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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΟΣΩΝ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ
Ποιόρ μποπεί να δώζει αιμοπεηάλια;
Κάζε πγηέο άηνκν ειηθίαο από 18 έσο 50 εηώλ.
Γηα λα γίλεηε αηκνπεηαιηνδόηεο ζα πξέπεη λα έρεηε δώζεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά νιηθό αίκα, ρσξίο
πξόβιεκα.
Σε γεληθέο γξακκέο ηζρύνπλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρύνπλ θαη γηα ην νιηθό αίκα. Πξέπεη λα είζηε θαιά ζηελ
πγεία ζαο, κε βάξνο πάλσ από 50 θηιά, λα κελ παίξλεηε ζε ρξόληα βάζε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη λα κελ
έρεηε πάξεη ηηο ηειεπηαίεο 5-6 εκέξεο αζπηξίλε, άιια αληηαηκνπεηαιηαθά ή αληηθιεγκνλώδε. Επηπιένλ,
ρξεηάδεηαη λα έρεηε «θαιέο» θιέβεο θαη αξηζκό αηκνπεηαιίσλ πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν όξην. Γπλαίθεο
κε πεξηζζόηεξεο από 2 θπήζεηο δελ πξέπεη λα δίλνπλ αηκνπεηάιηα.
Κάθε πόηε μποπώ να δίνω αιμοπεηάλια;
Εμαξηάηαη από ην πόηε θαη ηη άιιν παξάγσγν αίκαηνο δώζαηε…
Μεηαμύ δύν αηκνπεηαιηαθαηξέζεσλ ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβνύλ ηνπιάρηζηνλ δύν εκέξεο (15 ημέπερ είναι
ηο ζύνηθερ). Δελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο από δύν αηκνπεηαιηαθαηξέζεηο ζε κία εβδνκάδα,
νύηε πεξηζζόηεξεο από 24-26 αηκνπεηαιηαθαηξέζεηο ζε έλα ρξόλν.
Εάν δίνω αιμοπεηάλια μποπώ να δίνω και ολικό αίμα;
Ναη, αξθεί λα κεζνιαβεί δηάζηεκα ελόο κελόο από ηελ αηκνπεηαιηαθαίξεζε.
Πόζον καιπό μεηά δωπεά ολικού αίμαηορ μποπώ να δώζω αιμοπεηάλια;
Έλα έσο δύν κήλεο,
Με ποιόν ηπόπο θα δώζω αιμοπεηάλια;
Αθνύ μαπιώζεηε δίπια ζε έλα εηδηθό κεράλεκα, γίλεηαη θιεβνθέληεζε θαη από κηα κηθξή πνζόηεηα
αίκαηνο πνπ πεξλάεη ζπλερώο κέζα ζην κεράλεκα, δηαρσξίδνληαη απηόκαηα ηα αηκνπεηάιηα. Τα ππόινηπν
αίκα επηζηξέθεη θαη πάιη ζηνλ νξγαληζκό. Απηό γίλεηαη ζε ζπλερείο θύθινπο αθαίξεζεο-επηζηξνθήο
αίκαηνο.
Πόζο διαπκεί η διαδικαζία; Πεξίπνπ 1 ώξα έσο 1 ώξα θαη 30 ιεπηά.
Ποιούρ κινδύνοςρ διαηπέσω;
Σην αίκα καο ππάξρεη πεξίζζεηα αηκνπεηαιίσλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αθαηξεζεί νξηζκέλνο αξηζκόο ρσξίο
θαλέλα απνιύησο πξόβιεκα γηα ηνλ δόηε. Ο αξηζκόο ησλ αηκνπεηαιίσλ απνθαζίζηαηαη κέζα ζε ιίγεο
εκέξεο. Η όιε δηαδηθαζία είλαη πνιύ αζθαιήο. Η ηειηθή πνζόηεηα αίκαηνο πνπ αθαηξείηαη είλαη κηθξή θη
έηζη δελ ππάξρεη θίλδπλνο δάιεο ή ιηπνζπκίαο θαη δελ πέθηεη ν αηκαηνθξίηεο. Πνιύ ζπάληα κπνξεί λα
παξαηεξεζνύλ αηκσδίεο (κνπδηάζκαηα) γύξσ από ην ζηόκα ή ζηα δάρηπια, ή αίζζεκα ςύρνπο ζην ρέξη πνπ
έρεη ηε βειόλα.
Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα ζαο επηβιέπεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ζην νπνίν
παξαθαιείζηε λα αλαθέξεηε ν,ηηδήπνηε.
Πώρ μποπώ να γίνω δόηηρ αιμοπεηαλίων;
Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη, ζε αληίζεζε κε ην αίκα, ηα αηκνπεηάιηα δελ κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ γηα
πεξηζζόηεξν από 5 εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηνπο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, ζα δίλεηε αηκνπεηάιηα όηαλ ππάξρεη
αλάγθε θαη ζαο θαιεί ε Υπεξεζία Αηκνδνζίαο.
Αξρηθά, ζα γίλεηαη κηα αηκνιεςία γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (αξηζκόο αηκνπεηαιίσλ, αηκαηνθξίηεο,
ηνινγηθόο νξνινγηθόο έιεγρνο) θαη εθόζνλ ηα απνηειέζκαηα ην επηηξέπνπλ, ζα νξίδεηαη εληόο πέληε εκεξώλ
πανηεβού γηα ηελ αηκνπεηαιηαθαίξεζε (κόλν πξστλέο ώξεο εξγάζηκσλ εκεξώλ).
Εθόζον επιθςμείηε να γίνεηε αιμοπεηαλιοδόηηρ, ζαο παξαθαινύκε να εγγπαθείηε «εθελονηήρ»
ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία ζαο ζε ειδικό ένηυπο που επιγράθεηαι «ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και
όηαν ςπάπξει ανάγκη αιμοπεηαλίων θα ζαρ καλέζοςμε. Να έρεηε ππόςε ζαο όηη σο εζεινληήο κπνξείηε αλά πάζα
ζηηγκή θαη ρσξίο θακία εμήγεζε λα αθαηξέζεηε ην όλνκά ζαο από ηελ ιίζηα εζεινληώλ αηκνπεηαιηνδνηώλ ηεο Αηκνδνζίαο καο.

Σο ιαηπικό και νοζηλεςηικό πποζωπικό ηηρ Αιμοδοζίαρ μαρ είναι ππόθςμο να λύζει κάθε αποπία ζαρ.
Παπακαλούμε αθήζηε ζςμπληπωμένη με ηα ζηοισεία ζαρ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» ζηο
πποζωπικό ηηρ Τπηπεζίαρ Αιμοδοζίαρ.

