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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ / ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
το πλαίςιο τθσ ανακοφφιςθσ των αςκενϊν από το επιπλζον άγχοσ εφρεςθσ εκελοντϊν
αντικατάςταςθσ (ςυγγενείσ-φίλοι) κεωρείται απαραίτθτθ θ περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ εκελοντικισ
αιμοδοςίασ ςτθ χϊρα μασ.
Η εκελοντικι Αιμοδοςία είναι πράξθ δωρεάσ προσ τον ςυνάνκρωπο ανεξαρτιτωσ φφλου, φυλισ ι
κρθςκεφματοσ και μόνον ωσ τζτοια πράξθ ενκαρρφνεται και υποςτθρίηεται.
Οι ςφλλογοι εκελοντϊν αιμοδοτϊν παρζχουν το πλεονζκτθμα ότι το άτομο που ζχει οριςκεί ωσ ο
υπεφκυνοσ του ςυλλόγου (ιδιωτικόσ/δθμόςιοσ οργανιςμόσ) βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία με τθν
ΝΥ Αιμοδοςίασ αναλαμβάνοντασ τον ρόλο του μεςολαβθτι για τθν εξυπθρζτθςθ του αιμοδότθ ςε
περίπτωςθ που χρειάηεται κάλυψθ με αίμα για τον ίδιο ι ςυγγενι του.
Ο υπεφκυνοσ του ςυλλόγου οφείλει να ςτείλει φαξ με αίτθμα για κάλυψθ αςκενοφσ (ίδε φόρμα)
αναφζροντασ τα όνομα του αιμοδότθ ςτον οποίο χρεϊνεται θ κάλυψθ.
Οι ανεξάρτθτοι αιμοδότεσ (μθ ανικοντεσ ςε ςφλλογο ) πραγματοποιοφν οι ίδιοι τθν επικοινωνία με
τθν ΝΥ Αιμοδοςίασ.
ου

Ο αςκενισ που καλφπτεται δεν είναι απαραίτθτο να είναι μόνο 1 βακμοφ ςυγγενισ του αιμοδότθ.
Οι μονάδεσ που χρεϊνονται διαγράφονται από το αποκεματικό του αιμοδότθ (και του ςυλλόγου).
Η εξυπθρζτθςθ του αρικμοφ των αιτοφμενων μονάδων ανά περίπτωςθ κρίνεται από το
αποκεματικό του αίματοσ τθσ ΝΥ Αιμοδοςίασ τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, και από τθν ομάδα
του αςκενοφσ (υπάρχουν περίοδοι όπου τα αποκζματα αίματοσ είναι μειωμζνα). τισ περιόδουσ
αυτζσ θ ΝΥ Αιμοδοςίασ διαχειρίηεται το απόκεμα προωκϊντασ τισ μεταγγίςεισ των επειγόντων
πρωτίςτωσ περιςτατικϊν ανεξαρτιτωσ αν ο αςκενισ ζχει κατακζςει αίμα ι όχι.
Αν ο υπεφκυνοσ ζχει ηθτιςει τθν κάλυψθ άνω του 70% των χορθγθκζντων μονάδων τθν περίοδο
κάκε εξαμινου/ζτουσ λαμβάνει ειδοποίθςθ από το τμιμα τθσ Αιμοδοςίασ.
Ό όροσ εκελοντικι αιμοδοςία προχποκζτει τθν μθ ανταμοιβι του εκελοντι Αιμοδότθ με υλικά μζςα
( ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ άδειασ από τθν εργαςία ι τθν διαγραφι απουςιϊν). Η ΝΥ
Αιμοδοςίασ ςτθρίηει τθν προςπάκεια για μια πραγματικά «εκελοντικι» αιμοδοςία.
Αν ο αιμοδότθσ το ηθτιςει παρζχεται επίςθμθ βεβαίωςθ αιμοδότθςθσ.

Επίςθσ εκδίδεται κάρτα εκελοντι αιμοδότθ με καταγεγραμμζνθ τθν ομάδα αίματοσ και τθν
αιμολθψία. Εκεί αναγράφονται και οι μεταγενζςτερεσ αιμοδοςίεσ ανεξαρτιτωσ του νοςοκομείου
που κα αιμοδοτιςει ο αιμοδότθσ. Οι νζεσ κάρτεσ αποςτζλλονται ομαδικά 1 μινα το αργότερο από
τθν τελευταία θμερομθνία αιμολθψίασ ςτον υπεφκυνο του ςυλλόγου ο οποίοσ και τισ διανζμει ςτουσ
αςκενείσ.
Προσ το παρόν θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ των αιμοδοτϊν ςτθν ΝΥ Αιμοδοςίασ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ εντόσ του χϊρου τθσ Αιμοδοςίασ είναι εργάςιμεσ θμζρεσ 9 πμ-1.30μμ.
Γίνεται προςπάκεια ανάπτυξθσ του τμιματοσ εξωτερικϊν αιμολθψιϊν
ωράριο ςε προγραμματιςμζνθ θμερομθνία περίπου 1 μινα πριν.

ςε κακθμερινό πρωινό

ε περίπτωςθ αιμολθψίασ ςε χϊρο εκτόσ τθσ Αιμοδοςίασ ο υπεφκυνοσ νοςθλευτισ/ επιςκζπτθσ
Υγείασ δίνει τισ προδιαγραφζσ που χρειάηονται (και αν είναι απαραίτθτο ελζγχει τον χϊρο). Ο χϊροσ
πρζπει να είναι φωτεινόσ ι καλά φωτιηόμενοσ, ευάεροσ και το μζγεκόσ του εξαρτάται από τον
αναμενόμενο αρικμό αιμοδοτϊν. Θα πρζπει να χωράει άνετα τουλάχιςτον 3 κρεβάτια εκςτρατείασ.
Επίςθσ ο χϊροσ αιμολθψίασ πρζπει να γειτνιάηει άμεςα με χϊρο ανάπαυςθσ των αιμοδοτϊν μετά
τθν αιμολθψία (πρόβλεψθ για καρζκλεσ).
τουσ αιμοδότεσ παρζχεται ςνάκ μετά τθν αιμοδοςία, το οποίο παρζχει το νοςοκομείο.
Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ.
ασ ευχαριςτοφμε για το ενδιαφζρον μασ και ελπίηουμε ςτθν ςυνεργαςία ςασ.
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