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Εθελοντική Αιμοδοσία 

 

 

 Η αιμοδοσία πρέπει να είναι πράξη  

«εθελοντική και μη αμειβόμενη» ο αιμοδότης 

δίνει το αίμα με τη θέληση του/της, χωρίς να 

δέχεται αμοιβή, είτε σε χρήμα είτε σε άλλο 

είδος που θεωρείται ότι υποκαθιστά το 

χρήμα. 



Συστατικά Αίματος 

 Πλάσμα 

 Ερυθρά αιμοσφαίρια 

 Λευκά αιμοσφαίρια 

 Αιμοπετάλια 



Παράγωγα αίματος 

 Συμπυκνωμένα ερυθρά 

 Πλάσμα (FFP) 

 Αιμοπετάλια 



Ενδείξεις μετάγγισης 
 αιματολογικά νοσήματα,  

 κληρονομικές και άλλες αναιμίες 

 πολυμεταγγιζόμενοι 

 νεογνά 

 Οξείες αιμορραγίες (ατυχήματα – τροχαία, 

χειρουργικοί ασθενείς, τοκετός κλπ) 

 Νεοπλασίες – χημειο και ακτινοθεραπευόμενοι 

 Μεταμόσχευση μυελού κλπ 

 

 



Μπορώ να γίνω αιμοδότης; 
 

ΝΑΙ αν:  

 > 18 ετών < 65 ετών 

 Αιματοκρίτης   > 42% (άνδρες),  

                             > 38% γυναίκες 

 Δεν πάσχεις από σοβαρό χρόνιο ή αυτοάνοσο νόσημα 

 Δεν έχεις κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών ουσιών 

 Δεν είχες περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις χωρίς προφύλαξη το 
τελευταίο εξάμηνο 

 Δεν πάσχεις από σύφιλη, AIDS, ηπατίτιδα Β ή C. 

 Δεν αρρώστησες (ακόμη και από απλό κρυολόγημα) την τελευταία 
εβδομάδα 

 Δεν έκανες πρόσφατα (< 15ημέρες) εμβόλιο (π.χ. αντιγριππικό)  

 Δεν έκανες κάποιο μεγάλο χειρουργείο το τελευταίο εξάμηνο 

 Δεν παίρνεις αντιβιοτικά ή αντιφλεγμονώδη (Ασπιρίνη < 5 ημέρες) 

 Δεν έκανες τατουάζ το τελευταίο 6μηνο 

 Δεν είσαι έγκυος ή δεν είχες εγκυμοσύνη το τελευταίο έτος και αν δεν 
θηλάζεις. 

 Δεν ταξίδεψες σε τροπικές χώρες το τελευταίο εξάμηνο 

 



Πριν την αιμοδοσία 

 Να έχεις κοιμηθεί καλά το βράδυ και να είσαι 
ξεκούραστος 

 Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα 

 Να έχεις πιει 2-3 ποτήρια νερό 

 Να φοράς άνετα ρούχα 

 Συμπληρώνεις προσεκτικά με ακρίβεια και 
ειλικρίνεια το έντυπο συναίνεσης (*ισχύς Υ.Δ.!!!) 

 Μέτρηση Α.Π., Αιματοκρίτη/αιμοσφαιρίνης, 
Ιατρικό ιστορικό από τον υπεύθυνο Ιατρό που 
δίνει την τελική έγκριση 

 



Διαδικασία αιμοδοσίας 

 Κάθεσαι αναπαυτικά στην καρέκλα ή το κρεββάτι 

αιμοληψίας 

 Καθαρίζεται-αποστειρώνεται το σημείο της 

αιμοληψίας 

 Πραγματοποιείται η αιμοληψίας από το έμπειρο 

προσωπικό χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα 

υλικά μίας χρήσης. 

 Λαμβάνονται περίπου 450ml ολικού αίματος 
(αναπληρώνονται: ο όγκος σε 24ώρες, τα ερυθρά σε 4 

εβδομάδες)  

 Η αιμοληψία διαρκεί περίπου 10’ 

 



Μετά την αιμοληψία  
(για τις επόμενες ώρες) 

 Πίνεις άφθονα υγρά 

 Δεν καπνίζεις για 2 ώρες 

 Δεν εκτίθεσαι σε υψηλές θερμοκρασίες  

 Αποφεύγεις την πολύωρη ορθοστασία και 
την έντονη σωματική καταπόνιση 

 Δεν καταναλώνεις αλκοόλ  

 Δεν σηκώνεις μεγάλα βάρη με το χέρι που 
αιμοδότησες 



Τι θα γίνει με το αίμα που έδωσες 

 Ελέγχεται για:           - HIV 

                                                          - HBV 

                                                          - HCV 

                                                          - HTLV 

                                                          - Σύφιλη 

(αν θετικό, ενημερώνεσαι με απόλυτη εχεμύθεια)                

 Διαχωρίζεται στα τρία συστατικά, πλάσμα, 
ερυθρά, αιμοπετάλια που θα δοθούν σε τρεις 
διαφορετικούς ασθενείς αναλόγως της 
απαιτούμενης θεραπείας.  

                                      



Κατηγορίες αιμοδοσίας 

 Εθελοντική αιμοδοσία (κατά μόνας, 

σύλλογοι, κάρτα αιμοδότη) 

 Αιμοδοσία αναπλήρωσης (για συγκεκριμένο 

ασθενή – 6 μήνες στον ίδιο) 

 Αυτόλογη προκατάθεση  

 Κατευθυνόμενη (designated donation) 



Στατιστικά 

 75% του πληθυσμού είναι δυνητικοί 

αιμοδότες – αιμοδότες μόλις το 1,5% 

 13.500 μονάδες αίματος συλλέγονται κάτ’ 

έτος από το Κ.Α. του ΠΓΝΝΛ (71% 

εθελοντική αιμοδοσία, 29% αναπλήρωσης) 

 404 ΓΣΝΛ: για το στρατιωτικό προσωπικό 4 

φορές το χρόνο συλλέγονται συνήθως 35-45 

μονάδες τη φορά που αποστέλλονται στο 

Ε.ΚΕ.Α (Αθήνα) 



Πόσο ασφαλής είμαι όταν δίνω 

αίμα 

 Αν πληρείς τις προϋποθέσεις για Αιμοδότης, 

δεν διατρέχεις κανένα απολύτως κίνδυνο 

      - Χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα υλικά 

μίας χρήσης 

      - Η ποσότητα του αίματος που λαμβάνεται 

είναι ασφαλής και αναπληρώνεται σύντομα 

από τον οργανισμό μας 

 Υπό προϋποθέσεις μπορείς να δίνεις ως και 

3-4 φορές το χρόνο αίμα  

 



Πόσο ασφαλής είμαι όταν 

παίρνω αίμα; 
 Το αίμα ελέγχεται με ανοσολογικές και μοριακές 

μεθόδους για λοιμώδη νοσήματα 

 Η συμβατότητα δότη – δέκτη* ελέγχεται με καθορισμό 

ομάδος αίματος δότη και δέκτη και διασταύρωση κατά 

τη μετάγγιση κάθε νέας μονάδας ξεχωριστά  

 Η μετάγγιση πραγματοποιείται πάντα σε 

νοσοκομειακό χώρο ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα 

τυχόντα ανεπιθύμητα συμβάματα  
      *Συμβατότητα  Δότη – Δέκτη: σχετίζεται με τα αντιγόνα στη μεμβράνη των 

ερυθρών (ΑΒΟ, Rhesus, CcEe, Kell κλπ)  

 



Σε κάθε περίπτωση η εθελοντική αιμοδοσία 

είναι μία ύψιστη πράξη αγάπης και 

ανιδιοτελούς προσφοράς στον 

συνάνθρωπο. 
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