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Πίλνληαο πγξά πξηλ θαη κεηά ηελ
αηκνδνζία
καο
βνεζάεη
λα
δηαηεξήζνπκε ηνλ όγθν πγξώλ θαη λα
δηεπθνιύλνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο
αηκνδνζίαο.

Αιιαγέο ζηελ δσή καο όπσο ηαμίδη εθηόο
Διιάδαο ή ιήςε λένπ θαξκάθνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ
ηελ
δπλαηόηεηα
λα
αηκνδνηήζνπκε.
Γηαπηό
πξέπεη
θάζε
θνξά
λα
ζπκπιεξώλνπκε ην εξσηεκαηνιόγην πξηλ
αηκνδνηήζνπκε.

Ππιν ηην Αιμοδοζία θα μαρ ζηηηθεί να…..






επηδείμνπκε ηελ ηαπηόηεηά καο θαη λα ζπκπιεξώζνπκε έλα εξσηεκαηνιόγην.
ιάβνπλ κηα ζηαγόλα αίκαηνο από ην δάθηπιν γηα έιεγρν αλαηκίαο.
ειέγμνπλ ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη ηηο ζθύμεηο γηα έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο
πγείαο.
θνηηάμνπλ ζηα ρέξηα γηα εμαλζήκαηα θαη ηξππήκαηα βειόλαο (ελδνθιέβηα
ρξήζε νπζηώλ).
ελεκεξώζνπκε ην πξνζσπηθό γηα αιιεξγίεο πνπ έρνπκε ζε πιαζηηθό ή πνύδξα
από ηα γάληηα πνπ ρξεζηκνπνηεί.

Η παξνπζία ηνπ αηκνδόηε ζην ρώξν ηεο Αηκνδνζίαο είλαη
εζεινληηθή. Μπνξνύκε λα απνρσξήζνπκε αλ ην ζειήζνπκε.
Όκσο αθόκα θαη αλ δελ αηκνδνηήζνπκε, ην εξσηεκαηνιόγην
πνπ ζπκπιεξώζακε παξακέλεη ζηα αξρεία ηεο Αηκνδνζίαο.

Καηά ηην αιμοδοζία …
Η βειόλα είλαη κηαο ρξήζεο θαη απνζηεηξσκέλε.
Υπάξρεη πεξίπησζε ν αηκνδόηεο:
• λα αηζζαλζεί αδπλακία, δάιε ή λαπηία.
• λα αηζζάλεηαη θνύξαζε γηα 1-2 εκέξεο.
• πνιύ ζπάληα κπνξεί λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη λα θάλεη ζπαζκνύο.
• λα εκθαλίζεη αηκάησκα, εξπζξόηεηα ή εμάλζεκα ζην ζεκείν θιεβνθέληεζεο.
• λα εκθαλίζεη ηνπηθό άιγνο, κνύδηαζκα (ηξαπκαηηζκόο λεύξνπ).
Μεηά ηην αιμοδοζία …
• πηέδνπκε ζην ζεκείν ηεο θιεβνθέληεζεο γηα 5 ιεπηά πεξίπνπ. Μεηά ζα ην
θιείζνπλ κε ιεπθνπιάζη.
• αλαπαπόκαζηε γηα 5 -10 ιεπηά πεξίπνπ ζηελ θαξέθια αηκνιεςίαο.
• κέλνπκε ζην ζαιόλη αηκνιεςίαο γηα άιια 15 ιεπηά επηπιένλ.
• αλ αηζζαλζνύκε αδπλακία-δάιε πξέπεη λα θαζίζνπκε ακέζσο θαη λα παξακείλνπκε
έηζη γηα κεξηθά ιεπηά κε ην θεθάιη καο ζθπκκέλν ζηα γόλαηα ή λα μαπιώζνπκε.
 απνθεύγνπκε ην θάπληζκα γηα πεξίπνπ 1 ώξα.
 δε ζεθώλνπκε βάξνο κε ην ρέξη πνπ δώζακε αίκα γηα αξθεηέο ώξεο κεηά ηελ
αηκνιεςία.
 θαηαλαιώλνπκε πνιιά πγξά γηα ην ππόινηπν ηεο εκέξαο.
 απνθεύγνπκε ηα επηθίλδπλα αζιήκαηα θαη ηελ έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
θαζόιε ηελ εκέξα κεηά ηελ αηκνδνζία. Δπίζεο απνθπγή εξγαζίαο πνπ καο
εθζέηεη ζε θίλδπλν (π.ρ. νδήγεζε κεγάινπ νρήκαηνο, θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ)
Ο θάζε αηκνδόηεο κπνξεί λα μαλαδώζεη αίκα κεηά από 3 κήλεο (νη άλδξεο) ή 4 κήλεο
(νη γπλαίθεο).
AIDS και Ζπαηίηιδα …
Τν AIDS πξνθαιείηαη από ηνλ ηό HIV. Ο ηόο HIV κπνξεί λα κεηαδνζεί κέζσ ησλ
ζσκαηηθώλ πγξώλ (ζπέξκα, αίκα, θνιπηθό έθθξηκα). Η εμέηαζε γηα HIV δελ
απνθαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ινίκσμεο.
Ο απνθιεηζκόο ιόγσ επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηζρύεη θαη παξά ηελ
ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ ή άιιεο κεραληθήο κεζόδνπ αληηζύιιεςεο.
Πποζωπικά δεδομένα …

Λακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ ησλ αηκνδνηώλ.
Σι γίνεηαι ηο αίμα πος δίνοςμε…….
Τν αίκα καο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία αζζελώλ. Σπάληα θάπνην ηκήκα ηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν πνηόηεηαο, εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο ή γηα κειινληηθή
εμέηαζε.
Γηα θάζε απνξία καο ζρεηηθά κε ηελ Αηκνδνζία ξσηάκε ην πξνζσπηθό ηεο
Αηκνδνζίαο. Τειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210-3501562/725
Δπικοινωνούμε με ηην Αιμοδοζία αν:
• λνκίδνπκε όηη ην αίκα πνπ δώζακε είλαη αθαηάιιειν.
• ιηπνζπκήζνπκε, ή εκθαλίζνπκε κεγάιν αηκάησκα ζην ρέξη.
• αξξσζηήζνπκε ή εκθαλίζνπκε δηάξξνηα ηελ επόκελε εβδνκάδα κεηά ηελ αηκνιεςία.
• δηαγλσζηνύκε κε ίσζε ηνπ Ινύ Γπηηθνύ Νείινπ ηηο επόκελεο δπν εβδνκάδεο.
• εκθαλίζνπκε επαηίηηδα ή HIV ην επόκελν έηνο.
Άηνκα πνπ αηκνδνηνύλ ζςσνά κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ειάηησζε ησλ απνζεθώλ ηνπ
ζηδήξνπ (θεξηηίλε). Σε όινπο ηνπο αηκνδόηεο ζπληζηάηαη δίαηηα πινύζηα ζε ζίδεξν. Ο
νηθνγελεηαθόο καο ηαηξόο πξέπεη λα ειέγρεη ηα επίπεδα θεξηηίλεο κηα θνξά ζηα 1-2
ρξόληα θαη αλ ρξεηάδεηαη καο ζπληαγνγξαθεί ζίδεξν από ην ζηόκα.
Δξεηάζειρ για νοζήμαηα πος μεηαδίδονηαι με ηο αίμα
Σε θάζε αηκνδνζία ν αηκνδόηεο εμεηάδεηαη γηα:
Ηπαηίηηδα B & C*
AIDS (ηόο HIV)*
HTLV (ηόο HTLV) *
Σύθηιε (ηξεπόλεκα ηεο ζύθηιεο)
ε ειδικέρ πεπιπηώζειρ ελέγσονηαι και ηα κάηωθι:
Νόζνο ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ηόο West Nile)
Κπηηαξνκεγαινηό (CMV)
Βαθηήξηα
Αλ θάπνηα εμέηαζε (*) δώζεη ζεηηθό απνηέιεζκα:
• ην αίκα πνπ δώζακε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
• ζα καο απνζηαινύλ ηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη ζα θιεζνύκε γηα
επαλεμέηαζε θαη επηβεβαίσζε
• ην όλνκα καο πξνζηίζεηαη ζε εκπηζηεπηηθή ιίζηα ησλ αηόκσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα
αηκνδνηήζνπλ
• ελεκεξώλεηαη ην Δζληθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΣΚΑΔ)
Άλλερ εξεηάζειρ
Σε θάζε αηκνδνζία καο επαλειέγρεηαη ε νκάδα ηνπ αίκαηόο καο (ABO /Rh)
Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο (αλ ην αίκα πξννξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο, κε
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά), ειέγρνληαη:
• άιιεο νκάδεο αίκαηνο

• ζπγγελείο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο

