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ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΟΣΩΝ

Τν αίκα απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν βηνινγηθό πγξό. Οη αλάγθεο 
γηα αίκα ζπλερώο απμάλνληαη, ελώ ε παξαγσγή ηνπ κε ηερληθά 
κέζα είλαη πξνο ην παξόλ αδύλαηε. Μνλαδηθή ινηπόλ πεγή 
απνηειεί ν άλζξσπνο. 
Η αηκνδνζία νιηθνύ αίκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία απιή, ζρεηηθά 
αλώδπλε θαη γξήγνξε (πεξίπνπ 10 ιεπηά) θαη από απηήλ 
κπνξνύκε λα παξαζθεπάζνπκε κία κνλάδα ζπκππθλσκέλσλ 
εξπζξώλ, κία κνλάδα αηκνπεηαιίσλ θαη κία κνλάδα πιάζκαηνο 
(FFP) θαη λα θαιύςνπκε ηηο αλάγθεο  έσο θαη ηξηώλ 
δηαθνξεηηθώλ αζζελώλ. 
Πεξηζζόηεξν ρξόλν δηαξθεί ε αηκνδνζία αθαίξεζεο 
αηκνπεηαιίσλ (αηκνπεηαιηαθαίξεζε), θαηά ηελ νπνία ν δόηεο 
ζπλδέεηαη κε εηδηθό κεράλεκα θαη πξνζθέξεη κόλν αηκνπεηάιηα 
(πνζόηεηα πνπ ηζνδπλακεί κε 5-6 απιέο κνλάδεο 
αηκνπεηαιίσλ). Γίλνληαη δεθηνί δόηεο πνπ έρνπλ ήδε πξνζθέξεη 
νιηθό αίκα,  ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 
    
Ο θάζε ππνςήθηνο αηκνδόηεο, γηα λα θξηζεί θαηάιιεινο λα 
πξνζθέξεη αίκα, ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη κία δηαδηθαζία πνπ  
απνβιέπεη ζηε δηαθύιαμε ηεο πγείαο ηνπ, αιιά θαη ζηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο κέγηζηεο αζθάιεηαο ηνπ 
αίκαηνο θαη ησλ πξντόλησλ ηνπ γηα ηνλ αζζελή. Η δηαδηθαζία 
δηαινγήο πεξηιακβάλεη: 

 Σπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξέπεη λα γίλεηαη 
με ειλικπίνεια  και να ςπογπάθεηαι από ηνλ ππνςήθην 
δόηε 

 Δμπιζηεςηική ζςνένηεςξη κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό 
(ρσξίο λα κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ηξίηα πξόζσπα) 

Τν πξνζσπηθό εμεγεί κε ζαθήλεηα αλ ππάξρεη ιόγνο  
πξνζσξηλνύ ή κόληκνπ απνθιεηζκνύ ηνπ ππνςήθηνπ αηκνδόηε.  
 
Ο αηκνδόηεο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη όιεο νη κνλάδεο αίκαηνο ή 
πξντόληα αθαίξεζεο ελέγσονηαι ςποσπεωηικά γηα ηα 
θπξηόηεξα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ην αίκα θαη 
ζπγθεθξηκέλα για Ηπαηίηιδα Β, Ηπαηίηιδα C, ηον ιό ηος 

AIDS, HTLV και ύθιλη. Ωζηόζν, επεηδή γηα θάζε έλα από 
απηά ηα λνζήκαηα ππάξρεη δηάζηεκα («παπάθςπο») κεξηθώλ 
εκεξώλ έσο πνιιώλ εβδνκάδσλ κεηά ηε κόιπλζε, θαηά ην 
νπνίν ν έιεγρνο απνβαίλεη αξλεηηθόο,  αλ θαη ν δόηεο είλαη 
κνιπζκαηηθόο,  η ειλικπίνεια ηος δόηη είλαη ην κόλν πνπ 
δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ 
ιόγνπο, όπνηνο είρε θάπνηα ύπνπηε επαθή ην ηειεπηαίν  
εμάκελν, πξέπεη λα ην αλαθέξεη ή ηνπιάρηζηνλ «λα απνθιείζεη» 
ν ίδηνο εκπηζηεπηηθά ηε ρξήζε ηεο κνλάδαο αίκαηνο. 
 
Σηνπο ππνςήθηνπο δόηεο αηκνπεηαιηαθαίξεζεο, πξνεγείηαη 
ιήςε δείγκαηνο αίκαηνο γηα έιεγρν θαη εθόζνλ ν 
πξνθαηαξθηηθόο έιεγρνο ην επηηξέπεη,  θαζνξίδεηαη ξαληεβνύ 
από ππεύζπλν άηνκν ηνπ Κέληξνπ Αίκαηνο. 
 
Σε πεξίπησζε ζεηηθνύ ή ακθίβνινπ απνηέιεζκαηνο, ε Υπεξεζία 
Αηκνδνζίαο πληποθοπεί ηον αιμοδόηη ηηλεθωνικά ή 

ηασςδπομικά θαη δεηά λέν δείγκα αίκαηνο.  
Σαο δηαβεβαηώλνπκε όηη πνηέ δελ γίλεηαη απνθάιπςε ηεο 
ηαπηόηεηαο ηνπ δόηε, γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 
ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζε ηξίηνπο.  
 
Ο ππνςήθηνο δόηεο κπνξεί λα αιιάμεη γλώκε πξηλ πξνρσξήζεη 
ε δηαδηθαζία ηεο αηκνιεςίαο θαη λα απνρσξήζεη ή λα 
απηναπνθιεηζηεί, ρσξίο ληξνπή ή δπζθνξία.  

ΠΟΙΟ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΔΡΔΙ ΑΙΜΑ 

Αίμα  μποπεί να δώζει κάθε ςγιέρ άηομο, ηλικίαρ 
18-65 εηών, απκεί:  

 Να έρεη θπζηνινγηθή όςε, ήξεκε ςπρνινγία, 

θπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε θαη θπζηνινγηθέο 

ζθύμεηο, πεξηνρέο  θιεβνθέληεζεο ρσξίο δεξκαηηθέο 

βιάβεο  θαη λα αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά ηελ εκέξα θαη 

ώξα ηεο αηκνδνζίαο. 

 Αλ έιζεη πξσΐ, λα έρεη ιάβεη ειαθξύ πξσηλό, όρη 

ιηπαξό. Γειαδή λα μην έρεη θαηαλαιώζεη ηπξόπηηεο ή 

άιιεο πίηεο, ζάληνπηηο, ηόζη, κπνπγάηζα, απγά, 

βνύηπξν, θ.ιπ., ελώ επηηξέπεηαη λα έρεη θάεη ςσκί, 

δεκεηξηαθά, θξπγαληέο, κπηζθόηα, γιπθά ρσξίο 

ζαληηγύ, θαη ρξεηάδεηαη λα έρεη πηεί αξθεηά πγξά 

(ζπλνιηθά 2-3 πνηήξηα λεξό θαη ρπκό ή θαη θαθέ). 

 Αλ έιζεη απόγεπκα, ππέπει να έσοςν πεπάζει 

ηοςλάσιζηον 3 ώπερ από ένα κανονικό 

μεζημεπιανό γεύμα, ζην νπνίν κπνξεί λα έρεη θάεη 

ν,ηηδήπνηε θαη λα έρεη πηεί ν,ηηδήπνηε εθηόο αιθνόι Να 

είλαη μεθνύξαζηνο θαη λα έρεη θνηκεζεί ηνπιάρηζηνλ 6 

ώξεο ηελ πξνεγνύκελε λύρηα 

 Να κελ έρεη θαηαλαιώζεη νηλνπλεπκαηώδε πνηά ην 

πξνεγνύκελν βξάδπ 

 Να έρεη θαηαλαιώζεη 2-3 πνηήξηα πγξά (λεξό, ρπκό) 

ην ηειεπηαίν δίσξν. 

 Να κελ έρεη ζνβαξά ρξόληα πξνβιήκαηα (από ην 

θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα, ηνπο λεθξνύο θ.ιπ.)    

 Να κελ έρεη αξξύζκηζηε αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

ζαθραξώδε δηαβήηε ηλζνπιηλνζεξαπεπόκελν, ζνβαξέο 

αιιεξγίεο, απηνάλνζα λνζήκαηα θ.ιπ. θαη λα κελ 

παίξλεη θάξκαθα γηα ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο 

 Να κελ έρεη, νύηε λα εκθάληζε ηηο ηειεπηαίεο δύν 

εβδνκάδεο ζπκπηώκαηα ινίκσμεο (βήρα, θαηαξξνή, 

ππξεηό, δηάξξνηα, πνλόιαηκν θ.ιπ. ιόγσ ίσζεο ή από 

κηθξόβην), νύηε λα έρεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ (ζε 

απόζηαζε κηθξόηεξε από 1 κέηξν) άηνκν κε ηέηνηα 

ζπκπηώκαηα 

 Να κελ έρεη ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 

βηνςία, γαζηξνζθόπεζε θ.ιπ. ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν 

 Οη γπλαίθεο λα κελ έρνπλ έκκελν ξύζε ηελ εκέξα ηεο 

αηκνδνζίαο. Να κελ είραλ εγθπκνζύλε ή ηνθεηό ην 

ηειεπηαίν εμάκελν. 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΝΑ ΑΙΜΟΓΟΣΟΤΝ:  Όζνη έρνπλ δηακείλεη 
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 
6 κελώλ από ην 1980 έσο ην 1996  θαη όζνη αλήθνπλ ζε 
νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 
 

   ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΙΜΟΓΟΙΑ: 

 Πξέπεη λα παξακείλεηε γηα ιίγν μαπισκέλνο ζηελ 

πνιπζξόλα αηκνδνζίαο θαη κεηά λα παξακείλεηε ζην 

ζαιόλη, όπνπ ζα ζαο πξνζθεξζνύλ ρπκόο θαη 

κπηζθόηα.  

 Με θύγεηε αλ δελ αηζζάλεζηε ηειείσο θαιά θαη αλ δελ 

έρεηε δηαβάζεη πξνεγνπκέλσο ηηο απαξαίηεηεο 

ζπκβνπιέο καο πξνο ηνπο αηκνδόηεο.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΠΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΙΣΔ Δ ΓΙΑΣΡΟ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΙΜΑΣΟ 


