθψία; 
Η όλθ διαδικαςία διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά, εάν υπολογίςει κανείσ  και το χρόνο 
ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολόγιου και του ιατρικοφ ελζγχου. Η πράξθ τθσ αιμοδοςίασ από 
μόνθ τθσ διαρκεί μόνο δζκα λεπτά. 

  

Σι γίνεται εάν ζχω χαμθλό ςίδθρο; 
Εάν ζχεισ ςιδθροπενία, κα πρζπει να απευκυνκείσ ςτον γιατρό ςου για να διερευνθκεί θ αιτία. 
Μπορεί να διορκωκεί με τθν κατάλλθλθ φαρμακευτικι αγωγι. Εάν παράλλθλα ζχεισ και 
αναιμία τότε δεν μπορείσ να δϊςεισ αίμα. Συχνζσ αιμοδοςίεσ μπορεί να επιδεινϊςουν 
προχπάρχουςα ςιδθροπενία. 

  

ε πόςο χρόνο ο οργανιςμόσ μου κα αναπλθρϊςει το αίμα που ζδωςα; 
Ο ανκρϊπινοσ  οργανιςμόσ αναπλθρϊνει τον όγκο αίματοσ(πλάςμα)  μζςα ςε 24 ϊρεσ. Τα 
ερυκρά αναπλθρϊνονται από τον μυελό των οςτϊν μζςα ςτισ επόμενεσ τρείσ με τζςςερεισ 
θμζρεσ, ενϊ ο ςίδθροσ αναπλθρϊνεται περίπου μετά από ζξι με οκτϊ εβδομάδεσ. 

  

Θα αιςκάνομαι “περίεργα” κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοδοςίασ; 
Μερικοί αιμοδότεσ περιγράφουν μια “παράξενθ” αίςκθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοδοςίασ. 
Υπάρχει περίπτωςθ να αιςκανκείσ ότι ηαλίηεςαι, και τότε κα διακόψουμε αμζςωσ τθν 
αιμοδοςία. 



  

Σθν ϊρα που κα δίνω αίμα κα είμαι μόνοσ μου; 
Όχι. Θα υπάρχει πάντα δίπλα ςου μία νοςθλεφτρια/τθσ που κα ςε προςζχει. 

  

Πωσ κα αιςκάνομαι μετά τθν αιμοδοςία; 
Οι ςυςτθματικοί αιμοδότεσ ςυνικωσ αιςκάνονται καλά. Οι περιςςότεροι αιμοδότεσ δεν 
αναφζρουν καμία ενόχλθςθ εάν τισ επόμενεσ τζςςερεισ ϊρεσ καταναλϊςου αρκετά υγρά. Λίγοι 
άνκρωποι αιςκάνονται μία μικρι αδυναμία και λιγότεροι αναφζρουν τάςθ προσ λιποκυμία. 
Αυτό είναι απολφτωσ φυςιολογικό και δεν πρζπει να ςε ανθςυχεί. 

  

Σι κα γίνει εάν αιςκανκϊ ηαλάδα ι λιποκυμιςω; 
Εάν αιςκανκείσ ελαφριά ηάλθ , ξάπλωςε κάτω ι κακιςτόσ με το κεφάλι ςτα γόνατα. Στθν 
ςπάνια περίπτωςθ που κα αιςκανκείσ ότι λιποκυμάσ, ξάπλωςε και ςικωςε τα πόδια ςου ςε 
υψθλότερο ςθμείο. Μθν αγχϊνεςαι και παρζμεινε ςε αυτι τθ κζςθ για λίγο διάςτθμα. 
Συνικωσ μετά από λίγα λεπτά τα ςυμπτϊματα υποχωροφν. 

  

Σι να κάνω εάν το χζρι μου αιμορραγιςει ι μελανιάςει; 
Στθν περίπτωςθ που παρατθριςεισ ότι το ςθμείο από όπου ςου πιραν αίμα αιμορραγεί, 
ςικωςε το χζρι ςου ψθλά και πίεςε δυνατά το ςθμείο που αιμορραγεί μζχρι να ςταματιςει. 
Εάν ανθςυχείσ για τθν εμφάνιςθ μελανιάσ ςτο χζρι από το οποίο ζδωςεσ αίμα,  επικοινϊνθςε 
με τον ιατρό τθσ αιμοδοςίασ. 

  

ε πόςο χρόνο μετά τθν αιμοδοςία μπορϊ να αρχίςω τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ μου; 
Υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ αμζςωσ μετά τθν αιμοδοςία. Παρόλα αυτά είναι καλφτερα να 
δϊςεισ λίγο χρόνο ςτον εαυτό ςου να φασ τθ φρυγανιά που ςου προςφζρουμε και να πιείσ τθν 
πορτοκαλάδα. Καλό είναι επίςθσ τισ επόμενεσ τζςςερεισ ϊρεσ να καταναλϊςεισ άφκονα υγρά 
όπωσ επίςθσ και να αποφφγεισ βαριζσ χειρωνακτικζσ εργαςίεσ. 

  

Πόςα cc αίματοσ περιζχει θ κάκε φιάλθ αίματοσ που δίνεισ; 
350-450cc. Πρόκειται για ζνα μικρό ςακουλάκι. Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ περιζχει 5 λίτρα 
αίματοσ. Η ποςότθτα του αίματοσ που δίνεισ ςτθν Αιμοδοςία ζχει οριςτεί από τθν Ιατρικι 
Επιςτιμθ, ϊςτε να μθ διατρζχει κανζνα κίνδυνο ο δότθσ. Μετά τθν αιμοδοςία ο οργανιςμόσ 
ςου αντικακιςτά αμζςωσ τθν ποςότθτα του αίματοσ που προςζφερεσ. Προςφζρεισ μόνο το 
1/15 του όγκου του αίματόσ ςου κι αυτό για λίγα λεπτά! Διότι θ φφςθ ζχει προνοιςει, ζτςι 
ϊςτε φεφγοντασ από το κτίριο τθσ αιμοδοςίασ, ςτον οργανιςμό ςου να κυλοφν και πάλι 5 λίτρα 
αίματοσ, όςα είχεσ και πριν πασ εκεί! 

  

Ποιοι χρειάηονται το αίμα; 
Βρζφθ, πολυμεταγγιηόμενα άτομα (λευχαιμικοί, καρκινοπακείσ, νεφροπακείσ, πάςχοντεσ 
μεςογειακισ αναιμίασ) επιπλοκζσ τοκετοφ, χειρουργικζσ επεμβάςεισ, κφματα τροχαίων, 
εγκαυματίεσ και πολλοί άλλοι. Ο αρικμόσ των ατόμων που χρειάηονται αίμα είναι τραγικά 
μεγάλοσ. Η ανάγκθ δε γνωρίηει θλικίεσ, φφλο, κρθςκεία και εκνικότθτα. Μπορεί να χτυπιςει 



τθν πόρτα του κακενόσ μασ. Το ποςοςτό των ατόμων που ζχουν ανάγκθ είναι μεγάλο. Σε κάκε 
10 νοςοκομειακοφσ αςκενείσ οι 2 χρειάηονται μετάγγιςθ αίματοσ! 

  

Γιατί δεν επαρκεί το αίμα ςτθν Ελλάδα; 
 Στθ χϊρα μασ χρειαηόμαςτε 600.000 φιάλεσ αίματοσ! Το ποςοςτό των υγιϊν ατόμων που είναι 
εκελοντζσ αιμοδότεσ είναι μικρό. Αναγκαηόμαςτε και ειςάγουμε αίμα από τθν Ελβετία! Κάκε 
ζνα παιδί με μεςογειακι αναιμία για να κρατθκεί ςτθ ηωι χρειάηεται κάκε χρόνο ζωσ και 24 
αιμοδότεσ, που αιμοδοτοφν τακτικά 3-4 φορζσ το χρόνο, γιατί ζχει ανάγκθ από 3-4 μονάδεσ 
αίματοσ κάκε μινα για να ηιςει. Ζνασ πολυτραυματίασ, κφμα τροχαίου ατυχιματοσ χρειάηεται 
κατά μζςο όρο 10 - 40 φιάλεσ αίματοσ. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 1.700.000 άτομα 
τραυματίηονται ςε τροχαία! Ζρευνεσ δείχνουν πωσ αυτόσ ο αρικμόσ κα διπλαςιαςτεί μζςα ςτα 
επόμενα 50 χρόνια! Ιδιαίτερα το καλοκαίρι οι ανάγκεσ είναι αυξθμζνεσ, γιατί αυξάνονται τα 
τροχαία ατυχιματα και μειϊνονται οι αιμοδότεσ, κακϊσ όλοι λείπουμε διακοπζσ. Για να 
καλυφκοφν αυτζσ οι ζκτακτεσ μεγάλεσ ανάγκεσ, οι πολυμεταγγιηόμενοι αςκενείσ αναγκάηονται 
να λαμβάνουν λιγότερεσ φιάλεσ αίματοσ από όςεσ χρειάηονται για μια καλι ποιότθτα ηωισ. 
Πριν φτιάξεισ βαλίτςα, πετάξου ωσ τθν αιμοδοςία! 

  

Για πόςο χρόνο μπορεί να αποκθκευτεί το αίμα; 
Τα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά μποροφν να αποκθκευτοφν για χρονικό διάςτθμα μζχρι 35 ι 42 
θμζρεσ. Άλλα προϊόντα ζχουν μικρότερο χρόνο αποκικευςθσ 

  

Σι ζλεγχοι γίνονται ςτο αίμα μου; 
HIV 1, 2 , ςφφιλθ, θπατίτιδα Β και C κακϊσ και για τον ιό HTLV. Επίςθσ προςδιορίηεται θ ομάδα 
αίματοσ ςου, ενϊ από το 2009 όλεσ οι μονάδεσ ελζγχονται και με μοριακζσ τεχνικζσ για τθν 
θπατίτιδα Β,C και τον HIV. 

  

Θα ενθμερωκϊ εάν τα αποτελζςματα των ελζγχων δεν είναι καλά; 
Ναι, κα  επικοινωνιςουμε μαηί ςου, με εμπιςτευτικό τρόπο. 

  

Πότε μπορϊ να μάκω τθν ομάδα αίματοσ μου; 
Δφο με τρείσ θμζρεσ μετά τθν αιμοδοςία μπορείσ να απευκυνκείσ ςτθν υπθρεςία που ζδωςεσ 
αίμα και να μάκεισ τθν ομάδα ςου. Εάν ζχεισ ηθτιςει να βγει κάρτα αιμοδότθ τότε κα πάρεισ 
τθν κάρτα όπου κα αναγράφεται και θ ομάδα αίματοσ ςου. 

  

Σι ςθμαίνει να ζχεισ ςπάνια ομάδα αίματοσ; 
Σθμαίνει απλά ότι το αίμα ςου περιλαμβάνει ζναν ςπάνιο ςυνδυαςμό αντιγόνων και για αυτό 
τον λόγο είναι χριςιμο να το γνωρίηει θ αιμοδοςία. Αν οι αιμοδότεσ, κυρίωσ ςπάνιων ομάδων 
δεν είναι καταγεγραμμζνοι, ακόμα και να ζχουν προκεςθ να αιμοδοτιςουν δεν γίνεται να 
ειδοποιθκοφν. 

  

Εάν είμαι αιμοδότθσ και χρειαςτϊ αίμα, κα βρω αμζςωσ; 



Τισ περιςςότερεσ φορζσ ναι. Υπάρχει περίπτωςθ όμωσ, εάν χρειάηονται πολλζσ μονάδεσ ι 
ανικεισ ςε ςπάνια ομάδα αίματοσ αυτό να είναι δφςκολο. Αυτόσ είναι και ζνασ επιπλζον λόγοσ 
που θ αιμοδοςία πρζπει να ςτθρίηεται ςτουσ ςυςτθματικοφσ εκελοντζσ αιμοδότεσ οι οποίοι 
είναι καταγεγραμμζνοι  και όχι ςτουσ αιμοδότεσ που δίνουν μόνο όταν ζχει ανάγκθ κάποιοσ 
δικόσ τουσ άνκρωποσ. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ θ αιμοδοςία κα κάνει ότι είναι δυνατόν 
προκειμζνου να μθν αντιμετωπίςεισ πρόβλθμα. 

  

Γιατί πρζπει να γραφτϊ ςε ςωματείο Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν; 
Αν δίνεισ αίμα ςυνειδθτά, τακτικά ςυχνά προςφζρεισ πράγματι ότι μπορείσ. Όμωσ αν υπάρξει 
μια ζκτακτθ αναγκθ και δεν είςαι καταγεγραμμζνοσ ςε κάποιο ςωματείο δεν υπάρχει τρόποσ 
να ειδοποιθκείσ. Αντίςτροφα αν εςφ ι κάποιοσ δικόσ ςου χρειαςτείτε αίμα και δεν υπάρχει θ 
βάςθ δεδομζνων με τα ςτοιχεία των Εκελοντϊν τότε δεν είναι δυνατόν να καλυφκείτε. Άρα για 
να υπάρχει επάρκισ αντιμετϊπιςθ είναι απαραίτθτο να είμαςτε εγγεγραμμζνοι ςε ςωματεία 
Αιμοδοτϊν. 

  

Τπάρχουν άλλοι τρόποι για να ςυνειςφζρεισ για τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ςτθ χϊρα μασ; 
Μπορείσ να γίνεισ Εκελοντισ Δότθσ Μυελοφ των οςτϊν, αιμοπεταλίων και πλάςματοσ, κακϊσ 
και Δωρθτισ Οργάνων! Αν για κάποιο λόγο οι ιατρικζσ ςου εξετάςεισ ςου επιβάλλουν να μθ 
δίνεισ αίμα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μπορείσ να δϊςεισ αιμοπετάλια ι πλάςμα, χωρίσ κανζναν 
απολφτωσ κίνδυνο για τθν υγεία ςου. Κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοπεταλιαφαίρεςθσ, ειδικό 
μθχάνθμα κρατά μόνο τα αιμοπετάλιά ςου, χωρίσ να ςου αφαιρεί τον υπόλοιπο όγκο του 
αίματοσ. 

  

Σι κερδίηω αν δϊςω αίμα; 
Πολλά και ανεκτίμθτα! 

Νιϊκεισ περιφανοσ που ςϊηεισ μια ηωι 

Ζχεισ αίςκθμα ευεξίασ 

Νιϊκεισ κοινωνικά υπεφκυνοσ και ενεργόσ 

Θεωρείςαι κι εςφ ζνα πολφτιμο μζλοσ του παγκόςμιου εκελοντικοφ κινιματοσ 

Καλφπτεισ τον εαυτό ςου και τουσ ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ 

Το αίμα ςτθ χϊρα μασ λαμβάνεται και χορθγείται δωρεάν. Από το 1979 ζχει απαγορευτεί θ 
εμπορεία του, θ αμειβόμενθ δθλαδι αιμοδοςία. 

Ιατρικζσ ζρευνεσ ςτο εξωτερικό ζχουν καταδείξει πωσ οι άνδρεσ που προςφζρουν τουλάχιςτον 
3 φορζσ το χρόνο αίμα, μειϊνουν ζωσ και κατά 50% τον κίνδυνο να παρουςιάςουν κάποια 
καρδιακι πάκθςθ ι καρκίνο. Ζχει αποδειχκεί πωσ τελικά μάλλον δεν ευκφνεται θ χολθςτερίνθ 
για τα υψθλά ποςοςτά καρδιαγγειακϊν πακιςεων ςτουσ άντρεσ, αλλά το υψθλό ποςοςτό 
ςιδιρου που υπάρχει ςτο αίμα και δεν μπορεί να αποβλθκεί. 

6 ςτουσ 10 από μασ κα χρειαςτοφμε μετάγγιςθ αίματοσ κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ μασ. 

Πράγματι, ςτατιςτικά δεδομζνα δείχνουν πωσ 1 ςτουσ 2 κα χρειαςτεί ζςτω και 1 φιάλθ αίματοσ 
ςτθ ηωι του. Εγϊ ι εςφ... Μπορεί και οι δφο! 

  



Δεν μου χρειάςτθκε ποτζ Αίμα. Αν χρειαςτεί βλζπουμε… 
Η αδιαφορία είναι ολζκρια. Ασ αφιςουμε τθ νοοτροπία τθσ ανευκυνότθτασ. Ασ μθν 
επαναπαυόμαςτε ςτθν ιδζα ότι δεν πρόκειται να ςυμβεί ςε μασ. Ασ ςτακοφμε ςτο φψοσ των 
περιςτάςεων και ασ δείξουμε με τον καλφτερο τρόπο τθν υπευκυνότθτα και τθν ανκρωπιά μασ. 
Αρκεί να κυμόμαςτε ότι υποψιφιοσ αιμοδότθσ είναι κάκε υγιισ άνκρωποσ, υποψιφιοι δζκτεσ, 
είμαςτε  όλοι!!! 

  

υμφωνϊ Απόλυτα με τθν ιδζα τθσ Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ. Θα γίνω μόλισ βρω χρόνο 
Αιμοδότθσ. 
Η αναβολι μπορεί να περιμζνει. Η ανάγκθ για αίμα των ανκρϊπων που το χρειάηονται, δεν 
περιμζνει ποτζ. Αφορά εςζνα, αφορά όλουσ μασ. Δζκα λεπτά προςφοράσ ηωισ δεν ςε βγάηουν 
από το πρόγραμμά ςου, δεν πάνε πίςω τισ δουλειζσ ςου, δεν χαλοφν τισ διακοπζσ ςου. 
Αντίκετα, θ προςφορά ςου αποδεικνφει τθ κζλθςι ςου να ςυμμετάςχεισ ςε μια κοινι 
προςπάκεια. Δεν υπάρχουν αρμόδιοι, είμαςτε όλοι υπεφκυνοι 

  

Σι πρζπει να ξζρει ο υποψιφιοσ εκελοντισ αιμοδότθσ: 
- Κάκε υγιισ άνδρασ ι γυναίκα 18-62 ετϊν, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 3-4 φορζσ το χρόνο. 

- Ο όγκοσ αίματοσ που προςφζρει ο αιμοδότθσ είναι 450 ml και αποκακίςταται αμζςωσ από τον 
οργανιςμό. Το πλάςμα αναπαράγεται ςε 24 ϊρεσ και τα ερυκρά ςε ζνα μινα. 

- Δεν πρζπει να διενεργείται αιμοδοςία πριν περάςουν τρεισ μινεσ από τθν προθγουμζνθ. 

- Η αιμοδοςία είναι τελείωσ ακίνδυνθ και διαρκεί 5-10 λεπτά τθσ ϊρασ. 

- Κανζνα φάρμακο δεν υποκακιςτά το αίμα ι το πλάςμα που χρειάηονται οι αςκενείσ. 

  

Οδθγίεσ για τον αιμοδότθ πριν και μετά τθν αιμοδοςία 
- Ο αιμοδότθσ μπορεί να δίνει αίμα πρωινζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ. Καλό είναι θ αιμοδοςία να 
γίνεται όταν ο αιμοδότθσ είναι ξεκοφραςτοσ. 

- Πριν τθν αιμοδοςία πρζπει να ζχει προθγθκεί ελαφρφ γεφμα (π.χ. πρωινό). Μετά τθν 
αιμοδοςία ο αιμοδότθσ πρζπει να ακολουκεί τισ ςυμβουλζσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. 

- Να πάρει τθν τροφι που του προςφζρεται. Να μθν αποχωριςει από το Τμιμα αιμοδοςίασ 
πριν του το επιτρζψει το υπεφκυνο προςωπικό. 

- Να μθν καπνίςει για 1 (μια) ϊρα. 

- Να μθν οδθγιςει για 1 (μια) ϊρα. 

- Να μθν κάνει ζντονθ ςωματικι άςκθςθ τθν θμζρα τθσ αιμοδοςίασ. 

- Να πάρει περιςςότερα υγρά και καλό γεφμα τθν θμζρα τθσ αιμοδοςίασ. 

- Αποφυγι οινοπνευματωδϊν ποτϊν τθν θμζρα τθσ αιμοδοςίασ. 

- Σε περίπτωςθ αιμορραγίασ από το ςθμείο φλεβοκζντθςθσ, ο αιμοδότθσ κα πρζπει να ςθκϊςει 
το χζρι ψθλά και να εφαρμόςει πίεςθ. 

- Ο επίδεςμοσ μπορεί να αφαιρεκεί μετά από 2-3 ϊρεσ. 



- Για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι απορία ο αιμοδότθσ μπορεί να απευκφνεται ςτο νοςθλευτικό 
προςωπικό ι ςτο γιατρό τθσ αιμοδοςίασ. 

  

Σι πρζπει να γνωρίηει ο υποψιφιοσ αιμοδότθσ 
Κάκε υγιισ άνδρασ ι γυναίκα θλικίασ 18-65 ετϊν μπορεί να δϊςει αίμα. 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ ςυχνότθτα με τθν οποία μπορεί κάποιοσ να 
δίνει αίμα είναι 3-4 φορζσ το χρόνο για τουσ άνδρεσ και 2-3 φορζσ το χρόνο για τισ γυναίκεσ 
αναπαραγωγικισ θλικίασ. Μεταξφ δφο αιμολθψιϊν πρζπει να μεςολαβεί διάςτθμα 60 θμερϊν. 

Πριν τθν αιμοδοςία πρζπει να προθγείται ελαφρφ πρωινό. 

Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν πριν τθν αιμοδοςία. 

Μετά τθν αιμοδοςία ο αιμοδότθσ δεν πρζπει να καπνίςει για μία ϊρα, να μθν οδθγιςει για μία 
ϊρα, να μθν κάνει ζντονθ ςωματικι άςκθςθ τθν θμζρα τθσ αιμοδοςίασ. 

  

Κριτιρια προςωρινοφ αποκλειςμοφ 
Εγκυμοςφνθ (κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, του κθλαςμοφ και για 6-12 μινεσ μετά τον 
τοκετό δε γίνεται αιμολθψία) 

Διακοπι κφθςθσ 

Εμμθνορρυςία 

Χειρουργικζσ επεμβάςεισ 

Μεταδοτικζσ νόςοι 

Πεπτικό ζλκοσ 

Οξεία αλλεργία 

Βελονιςμόσ 

Τατουάη 

Εμβόλια 

Λιψθ φαρμάκων 

Υπερκυρεοειδιςμόσ (για 2 ζτθ μετά το πζρασ τθσ κεραπείασ με αντικυρεοειδικά φάρμακα) 

  

ε περίπτωςθ προθγθκείςασ αιμορραγίασ, χρόνιων ι φαρμακευτικϊν αλλεργιϊν και ςυχνϊν 
ιογενϊν λοιμϊξεων γίνεται πολφ προςεκτικι αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ από τον ιατρό. 
Λιψθ Αιμοπεταλίων 
Στθν πρϊτθ φάςθ μεταμόςχευςθσ, ο μυελόσ των οςτϊν του αςκενοφσ καταςτρζφεται 
παντελϊσ, ϊςτε να εγκαταςτακεί ο νζοσ, μεταμοςχευόμενοσ μυελόσ, του οποίου θ ανάπτυξθ 
κα καταλιξει ςτθ δθμιουργία του νζου αίματοσ, ςε ζνα διάςτθμα δφο ζωσ τεςςάρων 
εβδομάδων. 

Σϋ αυτό το διάςτθμα ο αςκενισ ζχει απόλυτθ ανάγκθ να ςυντθρείται με μεταγγίςεισ αίματοσ 
και αιμοπεταλίων και δεν μπορεί να επιβιϊςει χωρίσ αυτζσ, λόγω του κινδφνου των 
αιμορραγιϊν. Ακόμθ, επειδι τα μεταγγιςμζνα αιμοπετάλια ηουν μόνο λίγεσ ϊρεσ, θ χοριγθςθ 



τουσ πρζπει να γίνεται κακθμερινά. Δότεσ αιμοπεταλίων είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι 
ςυγγενείσ των αςκενϊν. Υπάρχουν όμωσ αςκενείσ που είτε δεν ζχουν αρκετοφσ ςυγγενείσ είτε 
κατάγονται από μακρινζσ περιοχζσ. Γιϋ αυτοφσ το πρόβλθμα εξεφρεςθσ αιμοπεταλίων είναι 
πράγματι πολφ ςοβαρό. 

  

Η διαδικαςία λιψθσ των αιμοπεταλίων. 
Η διαδικαςία λιψθσ των αιμοπεταλίων είναι απλι, ανϊδυνθ και ακίνδυνθ για τον δότθ. 
Διαρκεί 30 ζωσ 40 λεπτά τθσ ϊρασ, και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται είναι αποςτειρωμζνα 
και μιασ χριςθσ. Από τθ φλζβα του δότθ παίρνεται ολικό αίμα ςε ζνα ςφςτθμα αςκϊν, από το 
αποίο διαχωρίηονται τα αιμοπετάλια με τθ βοικεια ειδικοφ μθχανιματοσ, ενϊ το υπόλοιπο 
αίμα επιςτρζφεται ςτον δότθ. Το όλο ςφςτθμα είναι κλειςτό, δθλαδι το αίμα του δότθ ρζει 
πάντοτε ςε αποςτειρωμζνο κφκλωμα και δεν ζρχεται ποτζ ςε επαφι με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Αυτό εξαςφαλίηει τθν πλιρθ αςθψία και αςφάλεια του δότθ. 

  

Κάκε πότε μποροφν να δίνουν αιμοπετάλια οι εκελοντζσ. 
Οι εκελοντζσ μποροφν να δίνουν χωρίσ κανζνα φόβο αιμοπετάλια όποτε και όςεσ φορζσ 
κζλουν, επειδι ο οργανιςμόσ αναπλθρϊνει αμζςωσ τα αιμοπετάλια που αφαιροφνται. 

Ωςτόςο, θ λιψθ αιμοπεταλίων δεν επαναλαμβάνεται ςε διάςτθμα μικρότερο από δφο 
εβδομάδεσ. 

Οι διαφορζσ μεταξφ τθσ αιμοδοςίασ και τθσ λιψθσ αιμοπεταλίων. 

  

Πρακτικά, ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ αιμοδοςίασ και αιμοπεταλιοδοςίασ; 
·Η αιμοδοςία διαρκεί 10 ζωσ 15 λεπτά, ενϊ θ λιψθ αιμοπεταλίων 30 ζωσ 40. 

·Ο δότθσ μπορεί να δίνει αιμοπετάλια (μζχρι και) κάκε δφο εβδομάδεσ, ενϊ για το ολικό αίμα ο 
αντίςτοιχοσ χρόνοσ είναι 3 μινεσ. 

·Η ποςότθτα των αιμοπεταλίων που λαμβάνεται από μια αιμοπεταλιοδοςία είναι πενταπλάςια 
εκείνθσ που λαμβάνεται από μια αιμοδοςία. 


