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ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΟΟΤ ΠΡΟΦΕΡΑΝ ΑΙΜΑ
Μεηά ηελ αηκνδνζία, ζαο παξαθαινύκε:
 Μην θύγεηε βιαζηικά και πποηού πάπεηε ηο ανατςκηικό και ηα αλμςπά μπιζκόηα
 Μην καπνίζεηε για 1 ώπα
 Μην οδηγήζεηε για 1 ώπα ηοςλάσιζηον
 Πηείηε πεξηζζόηεξα πγξά από ό,ηη ζπλήζσο, ηηο επόκελεο 4 ώξεο
 Καηαλαιώζηε ζήκεξα πεξηζζόηεξν αικπξά ηξόθηκα, ηδίσο αλ ζπλήζσο έρεηε ρακειή πίεζε.
 Γελ επηηξέπεηαη λα πηείηε οινοπνεςμαηώδη ππίν πεπάζοςν 6 ώπερ θαη πξηλ πάξεηε ην θαλνληθό
ζαο γεύκα
 Βγάιηε ην ιεπθνπιάζη ή ηνλ επίδεζκν από ην ρέξη ζαο κεηά από 3 ώξεο
 Αλ αηκνξξαγήζεη ην ζεκείν θιεβνθέληεζεο, ζεθώζηε ςειά ην ρέξη ζαο θαη πηέζηε ην ζεκείν εθείλν
 Αλ αηζζαλζείηε δάιε ή θαθνδηαζεζία, ελεκεξώζηε ακέζσο όπνηνλ ηύρεη λα είλαη δίπια ζαο θαη
μαπιώζηε κε ηα πόδηα ςειόηεξα από ην ππόινηπν ζώκα ή θαζήζηε θάησ κε ην θεθάιη αλάκεζα
ζηα γόλαηά ζαο . Όηαλ αηζζαλζείηε θαιύηεξα, κε ζεθσζείηε απόηνκα, αιιά ζηγά-ζηγά
o Μελ νδεγήζεηε
o Αλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, επηθνηλσλήζηε κε ην Κέληξν Αίκαηνο Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΔΠΑ
o Γειώζηε ηη αθξηβώο ζαο ζπλέβε, όηαλ μαλαξζείηε γηα λέα αηκνδνζία
 Σπληζηάηαη λα απέσεηε ηοςλάσιζηον 12 ώπερ από επικίνδςνη επγαζία ή σόμπς (νδήγεζε
επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ ή αεξνζθάθνπο, ρεηξηζκό γεξαλνύ, εξγαζία ζε ζθαισζηέο, θαηαδύζεηο, αλαξξίρεζε θ.ι.π.)
 Αν παποςζιάζεηε ηιρ επόμενερ 15 ημέπερ, έζησ θαη ειαθξά ζπκπηώκαηα γξίπεο ή ίσζεο
(ππξεηό, ξίγνο, πνλόιαηκν, βήρα, ζπλάρη, πόλνπο ζηα θόθθαια, εκέηνπο, δηάξξνηα, θ.ι.π.), θα
ππέπει αμέζυρ να ενημεπώζεηε ηο Κένηπο Αίμαηορ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΥΕΠΑ
 Σαο παξαθαινύκε, κελ μεράζεηε πξηλ θύγεηε λα ζπκπιεξώζεηε ην έληππν απηναπνθιεηζκνύ πνπ
ζαο δόζεθε θαη να πίξεηε ηο απόκομμα ζηην «κάλπη»
Α ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟ Α ΚΑΙ Α ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ ΓΙΑ
ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ
 Σο ελάσιζηο διάζηημα πος ππέπει να πεπάζει ππιν ξαναδώζεηε αίμα, είναι 2 μήνερ
 Αλ είζηε άλδξαο, κπνξείηε λα δίλεηε αίκα 3-4 θνξέο ζε έλα ρξόλν ή πεξηζζόηεξεο (έσο 6) αλ θάλεηε
θαξκαθεπηηθή αλαπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ ζηδήξνπ επί έλα κήλα κεηά από θάζε αηκνδνζία.
 Αλ είζηε γπλαίθα, κπνξείηε λα δίλεηε αίκα 2-3 θνξέο ην ρξόλν πξηλ από ηελ εκκελόπαπζε, ελώ
κεηά ηελ εκκελόπαπζε όπσο νη άλδξεο.
 Αηκνπεηάιηα αθαίξεζεο κπνξείηε λα δίλεηε κε άιιε ζπρλόηεηα (έσο 24 θνξέο ζε έλα ρξόλν).
Γηαβάζηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο θαη δεηήζηε εμεγήζεηο από ην πξνζσπηθό.
 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ην πξνζσπηθό ηνπ Κέληξνπ Αίκαηνο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο
Θςμηθείηε όηη γηα πνιινύο ιόγνπο ν αηκνδόηεο ρξεηάδεηαη:
 Να έρεη πάξεη ειαθξύ πξσηλό πνπ ηνπ δίλεη ζάκσαπα, όσι λίπη (άξα επηηξέπεηαη ξόθεκα, ςσκί,
θξπγαληά, γιπθό, αιιά όρη κπνπγάηζα, ηπξόπηηηα, ζάληνπηηο, απγά θ.ιπ.), όηαλ αηκνδνηεί πξσί
 Να έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 3-4 ώξεο από έλα θαλνληθό κεζεκεξηαλό γεύκα, όηαλ αηκνδνηεί
απόγεπκα
 Να είλαη μεθνύξαζηνο θαη λα έρεη πηεη 2-4 πνηήξηα λεξό θαη /ή ρπκό θαη /ή θαθέ ηηο πξνεγνύκελεο 2
ώξεο
 Να έρεη θνηκεζεί ηελ πξνεγνύκελε λύρηα ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο
 Να κελ έρεη θαηαλαιώζεη θξαζί, κπύξα ή άιια νηλνπλεπκαηώδε πνηά ηηο πξνεγνύκελεο 12 ώξεο

