ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΜΑΣΟ Π.Γ.Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ
Απξίιηνο 2016

ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ
ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΗΜΑΣΟ Π.Γ.Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ
Απξίιηνο 2016
3ε αλαζεψξεζε
1ε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ

1

ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ζπγγξαθή νδεγνχ επηινγήο αηκνδνηψλ (ελφο αθφκε) ζεσξήζεθε απαξαίηεηε κεηά
απφ κία ζπλάληεζε ηαηξψλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο 3εο θαη 4εο ΤΠΔ ην 2012, θαηά
ηελ νπνία έγηλε εκθαλέο φηη νη δηαθνξέο ζηα θξηηήξηα επηινγήο αηκνδνηψλ κεηαμχ
Τπεξεζηψλ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα ηφζν ζην πξνζσπηθφ
φζν θαη ζηνπο ππνςήθηνπο αηκνδφηεο.
θνπφο καο ήηαλ λα απνζαθεληζηνχλ ζεκεία ακθηιεγφκελα ή ηνπιάρηζηνλ λα
αληηπαξαηίζεηαη αηηηνινγεκέλα ε δηθή καο πξφηαζε ζε απηά.
Αλαξηψληαο ηνλ νδεγφ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ λνζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ, ζεσξήζακε φηη ε
πξφζβαζε ζα έπξεπε λα είλαη ειεχζεξε ηφζν ζε επαγγεικαηίεο πγείαο, φζν θαη ζε
ππνςήθηνπο αηκνδφηεο. Χζηφζν, παξαθαινχληαη νη ππνςήθηνη αηκνδφηεο πνπ ζα
αλαηξέμνπλ ζηνλ νδεγφ, λα κε δηζηάζνπλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο
απφ ππεχζπλν πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο ζηελ νπνία ζθνπεχνπλ λα
πξνζθέξνπλ αίκα, δεδνκέλνπ φηη ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ ζεσξείηαη ζεκηηφ λα
ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ. ε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, ε ηειηθή απφθαζε επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή
ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο.
ε πεξίπησζε λέσλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα λνζήκαηα κεηαδηδφκελα κε ην
αίκα, παξαθαινχκε λα ιακβάλνληαη ππ΄φςηλ ηα ηειεπηαία δεδνκέλα πνπ ζα
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ θαη ζε άιινπο έγθπξνπο ηζηφηνπνπο,
φπσο ηνπ Δ.ΚΔ.Α., CDC θ.ιπ.
Διπίδνπκε φηη ν νδεγφο ζα αληαπνθξηζεί ζην ζθνπφ ηνπ θαη είκαζηε αλνηρηνί ζε
ηπρφλ ζρφιηά ζαο, γηα κειινληηθή βειηίσζε.

Δπηκέιεηα:
Δπαγγειία Κσζηνπνχινπ, Βηνπαζνιφγνο
Διέλε Υαζαπνπνχινπ-Μαηάκε, Αηκαηνιφγνο

Δπηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή κε ειεθηξνληθά ή έληππα κέζα ηνπ νδεγνχ ή ηκεκάησλ ηνπ, ππφ
ηνλ φξν φηη ζα αλαγξάθεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη δελ ζα γίλεηαη εκπνξηθή ρξήζε.
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ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ
ΓΗΑ ΑΠΟΓΟΥΖ ΄Ζ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ
ΔΗΑΓΧΓΖ:
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ ζρεηηθά κε απνδνρή ή απνθιεηζκφ
αηκνδνηψλ βαζίδνληαη:
 ζην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 138/2005, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 195/2005 ΦΔΚ
γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Οδεγία
2004/33ΔΚ
 ζην βηβιίν «Οδεγόο γηα ηελ παξαζθεπή, ρξήζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ αίκαηνο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο
 ζην «Δζληθό πληαγνιόγην»
 ζε δηάθνξεο «δηεζλώο απνδεθηέο νδεγίεο» γηα ηελ επηινγή ή απφξξηςε ηνπ
ππνςήθηνπ δφηε (ΑΑΒΒ, American Red Cross, FDA, NCBI, Canadian Blood
Services),
 ζην «Δγρεηξίδην ηζέπεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μεηαγγηζηνζεξαπείαο»,
έθδνζε ηνπ 2012, πνπ ζπλέηαμε ε θπξία Όιγα Μαξαληίδνπ θαη ε βνήζεηα ηνπ
νπνίνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη ζηε ζχληαμε ηνπ δηθνχ καο αιγνξίζκνπ
επηινγήο αηκνδνηψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή.
ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ:
Όινη νη ππνςήθηνη δφηεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία δηαινγήο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία ησλ
ίδησλ θαη ησλ αζζελψλ.
Ζ δηαινγή βαζίδεηαη ζηελ εκθάληζε, ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηνλ ηξφπν
δσήο ηνπο, ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην έληππν εξσηεκαηνιφγην, ζηελ πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε θαζψο θαη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα κεηαδηδφκελα κε ην αίκα
λνζήκαηα. Ο ππνςήθηνο δφηεο πξέπεη λα έρεη θαιή εμσηεξηθή εκθάληζε, θαιή
θπζηθή θαηάζηαζε, λα είλαη απχξεηνο, ρσξίο δχζπλνηα ή βήρα, ρσξίο ζπκπηψκαηα
ππνζηηηζκνχ ή θαθνήζνπο παρπζαξθίαο, κε θαιή δηαλνεηηθή θαηάζηαζε, λα κελ
εκθαλίδεη ςπρηθή αζηάζεηα θαη λα κελ είλαη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή λαξθσηηθψλ
νπζηψλ. Αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο ή άιινπ είδνπο αλαπεξία ν δφηεο
κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, εθφζνλ αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηε δηαδηθαζία. Ζ
εκπηζηεπηηθή ζπλέληεπμε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη άηνκν ηνπ δηθνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηπρφλ βνήζεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί, λα παξαζρεζεί απφ άηνκν ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Αηκνδνζίαο ή άιιν αλεμάξηεην άηνκν. Άηνκα κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα γίλνληαη δεθηά κφλνλ αλ ηα πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζε λεπξνινγηθά
λνζήκαηα (π.ρ. ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, λφζνο Parkinson,ππνιεηκκαηηθή βιάβε κεηά
εγθεθαιηθφ επεηζφδην θ.ιπ.) θαη εθφζνλ κπνξνχλ λα θαζίζνπλ ζηελ πνιπζξφλα
αηκνιεςίαο. Γελ γίλεηαη αηκνιεςία ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ
αθνχζηεο θηλήζεηο (Tics),γίλνληαη δεθηά, αλ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο αηκνιεςίαο (φρη, αλ αθνξνχλ θηλήζεηο ζην βξαρηφλην). Γηα
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά παξαθάησ, αλάινγα κε ηε δηάγλσζε
θαη/ή ην είδνο θαξκάθσλ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην ρξψκα ηνπ γπκλνχ δέξκαηνο θαη ησλ
βιελλνγφλσλ (ηπρφλ σρξφηεηα, έληνλε εξπζξφηεηα, ίθηεξνο, θπάλσζε). Δπηζθνπνχκε
γηα ηπρφλ εκθαλή δηφγθσζε ιεκθαδέλσλ θαη εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά νη βξαρίνλεο,
ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία θιεβνθέληεζεο. Δπί χπαξμεο ζθνπιαξηθηψλ ή ζεκείσλ
δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ), εξσηάηαη ν δφηεο απφ πφηε ππάξρνπλ. Δπηζπκεηφ λα
κεζνιαβεί δηάζηεκα ηεηξακήλνπ, αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχλεξγα κηαο
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ρξήζεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ελέζεσλ θνιιαγφλνπ ή ηνμνεηδνχο
botulinum (botox) ή ειεθηξφιπζεο γηα απνηξίρσζε ή κφληκνπ καθηγηάδ.
Γηα δφηεο αηκνπεηαιίσλ αθαίξεζεο, ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηνπο δφηεο νιηθνχ αίκαηνο,
αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηνη επηπιένλ πεξηνξηζκνί (βιέπ. ζειίδα 82).
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΛΟΓΖ:
Ζ δηαδηθαζία δηαινγήο πεξηιακβάλεη:
Παξνρή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ πξηλ ηελ αηκνδνζία, φπνπ δίλνληαη πιήξσο
θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αηκνδνζίαο, γηα ην ελδερφκελν
κεηάδνζεο λνζεκάησλ κε ην αίκα θαη ηελ επζχλε ηνπ ππνςήθηνπ δφηε φζνλ αθνξά
ζηελ πξφιεςε απηψλ ησλ λνζεκάησλ θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ελεκεξψζεη ηελ
Τπεξεζία Αηκνδνζίαο, αλ παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα έσο θαη 2 εβδνκάδεο
κεηά ηελ αηκνδνζία.
Παξνρή ηππνπνηεκέλνπ έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζεη κε εηιηθξίλεηα ν ππνςήθηνο δφηεο.
πγθαηάζεζε ηνπ ππνςήθηνπ δφηε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ αίκαηφο ηνπ ζε
νπνηνλδήπνηε αζζελή ην ρξεηαζηεί θαη ππνγξαθή ηνπ ζην εξσηεκαηνιφγην.
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηαηξφ ή απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν άηνκν κε ηελ
επίβιεςε ηνπ ηαηξνχ, γηα επηπξφζζεηεο απεπζείαο εξσηήζεηο.
ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ, παξνρή ζαθψλ εμεγήζεσλ γηα ην ιόγν πξνζσξηλνύ ή
κόληκνπ απνθιεηζκνύ.
ε πεξίπησζε πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ, παξνρή ζαθψλ εμεγήζεσλ γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα αλαβνιήο ηεο αηκνδνζίαο.
ΓΗΑΛΟΓΖ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΦΑΡΜΑΚΑ
ηε ζσζηή επηινγή ηνπ αηκνδόηε πνπ έιαβε ή ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή,
θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε γλψζε φηη ην θάξκαθν επεξεάδεη:
ηελ αζθάιεηα ηνπ ιήπηε/αζζελή
(1ε θαηεγνξία)
ηελ αζθάιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηκνδφηε
(2ε θαηεγνξία)
ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη θάξκαθα κε ηεξαηνγφλν δξάζε ή πνπ αζξνίδνληαη
ζηνπο ηζηνχο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (φπσο παξάγσγα Βηηακίλεο Α,
ιακβαλφκελα γηα ςσξίαζε θαη αθκή, θάξκαθα γηα ππεξπιαζία πξνζηάηε, ε
ζαιηδνκίδε θαη ην παξάγσγό ηεο ιελνιηδνκίδε) ή πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ δστθνχο
ηζηνχο (π.ρ. εθρπιίζκαηα αλζξώπηλεο ππόθπζεο).
Λήςε θαξκάθσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ηνπ αηκνδφηε επί
έλα κήλα (π.ρ. Accutane) έσο δηα βίνπ (π.ρ. Tegison).
ηε δεχηεξε θαηεγνξία ππάγνληαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα θάξκαθα. Οη
αηκνδφηεο πνπ ηα ιακβάλνπλ γίλνληαη δεθηνί ή απνξξίπηνληαη, αλάινγα κε ηε θχζε
ηνπ θαξκάθνπ, ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ θαη ην ιφγν ρνξήγεζεο (2004/33ΔΚ).
ε κία πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ πνζνζηνχ απφξξηςεο αηκνδνηψλ πνπ
ιακβάλνπλ θάξκαθα, κεξηθνί ζπγγξαθείο ζπληζηνχλ λα ιακβάλεηαη αίκα απφ
αηκνδφηεο πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 1ε θαηεγνξία, αξθεί λα
παξάγεηαη απφ ην νιηθφ αίκα παξάγσγν κε ιηγφηεξν απφ 50 ml πιάζκαηνο
(ζπκππθλσκέλα εξπζξά). πληζηνχλ δειαδή λα πξνζέρνπκε ηελ ππνιεηκκαηηθή
πνζφηεηα πιάζκαηνο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ιήπηε (π.ρ. κεηάγγηζε κφλν ζε
ελήιηθεο).
Πξόηαζε :
Οη δόηεο λα γίλνληαη απνδεθηνί κόλνλ γηα πξνζθνξά νιηθνύ αίκαηνο.
Να κε γίλνληαη παξάγσγα.
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Σα εξπζξά λα ρνξεγνύληαη ζπκππθλσκέλα, κε ιηγόηεξν από 50 ml
ππνιεηκκαηηθνύ πιάζκαηνο, κόλν ζε ελήιηθεο.
Σα εξπζξά λα κε ρνξεγνύληαη ζε εγθύνπο θαη παηδηά, παξά κόλν αλ πιπζνύλ
Σεκείσζε:Σε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη ιεπθαθαηξεκέλα εξπζξά, πξώηα γίλεηαη ε
ιεπθαθαίξεζε θαη κεηά ην πιύζηκν.

Αλ ν ππνςήθηνο δφηεο παίξλεη θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
αηκνπεηαιίσλ (αζπηξίλε ή αληηθιεγκνλώδε), επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ απφ ηε
κνλάδα δελ πξφθεηηαη λα παξαζθεπαζηνχλ αηκνπεηάιηα-δηαθνξεηηθά αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία.
Γεληθψο, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ εκίζεηαο δσήο ησλ πεξηζζφηεξσλ θαξκάθσλ, ζπλήζσο δελ
ππάξρεη ζηελ θπθινθνξία παξά ειάρηζηε πνζφηεηα θαξκάθνπ ή κεηαβνιηηψλ ηνπ, αλ
ν αηκνδφηεο έιζεη ιίγν πξηλ πάξεη ηε λέα δφζε. Γη’ απηφ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαζφινπ
δηαθνπή ηνπο ελφςεη επηθείκελεο αηκνδνζίαο.
πληζηάηαη λα ππάξρεη ζηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο θαηάινγνο κε ηα ζπρλφηεξα
ρξεζηκνπνηνχκελα θάξκαθα, ηελ απνδνρή ή φρη ηνπ αηκνδφηε πνπ ηα έιαβε ή ηα
ιακβάλεη θαη ην δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβεί απφ ηε δηαθνπή ηνπο κέρξη ηελ
αηκνδνζία.
Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ εθδίδνπλ θαηάινγν κε
δχν ή ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ ζθεπαζκάησλ ή κε
αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο απηά ιακβάλνληαη ή κε κεηθηφ ηξφπν.
Χζηφζν θάζε Κέληξν Αίκαηνο (ή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο) είλαη ζεκηηφ λα αθνινπζεί
ην δηθφ ηνπ αιγφξηζκν επηινγήο αηκνδνηψλ. ε φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο ππάξρεη ε
νδεγία ν αηκνδφηεο λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ Τπεξεζία Αηκνδνζίαο ζηελ νπνία
πξφθεηηαη λα αηκνδνηήζεη (γηα απνθπγή ηαιαηπσξίαο θαη απνγνήηεπζεο).
Σν Κέληξν Αίκαηνο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ ζηελ παξνχζα έθδνζε αθνινπζεί ηνλ κεηθηφ
ηξφπν αιθαβεηηθνχ θαηαιφγνπ ζθεπαζκάησλ θαη λνζεκάησλ.
Μεηά ηνλ αιθαβεηηθφ θαηάινγν λφζσλ θαη θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα,
αθνινπζεί αιθαβεηηθφο θαηάινγνο λφζσλ θαη θαξκάθσλ ζε ιαηηληθή γξαθή, πίλαθαο
εκβνιίσλ, θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ δνηψλ αηκνπεηαιίσλ αθαίξεζεο θαη
ρξήζηκνη έγθπξνη ηζηφηνπνη γηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ αηκνδνηψλ.
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ΑΓΓΔΗΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ: Βιέπε «ΡΗΝΗΣΗΓΑ».
ΑΓΚΤΛΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΝΓΤΛΗΣΗΓΑ: Οξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ δφηε,
εθφζνλ ε δηάγλσζε είλαη επηβεβαησκέλε, δηφηη πξφθεηηαη γηα απηνάλνζν λφζεκα κε
ζηαδηαθή πξνζβνιή πνιιψλ ζπζηεκάησλ.
ΑΓΥΟΛΤΣΗΚΑ (π.ρ. LEXOTANIL, XANAX, CENTRAC, BESPAR): ε αληίζεζε κε ηα
αληηςπρσζηθά, ν αηκνδφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ θάλεη ρξήζε πεξηζηαζηαθά θαη δελ
πξφθεηηαη λα νδεγήζεη κεηά ηελ αηκνδνζία. Βιέπε θαη «ΖΡΔΜΗΣΗΚΑ».
Λφγσ επίδξαζεο ζηα αηκνπεηάιηα, βιέπε θαη «ΑΝΣΗΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΑΚΑ».
ΑΓΑΠΑΛΔΝΖ (πλζεηηθό ξεηηλνεηδέο): Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο 4 εβδνκάδεο απφ
ηελ ηειεπηαία δφζε. Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ».
ΑΓΔΝΧΜΑ ΤΠΟΦΤΖ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο, αλ είλαη ζπκπησκαηηθφο.
Δπί ρεηξνπξγεζέληνο αδελψκαηνο θαη ιήςεο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο, ν δφηεο
κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, εθφζνλ είλαη θαιά ξπζκηζκέλνο. Σν αίκα δελ ρνξεγείηαη ζε
έγθπν θαη λενγλφ. Βιέπε θαη «ΠΡΟΛΑΚΣΗΝΧΜΑ».
ΑΔΡΟΤΝΟΓΟΗ: Πξέπεη λα κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο κεηαμχ αηκνδνζίαο
θαη επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία ηνπο.
χκθσλα κε κεξηθέο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο ηεο αιινδαπήο, γηα ηνπο πηιφηνπο θαη
ηνπο αεξνζπλνδνχο ζπληζηάηαη κεγαιχηεξε απνρή απφ ηελ εξγαζία ηνπο (έσο 7
εκέξεο).
ΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΖ: Διάρηζηε απνδεθηή ηηκή αηκαηνθξίηε γηα ηνπο άλδξεο 41% θαη
γηα ηηο γπλαίθεο 38%. Πξνηηκφηεξν είλαη ην θξηηήξην λα είλαη ε ηηκή αηκνζθαηξίλεο.
Βιέπε θαη «ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ ».
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΖΜΑ: Οξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ δφηε, αλ πξφθεηηαη γηα
ζνβαξφ, ρξφλην ή ππνηξνπηάδνλ λφζεκα (π.ρ. ιέκθσκα Hodgkin θαη κε Hodgkin,
ιεπραηκία). Θεξαπεπζείζα ζηδεξνπεληθή αλαηκία, ρσξίο ππφβαζξν θαθνήζεηαο, δελ
απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ.
ΑΗΜΑΣΟΤΡΗΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, ιφγσ πηζαλήο ζνβαξήο ππνθείκελεο
λφζνπ (π.ρ. θαθνήζεηα, θιεγκνλή ή αδηεπθξίληζηα αίηηα). Δξσηάηαη ν δφηεο, αλ έρεη
γλσζηή δξεπαλνθπηηαξηθή λφζν ή εηεξφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ή αλ
ιακβάλεη αληηπεθηηθή αγσγή, νπφηε δελ γίλεηαη δεθηφο.
Αλ ε αηκαηνπξία είρε εκθαληζηεί απιά ζηα πιαίζηα θπζηίηηδαο (φρη ινίκσμε
αλψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο-ππεινλεθξίηηδα), ν αηκνδφηεο γίλεηαη δεθηφο,
αλ έρεη ζεξαπεπηεί πιήξσο θαη έρνπλ πεξάζεη 1-2 εβδνκάδεο απφ ην ηέινο ησλ
ζπκπησκάησλ.
ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΑ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά απφ αηκνδνζία αθφκε θαη νιηθνχ αίκαηνο
άηνκα κε γλσζηή θιεξνλνκηθή δπζιεηηνπξγία ή δηαηαξαρέο αηκνπεηαιίσλ
(2004/33ΔΚ).
Απνθιείνληαη άηνκα κε αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ θάησ απφ 100.000/κl ή άλσ ησλ
500.000/κl.
Άηνκα πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ,
κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηά γηα πξνζθνξά νιηθνχ αίκαηνο, απφ ην νπνίν δελ ζα
παξαζθεπαζηνχλ αηκνπεηάιηα.
Άηνκα κε γλσζηφ ρακειφ αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ (θάησ απφ 150.000/κl), δελ γίλνληαη
δεθηά σο δφηεο αηκνπεηαιίσλ αθαίξεζεο θαη παξνηξχλνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε
έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπκε αλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά σο δφηεο νιηθνχ
αίκαηνο.
ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα κε ηζηνξηθφ
αηκνξξαγηθψλ δηαηαξαρψλ (2004/33ΔΚ). Φξνληίδνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε αλ
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πξφθεηηαη γηα θιεξνλνκηθά (αηκνξξνθηιία Α ή Β ή ζπγγελείο δηαηαξαρέο
αηκνπεηαιίσλ) ή επίθηεηα αίηηα. Αλ πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο κε κεγάιε απψιεηα θαηά
ηελ έκκελν ξχζε, παξνηξχλνληαη λα εμεηαζηνχλ γηα ηπρφλ ππνζπξενεηδηζκφ ή ηνπηθά
αίηηα, φπσο ελδνκεηξίσζε, ηλνκπψκαηα θ.ιπ.
Άηνκα κε γλσζηφ ζχλδξνκν Von Willebrand γίλνληαη δεθηά κφλνλ σο δφηεο νιηθνχ
αίκαηνο θαη κφλνλ εάλ δελ εκθαλίδνπλ παξαηεηακέλε αηκνξξαγία θαηά ηε
θιεβνθέληεζε γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο ή ζε ηπρφλ πξνεγνχκελεο αηκνδνζίεο.
ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΟ ΠΤΡΔΣΟ ΗΟΓΔΝΖ:



ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΟ ΠΤΡΔΣΟ ΚΡΗΜΑΗΑ-ΚΟΝΓΚΟ (από αξζξόπνδα)
EBOLA
MARBURG


Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 12 κήλεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε.
ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΔ-ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΟΠΑΘΔΗΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, κφλν αλ νη
αηκνξξνΐδεο αηκνξξαγνχλ ιίγν θαη ζπάληα, ν αηκνδφηεο δελ είλαη ζηδεξνπεληθφο θαη
δελ έρεη ζπκπηψκαηα ηελ ψξα ηεο αηκνδνζίαο. Δπί ιήςεο θαξκάθσλ, βιέπε ζηα
αληίζηνηρα θάξκαθα.
Γελ γίλεηαη δεθηφο, αλ ππάξρεη ππνςία ξαγάδσλ.
ΑΗΜΟΡΡΟΦΗΛΗΑ Α ή Β: Βιέπε «ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ».
ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ: Διάρηζηε απνδεθηή ηηκή αηκνζθαηξίλεο γηα ηνπο άλδξεο 13,5
g/dl (135 g/l) θαη γηα ηηο γπλαίθεο 12,5 g/dl (125 g/l) (2004/33ΔΚ).
Γπλαίθεο κε αηκνζθαηξίλε κεγαιχηεξε απφ 16,5 g/dl θαη άλδξεο κε αηκνζθαηξίλε
κεγαιχηεξε απφ 18g/dl πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη φηη ρξήδνπλ ειέγρνπ. Γίλνληαη
δεθηνί, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα ηδηνπαζή πνιπθπηηαξαηκία ή γηα θαθνήζε αίηηα
δεπηεξνπαζνχο πνιπθπηηαξαηκίαο.
ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΟΤΡΗΑ: Βιέπε «ΝΔΦΡΟΗ».
ΑΗΜΟΥΡΧΜΑΣΧΖ: ε άιιεο ρψξεο επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία θαη ζε άιιεο φρη.
ηε ρψξα καο δελ έρεη ιεθζεί επίζεκε απφθαζε. Δπί θιεξνλνκηθήο ηδηνπαζνχο
αηκνρξσκάησζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφο κε επηθπιάμεηο, εθφζνλ δελ
αθνινπζεί εηδηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ρειηθφ παξάγνληα, δελ ζπλππάξρεη
θαθνήζεηα θαη ν δφηεο εκπλέεη εκπηζηνζχλε.
Δπί αηκνρξσκάησζεο ιφγσ κεηαγγίζεσλ, ν δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο.
ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ (NEOTIGASON): Οη νδεγίεο ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο
δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ρξφλν απνθιεηζκνχ (Δ.ΚΔ.Α:12 κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία
δφζε, American Red Cross: δηα βίνπ). Γηθή καο ζχζηαζε είλαη απνθιεηζκφο γηα 3
ρξόληα, φπσο ζπληζηνχλ θαη νη FDA θαη AABB.
ΑΚΜΖ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ νη δεξκαηηθέο βιάβεο δελ εκθαλίδνπλ ζεκεία
θιεγκνλήο. Γεθηφο ν δφηεο, αλ θάλεη ηνπηθή ζεξαπεία κε ζθεπάζκαηα πνπ δελ
πεξηέρνπλ ξεηηλνεηδή.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 7 εκέξεο απφ ην ηέινο επηηπρνχο ζεξαπείαο κε
αληηβηνηηθά. Δπί ιήςεο θαξκάθσλ γηα αθκή, εμεηάδεηαη ε δξαζηηθή νπζία ηνπ
ζθεπάζκαηνο. Δπί ιήςεο Isotretinoin (ROACCUTAN, ACCURAN θ.ιπ.) θαη tretinoin,
αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 εβδνκάδεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε.
Δπί ιήςεο Acitretin (NEOTIGASON), αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 3 ρξόληα απφ ηελ
ηειεπηαία δφζε.
Απνθιείεηαη ν δφηεο δηα βίνπ, αλ έρεη πάξεη Etretinate (TIGASON ζηελ Δπξψπε,
TEGISON ζηελ Ακεξηθή).
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ: Δξσηάηαη ν δφηεο ηη είδνπο εμέηαζε έγηλε, πφηε
θαη γηαηί, αλ έγηλε ρξήζε ζθηαγξαθηθνχ θαη γηα ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο.
Βιέπε θαη «ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΔ ΟΤΗΔ».
ΑΛΚΟΟΛ: Γελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζε άηνκα κε εμάξηεζε ζην αιθνφι ή ζε
άηνκα ππφ ηελ επήξεηα ηνπ αιθνφι.
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χκθσλα κε ηνλ American Red Cross αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ έρεη γίλεη
θαηαλάισζε αιθνφι ηηο ηειεπηαίεο 12 ψξεο.
Πξόηαζε:
Γίλεηαη δεθηφο ν αηκνδφηεο, αλ είρε θάλεη θαηαλάισζε κηθξήο πνζφηεηαο (κέρξη
κηζφ θηιφ θξαζί ή κέρξη δχν αιθννινχρα πνηά), ρσξίο λα έρεη δαιηζηεί απφ ην πνηφ
θαη εθφζνλ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο, αηζζάλεηαη πνιχ θαιά θαη δελ
εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο.
ΑΛΛΑΓΖ ΦΤΛΟΤ: Δμεηάδεηαη αλ ν δφηεο είλαη ππφ αγσγή θαη ηη είδνπο θαη δίλεηαη
κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζεμνπαιηθή ηνπ δσή. Αλ ν δφηεο γίλεη δεθηφο, δελ
παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν
ή παηδί.
Βιέπε θαη «AIDS» θαη «ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΟΗ» θαη «ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ».
ΑΛΛΔΡΓΗΑ: Απνθιείνληαη άηνκα κε ρξόλην άζζκα ή κε επηβεβαησκέλν ηζηνξηθφ
αλαθπιαμίαο. Δπί αλαθεξφκελεο αιιεξγίαο ζε θάξκαθα, εξσηάηαη ν δφηεο πφηε ήηαλ
ε ηειεπηαία θνξά θαη πνην ήηαλ ην ππεχζπλν θάξκαθν. Ο δφηεο κπνξεί λα γίλεη
δεθηφο, εάλ έρεη πεξάζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα λα κελ ππάξρνπλ
αληηδξαζίλεο ζηελ θπθινθνξία. Σν ίδην ηζρχεη επί αλαθεξφκελεο αιιεξγίαο ζε
ηξφθηκα. Δάλ πξφθεηηαη γηα αιιεξγία ζε αληηβηνηηθά, ιφγσ ηεο ζπρλήο παξνπζίαο
ηνπο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα εξπζξά
ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα.
Δπί αλαθεξφκελεο ιήςεο θνξηηθνεηδψλ γηα αληηκεηψπηζε αιιεξγίαο, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα 7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
Γηα εηδηθέο αιιεξγηθέο λνζνινγηθέο νληφηεηεο, βιέπε ακέζσο παξαθάησ:
ΑΛΛΔΡΓΗΑ ΔΠΟΥΗΑΚΖ: Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ δφηε, φζν δηαξθνχλ ηα
ζπκπηψκαηα. Γεθηά άηνκα κε ηζηνξηθφ ήπηνπ βαζκνχ αιιεξγίαο (π.ρ. ξηλίηηο,
επηπεθπθίηηο), ρσξίο πξφζθαηα ζπκπηψκαηα.
Γεθηά άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηïζηακηληθά θάξκαθα γηα πξφιεςε θαη φρη γηα
έμαξζε ηεο αιιεξγίαο.
Πξόηαζε: Όηαλ ν δφηεο γίλεη δεθηφο, λα κε γίλνληαη παξάγσγα θαη ηα εξπζξά λα
ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα.
ε πεξίπησζε πξφζθαηεο ζεξαπείαο απεπαηζζεηνπνίεζεο απνθιείεηαη ν δφηεο γηα
ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο απφ ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία θαη γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ δελ έρεη
ζπκπηψκαηα.
Πξόηαζε: Να γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο κεηά απφ έλα ηεηξάκελν απφ ηελ ηειεπηαία
ζπλεδξία θαη εθφζνλ δελ έρεη ζπκπηψκαηα.
ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΒΡΟΓΥΗΣΗΓΑ: ε νμεία βξνγρίηηδα ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 1 εβδνκάδα
κεηά ην ηέινο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη εθφζνλ έρνπλ ππνρσξήζεη πιήξσο ηα
ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλεηαη θαιά.
ε ζνβαξή ρξφληα βξνγρίηηδα, ν δφηεο απνθιείεηαη νξηζηηθά.
Γεθηά άηνκα κε ηζηνξηθφ ήπηνπ βαζκνχ αιιεξγίαο, ρσξίο πξφζθαηα ζπκπηψκαηα.
Γεθηά άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηïζηακηληθά θάξκαθα γηα πξφιεςε θαη φρη γηα
έμαξζε ηεο αιιεξγίαο.
ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΔΠΗΠΔΦΤΚΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ε
αηκνδνζία ζε πεξίνδν έμαξζεο.
Γεθηά άηνκα κε ηζηνξηθφ ήπηνπ βαζκνχ αιιεξγηθήο επηπεθπθίηηδαο, ρσξίο πξφζθαηα
ζπκπηψκαηα.
Γεθηά άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηïζηακηληθά θάξκαθα γηα πξφιεςε θαη φρη γηα
έμαξζε ηεο αιιεξγίαο.
ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ ΚΑΗ/Ζ ΗΓΜΟΡΗΣΗΓΑ: Γεθηά άηνκα κε ηζηνξηθφ ήπηνπ βαζκνχ
αιιεξγίαο, ρσξίο πξφζθαηα ζπκπηψκαηα.
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Γεθηά άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αληηïζηακηληθά θάξκαθα γηα πξφιεςε θαη φρη γηα
έμαξζε ηεο αιιεξγίαο.
ΑΛΛΔΡΓΗΑ ΑΠΟ ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ: Πξνζσξηλή απφξξηςε ηνπ δφηε επί
πξφζθαηνπ ζπκβάληνο θαη κέρξηο φηνπ εθιείςνπλ ηειείσο νη δεξκαηηθέο βιάβεο.
Όηαλ γίλεη δεθηφο ν δφηεο, δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα
εξπζξά ιεπθαθαηξνχληαη θαη πιέλνληαη.
ΑΛΛΔΡΓΗΑ ΣΟ ΗΧΓΗΟ: Δπί αλαθεξφκελεο αιιεξγίαο ζην ηψδην ή ζε ζθηαγξαθηθή
νπζία πνπ πεξηέρεη ηώδην, δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη
ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα.
Κάζε θνξά πνπ ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, πξέπεη ν ίδηνο λα επηζεκαίλεη ζην πξνζσπηθφ
φηη ε απνιχκαλζε ηεο πεξηνρήο θιεβνθέληεζεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ησδηνχρν
ζθεχαζκα (π.ρ. Betadine). Σν ίδην πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ζηελ θάξηα ηνπ δφηε ή
ζην ειεθηξνληθφ ηνπ αξρείν.
ΑΛΛΟΠΟΤΡΗΝΟΛΖ: Γελ απνηειεί αληέλδεημε, φηαλ ιακβάλεηαη γηα πξφιεςε
θξίζεσλ νπξηθήο αξζξίηηδαο.
ΑΛΦΗΜΟ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εθφζνλ ν δφηεο είλαη αζπκπησκαηηθφο θαη
δελ ζπλππάξρεη θάπνην ζχλδξνκν πνπ πξνδηαζέηεη ζε ινηκψμεηο θαη λενπιαζίεο.
ΑΛΧΠΔΚΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία θαη ν ηχπνο ηεο αισπεθίαο (γπξνεηδήο ή
γεληθεπκέλε). Απνθιείεηαη ν δφηεο, αλ ε αισπεθία πξνθιήζεθε απφ ζεξαπεία γηα
θαθνήζεηα ή αλ ππάξρεη απηνάλνζν ζπζηεκαηηθφ λφζεκα. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία,
αλ ν δφηεο ππνβάιιεηαη ζε ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία κε αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα γηα
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά απφ ζεξαπεία
κε Dutasteride (Avodart®) θαη γηα 4 εβδνκάδεο κεηά απφ Finasteride( Propecia® θαη
Proscar®).
ΑΜΒΛΧΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο, αλεμάξηεηα αλ ε άκβισζε
έγηλε απηφκαηα ή ζεξαπεπηηθά. πληζηάηαη λα κε γίλνληαη παξάγσγα γηα 1 ρξφλν
κεηά ηελ άκβισζε.
Δπί θπήζεσλ πεξηζζνηέξσλ ησλ δύν, δελ γίλνληαη πνηέ παξάγσγα θαη ηα εξπζξά
ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο TRALI.
ΑΜΤΓΓΑΛΔΚΣΟΜΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε.
ΑΜΤΓΓΑΛΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη ηνπιάρηζηνλ
1 εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αληηβίσζεο.
ΑΜΤΛΟΔΗΓΧΖ: Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο.
ΑΜΤΥΔ ΓΔΡΜΑΣΟ: Δμεηάδεηαη ην αίηην πξφθιεζεο ησλ ακπρψλ. Αλαβάιιεηαη
ε αηκνδνζία (γηα ην θφβν εηζφδνπ κηθξνβίσλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ δφηε), κέρξη
πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο.
ΑΝΑΒΟΛΗΚΑ: ε πνιιέο ρψξεο νη δφηεο απνθιείνληαη. Αλ ε ιήςε γίλεηαη θαηφπηλ
εληνιήο ηαηξνχ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπληζηνχκε ζην δφηε λα
αηκνδνηήζεη ιίγεο κέξεο κεηά ην ηέινο ηεο αγσγήο. Δξσηάκε γηα δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο, ιήςε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, ιήςε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θ.ιπ.
Βιέπε θαη «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ».
ΑΝΑΗΜΗΑ: Γελ γίλεηαη δεθηφο δφηεο πνπ εκθαλίδεη θαηά ηελ εμέηαζε αλαηκία ή πνπ
δελ έρεη νινθιεξψζεη αγσγή γηα δηαγλσζκέλε αλαηκία. Πξνθεηκέλνπ γηα
ζηδεξνπεληθή αλαηκία, δελ αξθεί λα έρεη απνθαηαζηαζεί θπζηνινγηθή ηηκή
αηκνζθαηξίλεο, αιιά πξέπεη λα έρνπλ γεκίζεη θαη νη απνζήθεο ζηδήξνπ. Απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά έιεγρνο γηα θεξξηηίλε νξνχ ησλ
αηκνδνηψλ. Ηζρχνπλ νη ειάρηζηεο ηηκέο αηκνζθαηξίλεο θαη αηκαηνθξίηε.
Δπί ηζηνξηθνχ αλαηκίαο (αλαθεξφκελε αλαηκία παιαηφηεξα), ε απφθαζε εμαξηάηαη
απφ ηελ αηηία ηεο αλαηκίαο.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνιεςία, αλ ε αλαηκία είλαη ππφ δηεξεχλεζε.
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Θεξαπεπζείζα ζηδεξνπεληθή αλαηκία (ρσξίο ππφβαζξν θαθνήζεηαο) δελ απνηειεί
ιφγν απνθιεηζκνχ.
Γφηεο κε εηεξόδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ ε ηηκή ηεο
αηκνζθαηξίλεο είλαη απνδεθηή.
Αληίζεηα δφηεο κε εηεξόδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ή άιιν δξεπαλνθπηηαξηθφ
ζχλδξνκν δελ γίλεηαη δεθηφο παξά ηε θπζηνινγηθή ηηκή αηκνζθαηξίλεο.
Δπί αλαθεξφκελεο κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο, θαιφ είλαη λα κελ γίλεη δεθηφο ν
δφηεο, έζησ θαη αλ ιφγσ ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο έρεη θαιή ηηκή αηκνζθαηξίλεο.
ΑΝΑΗΜΗΑ ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ: Βιέπε «ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ».
ΑΝΑΗΜΗΑ ΜΔΓΑΛΟΒΛΑΣΗΚΖ: Βιέπε «ΑΝΑΗΜΗΑ».
ΑΝΑΗΜΗΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ: Βιέπε «ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ».
ΑΝΑΗΘΖΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία ρνξήγεζεο ηεο αλαηζζεζίαο θαη πφηε
ρνξεγήζεθε. Γηα επεκβάζεηο ρσξίο ππνθείκελε θαθνήζεηα, ζπληζηάηαη απνθιεηζκφο
ηνπ δφηε επί ηεηξάκελν.
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ: Απνθιείνληαη άηνκα κε ζνβαξή ελεξγφ, ρξφληα ή
ππνηξνπηάδνπζα λφζν (2004/33ΔΚ).
Δπί ηζηνξηθνχ θπκαηίσζεο, απνθιεηζκφο ηνπ δφηε επί 2 έηε κεηά ηε ζεξαπεία. Μεηά
ηελ πάξνδν ησλ 2 εηψλ θαιφ είλαη λα γίλεηαη ιεπθαθαίξεζε ησλ παξαγψγσλ, ιφγσ
ηεο καθξνβηφηεηαο κεξηθψλ ηχπσλ ιεκθνθπηηάξσλ, πνπ κπνξεί λα θηινμελνχλ ην
κπθνβαθηεξίδην.
ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ΓΑΣΡΗΚΖ ΔΚΚΡΗΖ (π.ρ. GASTROZEPIN, ZANTAC,
ZOLIDEN, ZUFRIX, LUMAREN, LOMADRYL, EZOPTA, RANITIDINE, RYLORID,
TAGAMET, PEPTAN, NEXIUM, LAPRAZOL, ELKOSTOP, LENAR, LOSEC, ZURCAZOL,
CONTROLOC, PARIET):

Γεθηνί νη δφηεο, εθφζνλ γίλεηαη πεξηζηαζηαθή ρξήζε θαη δελ ππάξρνπλ
επαλεηιεκκέλσο ζπκπηψκαηα απφ ην πεπηηθφ ζχζηεκα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
Αλ ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά (π.ρ. κε ρνξήγεζε αληηβίσζεο), εμεηάδεηαη ε αηηία.
Αλ ν δφηεο παίξλεη Misoprestol, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ
θαξκάθσλ, δελ γίλεηαη δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ, γηα λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ρνξήγεζεο ηνπ αίκαηνο ζε έγθπν. Γηαθνξεηηθά, δελ γίλνληαη
παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη πιπκέλα.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΟΞΗΝΑ» θαη «ΔΛΚΟ ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟΤ » θαη «ΔΛΚΟ
ΣΟΜΑΥΟΤ».
ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΒΗΣΑΜΗΝΖ Κ: Βιέπε «ΚΟΤΜΑΡΗΝΗΚΑ» θαη «ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ».

ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ- SSRIs: Ο δφηεο
γίλεηαη δεθηφο ή φρη, αλάινγα αλ θάλεη ζπζηεκαηηθή ή πεξηζηαζηαθή ρξήζε θαη ζε
πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε δελ παξαζθεπάδνληαη αηκνπεηάιηα.
ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ ΚΑΗ
ΝΟΡΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο ή φρη, αλάινγα αλ θάλεη
πεξηζηαζηαθή ή ζπζηεκαηηθή ρξήζε θαη ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ηελ ψξα ηεο
εμέηαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε δελ παξαζθεπάδνληαη αηκνπεηάιηα.
ΑΝΑΦΤΛΑΞΗΑ: Βιέπε «ΑΛΛΔΡΓΗΑ».
ΑΝΓΡΟΓΟΝΑ: Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο, ν δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεξαπείαο, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ρνξεγεζεί ην αίκα ζε έγθπν.
Αγσληζηέο αλδξνγφλσλ (DANAZOL, STANAZOLOL) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
αξξελνπνίεζε ζήιενο εκβξχνπ, ελψ νη αληαγσληζηέο (Finasteride, Flutamide)
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ςεπδνεξκαθξνδηηηζκφ.
Ο δφηεο απνξξίπηεηαη δηα βίνπ, εάλ ηα αλδξνγφλα ιακβάλνληαη γηα θαθνήζεηα.
Βιέπε θαη «DANAZOL» θαη «FINASTERIDE».
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ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη ηεο
ηειεπηαίαο δεξκαηηθήο βιάβεο.
Άηνκα πνπ δελ έρνπλ λνζήζεη ζην παξειζφλ θαη ήξζαλ ζε επαθή κε λνζνχληα,
κπνξνχλ λα αηκνδνηήζνπλ, αθνχ παξέιζνπλ 3 εβδνκάδεο απφ ηελ επαθή θαη είλαη
αζπκπησκαηηθά.
ΑΝΔΤΡΤΜΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία είηε πξφθεηηαη γηα αλεχξπζκα αγγείσλ ηνπ
εγθεθάινπ είηε γηα αλεχξπζκα ανξηήο.
ΑΝΘΔΛΟΝΟΗΑΚΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία. Βιέπε θαη «ΔΛΟΝΟΗΑ».
ΑΝΟΗΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία. Απαηηνχληαη πνιχ ιεπηνί ρεηξηζκνί γηα λα κελ
πξνζβιεζεί ν δφηεο.
ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Απνθιείνληαη άηνκα κε ζνβαξή ελεξγφ, ρξφληα
ή ππνηξνπηάδνπζα λφζν (2004/33ΔΚ).
ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΔ ΑΝΓΡΟΓΟΝΧΝ (FINASTERIDE, FLUTAMIDE): Δπεηδή ηα
θάξκαθα ζρεηίδνληαη κε πξφθιεζε ςεπδνεξκαθξνδηηηζκνχ ζε άξξελα έκβξπα, θαιφ
είλαη ν δφηεο λα γίλεη δεθηφο 4 εβδνκάδεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε.
ΑΝΣΗΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΑΚΑ: Αληηαηκνπεηαιηαθή δξάζε έρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο
θαξκάθσλ, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη αθξηβψο ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπο ζηα
αηκνπεηάιηα, ελψ άιια (π.ρ. αληηθαηαζιηπηηθά) γηα άζρεην ιφγν.
Υξεηάδεηαη λα αλαηξέρνπκε ζην θάζε θάξκαθν ρσξηζηά, γηα ην ρξφλν αλαβνιήο ηεο
αηκνδνζίαο.
Γηα πξνζθνξά νιηθνχ αίκαηνο, δελ ππάξρεη αληέλδεημε, αξθεί λα κελ παξαρζεί
κνλάδα αηκνπεηαιίσλ θαη λα εθαξκνζηεί ηζρπξή πίεζε ζην ζεκείν θιεβνθέληεζεο
επί κεξηθά ιεπηά.
Γηα αηκνπεηάιηα αθαίξεζεο, ν αηκνδφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ έρεη πεξάζεη
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ θπκαίλεηαη απφ 48 ψξεο έσο 14 εκέξεο γηα ηα
πεξηζζφηεξα απφ απηά. Βιέπε ζην φλνκα ηνπ θαξκάθνπ.
ΑΝΣΗΒΖΥΗΚΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, κέρξη πιήξνπο δηεπθξίληζεο ηεο αηηίαο
ηνπ βήρα θαη κέρξη πιήξνπο ππνρψξεζεο ησλ ζπκπησκάησλ.
Πξνζνρή: Πνιιέο θνξέο νη αηκνδφηεο απνδίδνπλ ην βήρα ζην θάπληζκα, ελψ κπνξεί
λα ππνθξχπηεηαη νμεία ινίκσμε ή ρξνλία βξνγρίηηο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν βήραο
ππνδειψλεη παξφμπλζε αιιεξγηθήο βξνγρίηηδαο.
Βιέπε θαη «ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΒΡΟΓΥΗΣΗΓΑ » θαη «ΒΡΟΓΥΗΣΗΓΑ».
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ: Δμεηάδνπκε ηελ αηηία (θαηάζηαζε), γηα ηελ νπνία ιακβάλνληαη.
Αλ ε ιήςε ήηαλ πξνιεπηηθή (π.ρ. γηα νδνληηαηξηθή επέκβαζε πνπ ζα γίλεη ζε ιίγεο
ψξεο θ.ιπ.), ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
Αληίζεηα, εάλ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην αγσγήο γηα ινίκσμε, αλαβνιή ηεο
αηκνδνζίαο γηα κηα εβδνκάδα κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ αληηβηνηηθνχ θαη ηελ
πιήξε ίαζε απφ ήπηεο ινηκψμεηο (π.ρ. αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ) θαη 4 εβδνκάδεο
κεηά βαξεηά ινίκσμε (π.ρ. πλεπκνλία, ππεινλεθξίηηδα, γαζηξεληεξίηηδα).
Καηά Αmerican Red Cross, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 72 ψξεο έσο κηα εβδνκάδα κεηά ηελ ίαζε θαη
ηειεπηαία δφζε ηνπ αληηβηνηηθνχ ζε ειαθξέο ινηκψμεηο (π.ρ. θαξπγγίηηδα, νδνληηθφ απφζηεκα θ.α.).
Δπηηξέπεηαη 2-4 εβδνκάδεο κεηά απφ βαξεηά ινίκσμε π.ρ. πλεπκνλία (4 εβδνκάδεο κεηά βξνγρίηηδα),
εθ΄ φζνλ ν ππνςήθηνο δφηεο έρεη ηαζεί πιήξσο θαη αηζζάλεηαη θαιά.

ΑΝΣΗΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ γίλεηαη ρξήζε κφλνλ
θνιιπξίνπ θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο θάξκαθα. Καιφ
είλαη λα ειέγρεηαη ν αηκνδφηεο γηα νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
ζθχμεσλ, αλ ην θνιιχξην πεξηέρεη β-blockers. Βιέπε θαη «ΚΟΛΛΤΡΗΟ ».
ΑΝΣΗΓΗΑΒΖΣΗΚΑ: ε θάπνηεο ρψξεο απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, φηαλ ν δηαβήηεο
αληηκεησπίδεηαη κε ηλζνπιίλε, ζε άιιεο απνθιείεηαη κφλν αλ έρεη ιεθζεί βνείνπ
πξνέιεπζεο ηλζνπιίλε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δσή ηνπ αηκνδφηε (γηα ην θφβν
λφζνπ ησλ ηξειψλ αγειάδσλ). ηηο ρψξεο πνπ γίλνληαη δεθηνί αηκνδφηεο ππφ αγσγή
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κε αλαζπλδπαζκέλε ηλζνπιίλε, απαηηείηαη λα κελ έρνπλ αιιάμεη ζθεχαζκα θαη δφζε
ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο θαη λα έρεη επηηεπρζεί θαιή ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ.
ε φιεο ηηο ρψξεο γίλνληαη δεθηνί αηκνδφηεο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ππνγιπθαηκηθή
αγσγή θαη/ή δίαηηα, εθφζνλ ππάξρεη θαιή ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ.
Πξόηαζε: Βιέπε «ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ».
ΑΝΣΗΓΗΑΡΡΟΗΚΑ: Δμεηάδνπκε ην είδνο ηνπ θαξκάθνπ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ρνξήγεζεο, γηα λα αληηιεθζνχκε αλ ε δηάξξνηα ήηαλ ηνγελνχο ή βαθηεξηαθήο
αηηηνινγίαο. Γηα ηελ επηινγή ή απφξξηςε ηνπ δφηε, βιέπε θαη «ΓΗΑΡΡΟΗΑ» θαη
«ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ».
ΑΝΣΗΓΗΟΤΡΖΣΗΚΖ ΟΡΜΟΝΖ: Μφληκνο απνθιεηζκφο ηνπ δφηε.
ΑΝΣΗΔΛΜΗΝΘΗΚΑ: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο 1 εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΑΝΣΗΔΜΔΣΗΚΑ-ΑΝΣΗΗΛΗΓΓΗΚΑ (ANTIVOM, BETASERC, DRIMEN, EMEND,
EMETOSTOP, RIBRAIN, SIBELIUM, STUGERON, TRAVELGUM, VASTAREL, VERTIGOVOMEX,VOMEX, KYTRIL):

Αλάινγα κε ηελ ππνθείκελε πάζεζε-θαηάζηαζε:
Απνδνρή ηνπ δφηε, αλ επξφθεηην γηα λαπηία ζε ηαμίδη, ν δφηεο είλαη θαιά θαη δελ
πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ακέζσο κεηά ηελ αηκνδνζία.
Αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο, αλ ν δφηεο ηα έιαβε γηα παξφμπλζε απρεληθνχ ζπλδξφκνπ
ή γηα γαζηξεληεξίηηδα.
Αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο, αλ ν δφηεο ηα έιαβε γηα πξφιεςε ή ζεξαπεία παξελεξγεηψλ
αθηηλνβνιίαο ή ρεκεηνζεξαπείαο.
ΑΝΣΗΔΠΗΛΖΠΣΗΚΑ: Οη απφςεηο δηΐζηαληαη. Βιέπε «ΔΠΗΛΖΦΗΑ».
ΑΝΣΗΔΡΠΖΣΗΚΑ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
Βιέπε θαη «ΔΡΠΖ ΓΔΝΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ» ή «ΔΡΠΖ ΔΠΗΥΔΗΛΗΟ».
ΑΝΣΗΘΤΡΔΟΔΗΓΗΚΑ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
χκθσλα κε ηνλ American Red Cross, κπνξεί λα γίλεη δεθηφο ν δφηεο, αλ κεηά 6
κήλεο ππφ αγσγή γηα θαινήζε λφζν ηνπ ζπξενεηδνχο, έρεη θαηαζηεί επζπξενεηδηθφο.
Καη’ άιινπο (είλαη θαη πξφηαζε Κ. Αίκαηνο ΑΥΔΠΑ), αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα
2 ρξόληα κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κε αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα θαη εθφζνλ ηφηε
είλαη ξπζκηζκέλνο ν αηκνδφηεο (πξέπεη λα δηαζέηεη πξφζθαην έιεγρν) θαη λα έρεη
απνθιεηζηεί θαθνήζεηα.
Δπί ακθηβνιίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ( παξέιεπζε δηεηίαο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαξκάθνπ), επεηδή νη ζεηνακίδεο (Propylthiouracil, Methimazole) αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία D ησλ ηεξαηνγφλσλ, δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη ηα εξπζξά θξνληίδνπκε
λα κε ρνξεγεζνχλ ζε έγθπν.
Βιέπε θαη «ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ».
ΑΝΣΗΗΣΑΜΗΝΗΚΑ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ ηα έιαβε γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, δελ
έρεη ζπκπηψκαηα ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο θαη δελ παξνπζηάδεη παξελέξγεηεο (π.ρ.
ππλειία).
Αλ ν δφηεο έρεη ζπκπηψκαηα, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
αλαιφγσο ηεο αηηίαο. Βιέπε θαη «ΑΛΛΔΡΓΗΑ».
ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Δπί ιήςεο ππνθαηάζηαησλ ληθνηίλεο
(NICORETTE, NICOTINELLE, NIQUITIN), αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ππάξρνπλ
ζπκπηψκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο (πνλνθέθαινη, δάιε θ.ιπ.) κέρξηο φηνπ ηειεηψζεη ε
ζεξαπεία.
Αλ δελ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα, ν δφηεο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο καθξάλ ηεο ηειεπηαίαο
δφζεο (ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο).
Δπί ιήςεο άιινπ ηχπνπ θαξκάθσλ γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο (ΒαξελεθιίλεCHAMPIX/CHANTIX, Βνππξνπηφλε-ZYBAN, TABEX) αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα
φζν δηάζηεκα γίλεηαη ε ζεξαπεία.
ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΑ: Βιέπε «ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ».
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ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ: Οη απφςεηο δηΐζηαληαη.
Καηά Αmerican Red Cross, δεθηνί νη δφηεο αδηαθξίησο.
Καηά ην Δ.ΚΔ.Α, απνθιείνληαη φζνη θάλνπλ ζπζηεκαηηθά ρξήζε, ελψ γίλνληαη δεθηνί
φζνη θάλνπλ ρξήζε πεξηζηαζηαθά.
Πξόηαζε: Απνθιείνληαη φζνη θάλνπλ ζπζηεκαηηθά ρξήζε ή έρνπλ θάλεη πνιχ
πξφζθαηα θαη δηέθνςαλ ηελ αγσγή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία.
Aλ ε δηαθνπή έγηλε κε νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ θαη ν δφηεο είλαη
αζπκπησκαηηθφο, γίλεηαη δεθηφο γηα νιηθφ αίκα, ρσξίο λα παξαρζνχλ αηκνπεηάιηα
Αλ πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ αηκνπεηάιηα, ηζρχνπλ θαλφλεο αλαβνιήο, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ.
Άξα γηα φζνπο θάλνπλ ρξήζε πεξηζηαζηαθά, ξσηάκε πφηε πήξαλ ηελ ηειεπηαία δφζε
θαη ζπκβνπιεπφκαζηε γηα ην δηάζηεκα απνθιεηζκνχ ηηο νδεγίεο κε βάζε ηελ ελεξγφ
νπζία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (amitriptyline,
imipramine) πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία D εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Πξφζθαηε κειέηε έδεημε απμεκέλν θίλδπλν ζπγγελψλ δηακαξηηψλ ζηα βξέθε
κεηέξσλ πνπ πήξαλ παξνμεηίλε (Seroxat) θαη θινπνμεηίλε (Prozac) ζηηο αξρέο ηεο
θχεζεο.
Βιέπε θαη «ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ- SSRIs» θαη
«ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ ΚΑΗ ΝΟΡΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ» θαη
«ΤΝΓΤΑΜΟΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΧΝ».
ΑΝΣΗΛΔЇΜΑΝΗΑΚΑ: Ο δφηεο απνξξίπηεηαη ιφγσ ηεο λφζνπ θαη φρη ιφγσ ιήςεο
θαξκάθσλ: άιαηα αληηκνλίνπ (Glucantime, Antimony salts), αδφιεο, πεληακηδίλε,
ακθνηεξηθίλε, αιινπνπξηλφιε, παξνκνκπθίλε.
Βιέπε «ΛΔЇΜΑΝΗΑΖ».
ΑΝΣΗΛΗΠΗΓΑΗΜΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: Βιέπε «ΣΑΣΗΝΔ», «ΦΗΜΠΡΑΣΔ» θαη «Χ-3».
ΑΝΣΗΛΤΗΚΟ ΔΜΒΟΛΗΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 ρξόλν, εάλ ην
εκβφιην έγηλε κεηά απφ δάγθσκα χπνπηνπ ή επηβεβαησκέλα πάζρνληνο δψνπ.
ΑΝΣΗΛΤΗΚΟ ΟΡΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 3 κήλεο, εθηφο εάλ έρεη
γίλεη θαη ην εκβφιην, νπφηε ε αλαβνιή είλαη 1 ρξφλνο.
ΑΝΣΗΜΤΚΖΣΗΑΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο ηνπο θαη αλ
ππάξρεη ζπζηεκαηηθή λφζνο πνπ επλνεί ηηο κπθεηηάζεηο.
Δπί δεξκαηηθήο κπθεηίαζεο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ην ζεκείν
θιεβνθέληεζεο είλαη θαζαξφ θαη γίλεηαη κφλν ηνπηθή ρξήζε αληηκπθεηηαζηθψλ.
Δπί θνιπηθήο κπθεηίαζεο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ έρνπλ ηαζεί πιήξσο νη
ηπρφλ βιάβεο θαη ε δφηξηα είλαη αζπκπησκαηηθή.
Δπί κπθεηίαζεο ζηόκαηνο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ έρνπλ ηαζεί πιήξσο νη
ηπρφλ βιάβεο θαη ν δφηεο είλαη αζπκπησκαηηθφο.
Δπί νλπρνκπθεηίαζεο, εάλ γίλεηαη αγσγή απφ ην ζηφκα, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
γηα 2 εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.
Δάλ ν δφηεο αλαθέξεη ππνηξνπηάδνπζεο κπθεηηάζεηο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία θαη
παξνηξχλεηαη ν δφηεο λα ππνβιεζεί ζε έιεγρν γηα απνθιεηζκφ ππνθείκελεο λφζνπ.
ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ: Απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη δφηεο, γηα φζν δηάζηεκα
θάλνπλ ηελ αγσγή θαη επί αξθεηφ δηάζηεκα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
Δπί αλαθεξφκελεο ιήςεο ζην παξειζφλ, ν δφηεο απνθιείεηαη νξηζηηθά, αλ ηα
έιαβε γηα λφζεκα ηνπ αίκαηνο (ιέκθσκα, ιεπραηκία). Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο
εμεηάδεηαη ην είδνο ηνπ λενπιάζκαηνο, πφζν δηάζηεκα παξήιζε απφ ην πέξαο ηεο
αγσγήο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ δφηε ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο.
Βιέπε θαη «ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΟΖΜΑΣΑ ».
ΑΝΣΗΟΞΗΝΑ (ALUDROX, SIMECO, PEPSAMAR, ALCAMEX,MILK OF MAGNESIA,
MAALOX, OXAINE, TITRALAC, TALCID, FELFAR, RIOPAN):
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Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ιακβάλνληαη γηα κέηξηνπ βαζκνύ δπζπεςία ή
γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε, δελ ππάξρεη έιθνο ή ινίκσμε από H.Pylori θαη
ν δόηεο δελ έρεη ζπκπηώκαηα ηνπιάρηζηνλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
Γεθηφο ν δφηεο, αλ γλσξίδεη φηη είρε ινίκσμε από H.Pylori, γηα ηελ νπνία έιαβε
επηηπρψο εηδηθή αγσγή εθξίδσζεο.
Απνθιείεηαη ν δφηεο, αλ γλσξίδεη φηη έρεη ινίκσμε από H.Pylori, γηα ηελ νπνία δελ
έρεη ιάβεη εηδηθή αγσγή εθξίδσζεο.
Βιέπε θαη «ΔΛΚΟ ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟΤ » θαη «ΔΛΚΟ ΣΟΜΑΥΟΤ».
ΑΝΣΗΠΑΥΤΝΣΗΚΑ-ΥΑΠΗΑ ΓΗΑΗΣΖ: Οη γλψκεο δηίζηαληαη. Καηά American
Red Cross,νη δφηεο γίλνληαη δεθηνί αδηαθξίησο θαηεγνξίαο θαξκάθνπ. Σν Δ.ΚΔ.Α θαη
ην δηθφ καο Κέληξν ζπληάζζνληαη κε ηελ γλψκε ησλ πεξηζζνηέξσλ Τπεξεζηψλ
Αηκνδνζίαο θαη απνξξίπηνπλ φζνπο ιακβάλνπλ θαηαζηαιηηθά φξεμεο (βιέπε
παξαθάησ ζθεπάζκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο).
Γίλνληαη δεθηνί νη δφηεο πνπ ιακβάλνπλ αλαζηνιείο ιηπάζεο ή βνεζεηηθά δηαίηεο κε
άιινπ ηχπνπ δξάζε.
Πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δφηεο αλαθέξεη φηη έρεη
ιάβεη ζθεπάζκαηα απφ ην δηαδίθηπν, κε άγλσζηεο παξελέξγεηεο ή κε ηεθκεξησκέλε
δξάζε.
ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΑ ΟΡΔΞΖ:
Phentermine (ADIPEX-P, SUPRENZA)
Phentermine/ Topiramate (QSYMIA QNEXA)
Phentermine/Fenfluramine (FEN-PHEN):έρεη απνζπξζεί ζηηο ΖΠΑ)
Fenfluramine (PONDIMIN, PONDERAX ,ADIFAX)
Dexfenfluramine (REDUX: έρεη απνζπξζεί ζηηο ΖΠΑ)
Sibutramine (REDUCTIL, MERIDIA):έρεη απνζπξζεί ζηηο ΖΠΑ θαη αιινχ.
Phendimetrazine (BONTRIL PDM, BONTRIL SR)
Methamphetamine (DESOXYN)
Benzphetamine (DIDREX)
Diethpropion Bupropion hydr./Naltrexone hydr. (CONTRAVE)
Hoodia gordonii
ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΛΗΠΑΖ: Orlistat (XENICAL)
ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΡΑΖ:
Pramlintide (SYMLIN)
Rimonabant (ACOMPLIA)
Metformin (GLUCOPHAGE)
Exenatide (BYETTA)
Lorcaserin (BELVIQ)

ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: Αλ ν δφηεο ιακβάλεη αληηπεθηηθή αγσγή, νπνηνπδήπνηε
είδνπο, ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία θαη εμεηάδεηαη ε αηηία.
Αλ ε ιήςε έγηλε ζην παξειζφλ, εμεηάδεηαη ε αηηία:
-Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα πνπ έιαβαλ αγσγή ιφγσ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ.
-Απνθιείνληαη άηνκα κε ηζηνξηθφ ππνηξνπηάδνπζαο θιεβηθήο ζξφκβσζεο, θπξίσο
αλ έρνπλ εκθαλίζεη ζξφκβσζε ζε άλσ άθξν, απφ ην θφβν κήπσο πξνθιεζεί λέα
ζξφκβσζε απφ ηελ εθαξκνγή πίεζεο ζην βξαρίνλα.
-Απνθιείνληαη νξηζηηθά, αλ έρνπλ επαλεηιεκκέλεο πξνζβνιέο θαη αθνινπζνχλ
πεξηζηαζηαθά αληηπεθηηθή αγσγή.
- ε κνλήξε πξφζθαηε πξνζβνιή, εμεηάδνπκε ηελ αηηία θαη αλαβάιινπκε ηελ
αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε.
Βιέπε θαη «ΘΡΟΜΒΧΖ» θαη «ΦΛΔΒΗΚΖ ΘΡΟΜΒΧΖ» θαη «ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ» θαη
«SINTROM» θαη «ΚΟΤΜΑΡΗΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ».
ΑΝΣΗΡΔΣΡΟΗΚΑ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά δφηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ή ιακβάλνπλ
αληηξεηξντθή αγσγή γηα HIV ινίκσμε.
ΑΝΣΗΤΛΛΖΠΣΗΚΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ιακβάλνληαη γηα αληηζχιιεςε.
Αλ ιακβάλνληαη ζεξαπεπηηθά γηα νξκνληθή ξχζκηζε (π.ρ. πνιπθπζηηθέο σνζήθεο),
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αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζεξαπεία. Σν θξέζθν
θαηεςπγκέλν πιάζκα εκθαλίδεη πξαζηλσπή ρξνηά ζηελ πεξίπησζε θάπνησλ
αληηζπιιεπηηθψλ. Αλ απηφ ζπκβεί, δελ ππάξρεη αληέλδεημε κεηάγγηζεο, κε εμαίξεζε
εγθχνπο θαη παηδηά.
ΑΝΣΗΣΔΣΑΝΗΚΟ ΔΜΒΟΛΗΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα ηνπιάρηζηνλ 48
ώξεο, αλ ην εκβφιην ρνξεγήζεθε πξνιεπηηθά, ρσξίο ηξαπκαηηζκφ.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε, εμεηάδεηαη ε αηηία γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε.
Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο, εάλ ππάξρεη ιχζε ηεο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο ή
πξφζθαην αηχρεκα κε πηζαλφ ηξαπκαηηζκφ θξαλίνπ ή ελδνθνηιηαθνχ ζπιάρλνπ.
ΑΝΣΗΣΔΣΑΝΗΚΟ ΟΡΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα ηνπιάρηζηνλ 4
εβδνκάδεο θαη αλάινγα κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΣΔΣΑΝΗΚΟ ΔΜΒΟΛΗΟ».
ΑΝΣΗΤΠΔΡΣΑΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζε ζεξαπεία κε
δηνπξεηηθά (FLUDEX, HYGROTON, LASIX, MODURETIC, ALDACTONE, MANNITOL),
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα θαη ν δφηεο δελ εκθαλίδεη
νξζνζηαηηθή ππφηαζε.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζε δφηεο πνπ ιακβάλνπλ:
- αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ αγγεηνηαζίλεο ΗΗ (MICARDIS, APROVEL, KARVEA,
ATACAND)

-αλαζηνιείο κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ αγγεηνηαζίλεο (CAPOTEN, ZESTRIL,
COVERSYL)
-θάξκαθα κε θεληξηθή δξάζε (CATAPRESAN, ALDOMET)
-α-αδξελεξγηθνχο απνθιεηζηέο (HYDRIN)
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία ζε δφηεο πνπ ξπζκίδνληαη κε β-blockers (TENORMIN,
NEOCARDON, CARVEPEN, LOPRESOR, LOBIVON,VISCEN, INDERAL, SELECTOL) θαη

έρνπλ ιηγόηεξνπο από 60 ζθπγκνύο /ιεπηό (2004/33ΔΚ) ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο ή
νξζνζηαηηθή ππόηαζε.
Απνθιείνληαη άηνκα κε θαθνήζε ππέξηαζε (2004/33ΔΚ).
Βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο FDA θαη American Red Cross, δεθηνί νη δφηεο
αδηαθξίησο.
Με ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο NMDP δελ γίλνληαη δεθηνί σο δφηεο κπεινχ νζηψλ
άηνκα πνπ ιακβάλνπλ αγσγή κε β-blockers.
Πξόηαζε:
Ρσηάκε ηνπο δφηεο ηη πίεζε έρνπλ ζπλήζσο, αλ είλαη ζπλεπείο κε ηελ αγσγή, πφηε
έθαλαλ θαξδηνινγηθφ έιεγρν.
Δμεηάδνκε ηελ αξηεξηαθή πίεζε φρη κφλν ζε θαζηζηηθή αιιά θαη ζηελ φξζηα ζηάζε.
Αλ ξπζκίδνληαη κε β -blockers, έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 60 ζθπγκνχο /ιεπηφ, δελ
εκθαλίδνπλ νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαη απέρεη θάπνηεο ψξεο ε ιήςε, επηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία.
Αλ παίξλνπλ πεξηζζφηεξα ησλ ηξηώλ θαξκάθσλ ή ε ιήςε έγηλε εληόο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηεηξαώξνπ ή εκθαλίδνπλ πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηελ νξζία
ζηάζε ή έρνπλ ζηεθαληαία λόζν, νη δφηεο δελ γίλνληαη δεθηνί.
Ζ Atenolol (ζπκπαζεηηθνιπηηθφ), νη αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ
αγγεηνηαζίλεο θαη νη αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ αγγεηνηαζίλεο ΗΗ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία D εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Λφγσ ηεο εκβξπνηνμηθφηεηαο, νη δφηεο πνπ παίξλνπλ απηά ηα θάξκαθα γίλνληαη
δεθηνί θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ, δελ παξαζθεπάδνληαη φκσο παξάγσγα
θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη πιπκέλα.
ΑΝΣΗΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ: Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο ζηεξνεηδψλ θαη κε ζηεξνεηδψλ.
ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ζηεξνεηδψλ ιφγσ ππνθεηκέλνπ ζπζηεκαηηθνχ λνζήκαηνο,
απνθιείνληαη νη δφηεο νξηζηηθά. Βιέπε θαη «ΚΟΡΣΗΕΟΝΖ».
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Γηα ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε, βιέπε θαη θαηαρψξεζε κε ην φλνκα ηεο
δξαζηηθήο νπζίαο.
Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε
έγθπν θαη παηδί.
ΑΝΣΗΦΧΦΟΛΗΠΗΓΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο.
Βιέπε θαη «ΘΡΟΜΒΧΖ ».
ΑΝΣΗΥΟΛΗΝΔΣΔΡΑΖ (AMBENONIUM): Μφληκνο απνθιεηζκφο ηνπ δφηε επί
ιήςεο γηα κπαζζέλεηα Gravis.
ΑΝΣΗΦΤΥΧΗΚΑ (ALOPERIDIN, DOGMATYL, LARGACTIL θ.ιπ.):
Απνθιείνληαη νη δφηεο απφ αηκνδνζία.
Βιέπε θαη θαηαρψξεζε κε ην φλνκα ηεο δξαζηηθήο νπζίαο.
ΑΠΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ: Καηά κεξηθνχο, ζε πεξίπησζε πξφζθαηεο ζεξαπείαο
απεπαηζζεηνπνίεζεο κε ελέζεηο, απνθιείνληαη νη δφηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο από
ηελ ηειεπηαία έλεζε θαη γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ δελ έρνπλ ζπκπηψκαηα.
Πξόηαζε: Να γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο κεηά απφ έλα ηεηξάκελν απφ ηελ ηειεπηαία
ζπλεδξία θαη εθφζνλ δελ έρεη ζπκπηψκαηα.
ΑΠΝΟΗΑ: Βιέπε «ΤΠΝΗΚΖ ΑΠΝΟΗΑ».
ΑΠΟΒΟΛΖ: Βιέπε «ΑΜΒΛΧΖ».
ΑΠΟΗΟ ΓΗΑΒΖΣΖ: Δμεηάδεηαη ην αίηην. Αλ ν δφηεο γίλεη δεθηφο, εμεηάδεηαη ε
αξηεξηαθή πίεζε πξψηα ζε θαζηζηηθή θαη κεηά ζε φξζηα ζέζε, γηα απνθιεηζκφ
νξζνζηαηηθήο ππφηαζεο. Αλ ν δφηεο ιακβάλεη ζεξαπεία, δελ παξαζθεπάδνληαη
παξάγσγα θαη ε κνλάδα δελ ρνξεγείηαη ζε έγθπν ή παηδί.
ΑΠΟΣΖΜΑ: ε δεξκαηηθό απφζηεκα, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 2 εβδνκάδεο κεηά
ην ηέινο ηεο αληηβίσζεο θαη εθφζνλ έρεη επνπισζεί πιήξσο ε πιεγή θαη ν ππνςήθηνο
δφηεο αηζζάλεηαη θαιά. ε απφζηεκα ζπιάρλσλ, εμεηάδεηαη ε αηηία θαη ηπρφλ
ππνθείκελν λφζεκα θαη ε αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.
ε νδνληηθό απφζηεκα, βιέπε «ΟΓΟΝΣΗΚΟ ΑΠΟΣΖΜΑ».
ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ε αξζξίηηδα είλαη αδηάγλσζηε, ζνβαξή ή νμεία.
Αλ ν δφηεο θάλεη ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ηνπιάρηζηνλ γηα
φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζεξαπεία.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ πξφθεηηαη γηα νζηεναξζξίηηδα. Αλ ν δφηεο παίξλεη κε
ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε, γίλεηαη δεθηφο, αιιά δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη δελ
ρνξεγείηαη ην αίκα ζε έγθπν θαη παηδί.
Δπί ελδναξζξηθήο έγρπζεο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά απφ 4 κήλεο θαη φρη
ελσξίηεξα, παξφιν πνπ είλαη γλσζηφ φηη νη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ βειφλεο κηαο
ρξήζεο θαη πξνεγείηαη θαιή απνζηείξσζε ηνπ δέξκαηνο.
Βιέπε θαη «ΟΣΔΟΑΡΘΡΗΣΗΓΑ».
ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΟΤΡΗΚΖ: Βιέπε «ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ».
ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ: Βιέπε «ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ».
ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΖΠΣΗΚΖ: Βιέπε «ΖΠΣΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ».
ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΦΧΡΗΑΗΚΖ: Βιέπε «ΦΧΡΗΑΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ».
ΑΡΡΤΘΜΗΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνιεςία ζε ππνςήθην δφηε πνπ εκθαλίδεη αξξπζκία
θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο θαη παξαπέκπεηαη ν δφηεο γηα έιεγρν. Απνθιείεηαη δφηεο
κε γλσζηή θνιπηθή καξκαξπγή, θνιπηθφ πηεξπγηζκφ, γλσζηφ παξαπιεξσκαηηθφ
δεκάηην ή θαξδηνπάζεηα ή επξηζθφκελνο ζε αγσγή.
ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ: Γεθηά φξηα ζπζηνιηθήο πίεζεο 100-180 mmHg θαη
δηαζηνιηθήο 50-100mmHg.Τπνςήθηνη δφηεο κε δηαζηνιηθή πάλσ απφ 100 mmHg ή
θάησ απφ 50 mmHg γίλνληαη δεθηνί κφλν κεηά απφ εθηίκεζε ηνπ γηαηξνχ.
Αλ ππάξρεη αλαθεξφκελε ππέξηαζε ππφ δηεξεχλεζε, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία.
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Αλ ν δφηεο εκθαλίδεη ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε θαηά ηελ εμέηαζε θάησ από 120
mmHg, γίλεηαη δεθηφο αλ δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε νχηε ζην ηζηνξηθφ ηνπ
νχηε ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο. Αλ εκθαλίζεη πνιχ κηθξή πηψζε ζηελ νξζία ζηάζε θαη
ηζρπξίδεηαη φηη δελ εκθαλίδεη δάιε θαηά ηελ έγεξζε ζηελ νξζία ζέζε, ηνλ
επαλεμεηάδνπκε εληφο κηζήο ψξαο, κεηά απφ ιήςε ρπκνχ.
Αλ ν δφηεο εκθαλίδεη ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε θαηά ηελ εμέηαζε 90-100 mmHg,
κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, αλ γλσξίδεη φηη πάληα ε αξηεξηαθή ηνπ πίεζε είλαη ηφζν
ρακειή θαη δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε νχηε ζην ηζηνξηθφ ηνπ νχηε ηελ ψξα
ηεο εμέηαζεο.
Αλ ν δφηεο αλαθέξεη δηαθνξά αξηεξηαθήο πίεζεο ζηα δχν άθξα, εμεηάδνπκε ηελ
αξηεξηαθή πίεζε θαη ζηα δχν άθξα θαη απνθαζίδνπκε αλ ζα αηκνδνηήζεη.
Αλ ιακβάλεη αγσγή, βιέπε θαη «ΑΝΣΗΤΠΔΡΣΑΗΚΖ ΑΓΧΓΖ».
Δπί αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ ην ζύλδξνκν ηεο ιεπθήο κπινύδαο, είκαζηε
θαζεζπραζηηθνί φηη ζα αηκνδνηήζνπλ θαη εμεηάδνπκε ηελ πίεζή ηνπο θαη δεχηεξε ή
ηξίηε θνξά, αλ ρξεηαζηεί.
ΑΒΔΣΗΟ: Δμεηάδεηαη ε αηηία ρνξήγεζεο.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ιακβάλεηαη γηα πξφιεςε ή ζεξαπεία νζηενπελίαο θαη
νζηενπψξσζεο θαη πξφθεηηαη γηα ακηγέο ζθεχαζκα.
Βιέπε θαη «ΟΣΔΟΠΔΝΗΑ» θαη «ΟΣΔΟΠΧΡΧΖ».
ΑΘΜΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο, αλ έρεη ρξφληα ζπκπηψκαηα ή πξφβιεκα απφ ην
θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα (ρξφλην βξνγρηθφ άζζκα ή θαξδηαθφ άζζκα).
Γεθηφο, αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ αιιεξγηθνχ άζζκαηνο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ρσξίο
ιήςε άιιεο ζεξαπείαο παξά κφλνλ εηζπλνψλ κε βξνγρνδηαζηαιηηθά θαη ρσξίο
πξνζβνιή θαηά ηα ηειεπηαία έηε.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, ζε πεξίπησζε αδηεπθξίληζηεο αηηίαο θαη θπξίσο αλ
πξσηνεκθαλίζηεθε ην άζζκα ζε κεγάιε ειηθία (ππνςία θαξδηνγελνχο αηηηνινγίαο).
ΑΚΖΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κφλν αλ έρεη πξνεγεζεί ειαθξά άζθεζε θαη
δελ έρεη θαηαπνλεζεί ν δφηεο. ε αζιεηέο, επηηξέπεηαη άζθεζε (πξνπφλεζε) 24 ψξεο
κεηά ηελ αηκνδνζία.
ΑΠΗΡΗΝΖ: Άηνκα πνπ έρνπλ πάξεη αζπηξίλε ηηο ηειεπηαίεο 5 κέξεο (θαη’ άιινπο
κφλν 3) δελ γίλνληαη δεθηά σο δφηεο αηκνπεηαιίσλ, ελψ κπνξνχλ λα δψζνπλ νιηθφ
αίκα, ρσξίο λα γίλνπλ παξάγσγα.
Αλ ε αζπηξίλε ιακβάλεηαη ζπζηεκαηηθά, ζην πιαίζην αληηπεθηηθήο αγσγήο,
απνθιείεηαη ε αηκνδνζία επ’ αφξηζηνλ.
Αλ ιακβάλεηαη ζε καθξνρξφληα βάζε γηα ζπζηεκαηηθέο ρξφληεο λφζνπο, απνθιείεηαη
ε αηκνδνζία δηα βίνπ.
ΑΣΟΠΗΚΖ ΓΔΡΜΑΣΗΣΗΓΑ: Βιέπε «ΓΔΡΜΑΣΗΣΗΓΑ».
ΑΣΤΥΖΜΑ: Δμεηάδεηαη, αλ ην αηχρεκα είρε ζρέζε κε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ή
κνληκφηεξεο βιάβεο πνπ κπνξεί λα απνθιείζνπλ ηελ αηκνδνζία.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ππάξρεη ιχζε ηεο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο ή
ηξαπκαηηζκφο θξαλίνπ ή θάθσζε ελδνθνηιηαθνχ ζπιάρλνπ.
Δπηηξέπεηαη, αλ ν δφηεο είλαη θαιά, δελ ρξήδεη παξαθνινχζεζεο γηαηξνχ, δελ
παίξλεη θάξκαθα θαη ηπρφλ ηξαχκα απφ ην αηχρεκα έρεη επνπισζεί πιήξσο.
Αλ ν δφηεο έθαλε αληηηεηαληθφ νξφ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 εβδνκάδεο.
Αλ έθαλε αληηηεηαληθφ εκβφιην, βιέπε θαη «ΑΝΣΗΣΔΣΑΝΗΚΟ ΔΜΒΟΛΗΟ ».
ε θάηαγκα πνπ δελ ρξεηάζηεθε ρεηξνπξγηθή αλάηαμε, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
κέρξη πιήξνπο ίαζεο.
Δπί ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο θαθψζεσλ απφ ην αηχρεκα (έζησ θαη απιή ζπξξαθή
ηξαχκαηνο) ή κεηάγγηζεο αίκαηνο ή/θαη παξαγψγσλ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα
ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο.
Βιέπε θαη «ΜΔΣΑΓΓΗΖ».
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ΑΤΞΖΣΗΚΖ ΟΡΜΟΝΖ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά φζνη πήξαλ αλζξψπηλε απμεηηθή
νξκφλε, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ Creutzfeldt-Jacob.
Γεθηνί φζνη πήξαλ ζπλζεηηθή απμεηηθή νξκφλε (θπθινθφξεζε κεηά ην 1985).
ΑΤΣΗΑ-ΣΡΤΠΖΜΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο κεηά ην ηξχπεκα,
θπξίσο εάλ ν δφηεο ή εκείο δελ είκαζηε ζίγνπξνη φηη ηα ζχλεξγα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ κηαο ρξήζεο.
ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ( ζπξενεηδίηηδα Hashimoto, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα,
εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ζθιεξνδεξκία, ζαξθνείδσζε, δεξκαηνκπνζίηηδα θ.ιπ.):
Απνθιείνληαη νξηζηηθά δφηεο κε πξνζβνιή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο νξγάλσλ.
Βιέπε θαη μερσξηζηά γηα ην θαζέλα λφζεκα.
Γηα ιεχθε θαη ςσξίαζε, βιέπε «ΛΔΤΚΖ» θαη «ΦΧΡΗΑΖ».
ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ: Υξεηάδνληαη ιεπηνί ρεηξηζκνί, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηεί αλ ν δφηεο είλαη θαηάιιεινο ή φρη γηα αηκνδνζία. ε πεξίπησζε
απφξξηςεο ζα πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ν δφηεο δελ ζα θχγεη απνγνεηεπκέλνο,
γεγνλφο πνπ ζα επηηείλεη ην πξφβιεκά ηνπ.
ΑΤΥΔΝΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ζε άηνκα κε απρεληθφ
ζχλδξνκν κε πξφζθαηεο εθδειψζεηο ή κε πξφζθαηε ζεξαπεία.
Δπηηξέπεηαη, αλ νη πξνζβνιέο δελ είλαη ζπρλέο θαη ε ηειεπηαία απέρεη πεξηζζφηεξν
απφ έλα δίκελν, εθφζνλ δελ ππάξρεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαηά ηελ ψξα ηεο
εμέηαζεο (εμεηάδνπκε ηελ αξηεξηαθή πίεζε ηνπ δφηε πξψηα ζε θαζηζηηθή ζέζε θαη
αλεμαξηήησο ηηκήο, ηελ επαλεμεηάδνπκε θαη ζε φξζηα ζέζε). πληζηνχκε ζην δφηε,
κεηά ηελ αηκνδνζία λα κε ζεθσζεί απφηνκα θαη λα κελ νδεγήζεη ακέζσο.
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία ζε άηνκα κε ζπρλέο ππνηξνπέο θαη θχξηα εθδήισζε ίιηγγν.
ΑΦΑΗΜΑΞΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ: Θεξαπεπηηθέο αηκνιεςίεο ζην ρψξν ζπιινγήο
αίκαηνο πξέπεη λα απαγνξεχνληαη θαηά ηελ ψξα ζπιινγήο αίκαηνο απφ δφηεο. ε
άιιεο ψξεο κπνξεί λα γίλνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε εθαξκνγή εηδηθνχ πξσηνθφιινπ.
Κάπνηα άηνκα πνπ έρνπλ νδεγίεο απφ ζεξάπνληεο ηαηξνχο γηα ζεξαπεπηηθή αθαίκαμε
(δεπηεξνπαζήο πνιπθπηηαξαηκία, ηδηνπαζήο αηκνρξσκάησζε), κπνξεί λα γίλνπλ
δεθηά σο δφηεο νιηθνχ αίκαηνο θαη ην αίκα ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελή κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο.
Βιέπε θαη «ΑΗΜΟΥΡΧΜΑΣΧΖ».
Απαγνξεύεηαη ε ρνξήγεζε ζε αζζελή αίκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από ζεξαπεπηηθή
αθαίκαμε αηόκνπ κε ηδηνπαζή πνιπθπηηαξαηκία.
ΑΦΘΔ: Γεθηφο ν δφηεο, κεηά ηελ πιήξε ίαζε ή 7 κέξεο κεηά ην ηέινο ζεξαπείαο.
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ νη άθζεο είλαη αγλψζηνπ αηηηνινγίαο ή ππνηξνπηάδνπλ
ζπρλά ή ζρεηίδνληαη κε αλνζνθαηαζηνιή.
ΑΦΡΟΓΗΗΑ ΝΟΖΜΑΣΑ: Βιέπε ζηα επηκέξνπο:
«ΒΛΔΝΟΡΡΟΗΑ»,«ΓΟΝΟΡΡΟΗΑ», «ΔΡΠΖ ΓΔΝΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ », «ΟΞΤΣΔΝΖ
ΚΟΝΓΤΛΧΜΑΣΑ», «ΤΦΗΛΖ », «ΣΡΗΥΟΜΟΝΑΓΔ», «ΥΛΑΜΤΓΗΑ».

Β
ΒΑΕΟΠΡΔΗΝΖ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ είρε ιάβεη ζην παξειζφλ γηα ιφγν πνπ δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
ΒΑΡΔΑ ΜΔΣΑΛΛΑ: Δπί ππνςίαο ππέξβαζεο ησλ αλεθηψλ νξίσλ ζην αίκα ηνπ
δφηε ιφγσ επαγγεικαηηθήο ή άιιεο έθζεζεο ζε βαξέα κέηαιια, απαηηείηαη πξνζνρή
λα κε ρνξεγεζεί ην αίκα ζε έγθπν, δεδνκέλνπ φηη ν κεζπιηθφο πδξάξγπξνο είλαη
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ηεξαηνγφλνο θαη ν κφιπβδνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ελδνκήηξην ζάλαην ή
θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο.
ΒΑΡΟ-ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ: Σν ιακβαλφκελν αίκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 13%
ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο ηνπ δφηε, ελψ ην ζπλνδφ δείγκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα
30 ml (2004/33ΔΚ).
Γηα απηφ ην ιφγν, ζηε ρψξα καο επηηξέπεηαη λα αηκνδνηνχλ κφλν άηνκα κε βάξνο
άλσ ησλ 50 θηιψλ, επεηδή νη αζθνί πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα αληηπεθηηθνχ
θαηάιιειε γηα ιήςε 450+-45ml αίκαηνο.
ηελ Κίλα θαη ζε άιιεο ρψξεο, άηνκα κε ιηγφηεξν απφ 50 θηιά κπνξνχλ λα
αηκνδνηνχλ, δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη αζθνί κε πνζφηεηα αληηπεθηηθνχ θαηάιιειε γηα
ιήςε 300 ml αίκαηνο.
Γηα άηνκα κε κεγάιν ζσκαηηθφ βάξνο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ρψξα ζε
ρψξα θαη απφ κία Τπεξεζία Αηκνδνζίαο ζε άιιε. Χο θξηηήξην ρξεζηκνπνηείηαη ν
Γείθηεο Μάδαο ζψκαηνο (ΒΜΗ), πνπ νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (ζε
θηιά) πξνο ην χςνο (ζε κέηξα) ζην ηεηξάγσλν π.ρ. Γφηεο 80 θηιψλ θαη χςνο 1,85
κέηξα, έρεη ΒΜΗ: 80/1,852=23,4.
Τπέξβαξν ζεσξείηαη ην άηνκν κε ΒΜΗ>25, ελψ παρχζαξθν κε ΒΜΗ >30.
ηηο πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο (θαη ζηε δηθή καο), απνθιείνληαη απφ
αηκνδνζία άηνκα κε θαθνήζε παρπζαξθία (ΒΜΗ>50). Γηα άηνκα κε ΒΜΗ 30-49,ηελ
απφθαζε ιακβάλεη ν ηαηξφο, ζπλεθηηκψληαο άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. ηπρφλ
ελδνθξηλνινγηθέο δηαηαξαρέο, επηβαξεκέλε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, αλαινγία
κπτθήο κάδαο πξνο ιίπνο, αλζεθηηθφηεηαο πνιπζξφλαο αηκνιεςίαο θ.ιπ.).
ΒΔΛΟΝΗΜΟ: ην εμσηεξηθφ αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 έσο 12 κήλεο,
αλάινγα εάλ δηελεξγείηαη κνξηαθφο έιεγρνο ή φρη (12 κήλεο θαηά American Red
Cross, 6 κήλεο θαηά Canadian Blood Services).
ηε δηθή καο Τπεξεζία, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα 4 κήλεο (2004/33ΔΚ), παξφιν
πνπ είλαη γλσζηφ φηη νη βεινληζηέο ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ βειφλεο κηαο ρξήζεο.
ΒΔΝΛΑΦΑΞΗΝΖ (EFEXOR, EFEXOR XR): Βιέπε «ΑΝΑΣΟΛΔΗ
ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ ΚΑΗ ΝΟΡΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ».
ΒΖΥΑ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο, έζησ θαη αλ ν ίδηνο ιέεη φηη νθείιεηαη ζην
θάπληζκα. Γηα ην δηάζηεκα αλαβνιήο, εμεηάδεηαη ε αηηία.
ΒΗΑΓΚΡΑ: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά απφ 12 ψξεο απφ ηελ ηειεπηαία ρξήζε θαη
ππφ ηνλ φξν φηη δελ έρεη επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (αιιαγή εξσηηθνχ
ζπληξφθνπ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ή πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εξσηηθνχο
ζπληξφθνπο).
ΒΗΟΦΗΑ ΟΡΓΑΝΧΝ: Αλ έγηλε βηνςία είηε δηα βειφλεο είηε αλνηθηή, επηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία, αλ ν δφηεο είλαη θαη θαίλεηαη θαιά θαη πάλησο 4 κήλεο κεηά ηε βηνςία
θαη εθφζνλ ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο είλαη αξλεηηθφ γηα θαθνήζεηα.
ΒΗΣΑΜΗΝΔ: Δμεηάδεηαη ην είδνο θαη ε αηηία ιήςεο. Αλ ιακβάλνληαη γηα
αβηηακίλσζε, αλαβάιιεηαη πξνζσξηλά ε αηκνδνζία.
Δπί ιήςεο ζθεπαζκάησλ βηηακίλεο B, C, D, E , ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
ΠΡΟΟΥΖ: Δπί ιήςεο βηηακίλεο Α, βιέπε παξαθάησ «ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α».
ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α: Δπί αλαθεξφκελεο ιήςεο βηηακίλεο Α (θπζηθέο κνξθέο ή ζπλζεηηθά
παξάγσγα), ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζνρή λα δηεπθξηληζηεί γηα πνην ζθεχαζκα επξφθεηην
θαη πνηα ήηαλ ε εκεξνκελία ηειεπηαίαο ιήςεο, δηφηη ν ρξφλνο απνθιεηζκνχ απφ
αηκνδνζία δηαθέξεη πνιχ απφ ζθεχαζκα ζε ζθεχαζκα.
Δπί ιήςεο θπζηθψλ κνξθψλ ή νμεηδσκέλσλ παξαγψγσλ βηηακίλεο Α (π.ρ. ξεηηλφιε,
ξεηηλάιε, ηζνηξεηηλφιε, β-θαξνηέλην, ξεηηλντθφ νμχ θ.ιπ.) απφ ηνπ ζηφκαηνο ή ππφ
κνξθή αινηθψλ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία
δόζε. Σν ίδην ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ιήςεο κηθηψλ ζθεπαζκάησλ (AQUASOL, EVIOL
A, PHOSPHOVITAM FORT θ.ιπ.). Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλζεηηθά παξάγσγα είλαη πνιχ
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κεγαιχηεξνο ν ρξφλνο απνθιεηζκνχ απφ αηκνδνζία, δηφηη απειεπζεξψλνληαη βξαδέσο
απφ ηνπο ηζηνχο θαη είλαη εκβξπνηνμηθά, φπσο θαίλεηαη ακέζσο παξαθάησ.
Σα παξάγσγα Βηηακίλεο Α TAZAROTEN θαη ACITRETIN αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Σα παξάγσγα Βηηακίλεο Α ηζνηξεηηλνΐλε θαη εηξεηηλνΐλε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ θαη είλαη ηεξαηνγφλα.
 ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ: Οη νδεγίεο ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο δηαθέξνπλ
σο πξνο ηνλ ρξφλν απνθιεηζκνχ (Δ.ΚΔ.Α:12 κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε,
American Red Cross: δηα βίνπ).
Πξόηαζε: Απνθιεηζκφο γηα 3 ρξόληα, φπσο ζπληζηνχλ θαη νη FDA θαη
AABB.
 ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ (TEGISON, TIGASON): Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε δηα βίνπ.
Βιέπε θαη «ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ» θαη «ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ» θαη «ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α ».
ΒΛΔΝΟΡΡΟΗΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 1 ρξόλν κεηά ηε ζεξαπεία θαη εθφζνλ ν
δφηεο δελ αλήθεη ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ.
ΒΡΟΓΥΗΚΟ ΑΘΜΑ: Βιέπε «ΑΘΜΑ».
ΒΡΟΓΥΗΣΗΓΑ: ε νμεία βξνγρίηηδα ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 1 εβδνκάδα κεηά ην
ηέινο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη εθφζνλ έρνπλ ππνρσξήζεη πιήξσο ηα
ζπκπηψκαηα θαη ν δφηεο αηζζάλεηαη θαιά.
ε ζνβαξή ρξφληα βξνγρίηηδα, ν δφηεο απνθιείεηαη νξηζηηθά.
Γηα ηελ αιιεξγηθή βξνγρίηηδα, βιέπε «ΑΛΛΔΡΓΗΑ».
ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΑΛΣΗΚΑ: Δμεηάδνπκε ηελ αηηία ιήςεο. Πξνζνρή: αλαβνιή ηεο
αηκνδνζίαο, εάλ ιακβάλνληαη γηα ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ.
ε αζπκπησκαηηθνχο δφηεο κε ηζηνξηθφ ήπηαο κνξθήο άζζκαηνο πνπ ηα έιαβαλ κε
δηθή ηνπο πξσηνβνπιία (πξνιεπηηθά), επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αιιά ην αίκα δελ
ρνξεγείηαη ζε εγθχνπο ή παηδηά.
Δπί γλσζηήο επνρηαθήο αιιεξγηθνχ ηχπνπ ήπηαο βξνγρίηηδαο ή ήπηνπ άζζκαηνο,
επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ δελ πξφθεηηαη γηα πεξίνδν έμαξζεο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά ρνξεγνχληαη
ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα.
ΒΡΟΓΥΟΚΖΛΖ: Βιέπε «ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ».
ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ (ΜΔΛΗΣΑΗΟ ΠΤΡΔΣΟ): Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα
ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα κεηά ηελ πιήξε ζεξαπεία θαη αλάξξσζε (2004/33ΔΚ).
Αθόκε θαη ηόηε όια ηα παξάγσγα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ιεπθαθαηξεκέλα
(δηφηη ππάξρνπλ ιεκθνθχηηαξα πνιχ καθξφβηα, πνπ κπνξεί λα θηινμελνχλ
ελδνθπηηάξηα ηε βξνπθέιια).

Γ
ΓΑΓΓΡΑΗΝΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αλαθεξφκελε γάγγξαηλα
ζην παξειζφλ απφ θξπνπαγήκαηα.
ΓΑΣΡΔΚΣΟΜΖ: Απνθιείνληαη άηνκα κε θαθνήζεηα ή νιηθή γαζηξεθηνκή. ε
κεξηθή γαζηξεθηνκή, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν αξγφηεξα, εθφζνλ
δελ επξφθεηην γηα θαθνήζεηα θαη είλαη εληειψο αζπκπησκαηηθφο.
ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Απνθιείνληαη φζνη έρνπλ ζνβαξή ελεξγφ, ρξφληα
ή ππνηξνπηάδνπζα λφζν (2004/33ΔΚ).
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ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ: Απνθιείνληαη απφ αηκνδνζία άηνκα κε δηαγλσζκέλν
ηπθνεηδή ππξεηφ ή ρξφληα γαζηξεληεξίηηδα (θνξείο γεξζίληαο θ.ιπ.) ή θιεγκνλή ηνπ
εληέξνπ (ειθψδεο θνιίηηδα, λφζνο Crohn).
ε αλαθεξφκελε πξφζθαηε νμεία γαζηξεληεξίηηδα:
Καηά American Red Cross, δεθηφο ν δφηεο κεηά κία εβδνκάδα από ηελ πιήξε ίαζε,
αλ επξφθεηην γηα ηξνθηθή δειεηεξίαζε ή ζπκπηψκαηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ηνπ
24ψξνπ, ελψ, αλ επξφθεηην γηα νμεία γαζηξεληεξίηηδα, γίλεηαη δεθηφο 3 εβδνκάδεο
κεηά ηελ αλάξξσζε.
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο ηεο Νέαο Εειαλδίαο, αλαβνιή
ηεο αηκνδνζίαο επί 3 κήλεο κεηά ηελ πιήξε αλάξξσζε από γαζηξεληεξίηηδα
νθεηιόκελε ζε γεξζίληα, θακππινβαθηεξίδην, ζαικνλέιια, ζηγθέιια, ελψ
πξνθεηκέλνπ γηα δηάξξνηα άγλσζηεο αηηηνινγίαο, ε αλαβνιή θαζνξίδεηαη απφ ηε
δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Αλ δηήξθεζαλ ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο, αηκνδνζία
επηηξέπεηαη κεηά κία εβδνκάδα, εθφζνλ ζ’ απηφ ην δηάζηεκα ν δφηεο ήηαλ θαιά. Αλ
ηα ζπκπηψκαηα δηήξθεζαλ 24 ή πεξηζζφηεξεο ψξεο, αηκνδνζία επηηξέπεηαη κεηά 4
εβδνκάδεο.
χκθσλα κε παιαηφηεξεο ειιεληθέο νδεγίεο, ζε νμεία δηάξξνηα ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ζεξαπεία.
Πξόηαζε:
 Να εξσηψληαη φινη νη ππνςήθηνη δφηεο, εάλ πέξαζαλ δηάξξνηα δηάξθεηαο
κεγαιχηεξεο απφ έλα 24σξν θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν.
 Να εξσηψληαη φινη νη ππνςήθηνη δφηεο, πφζεο ψξεο έρνπλ πεξάζεη απφ ην
ηειεπηαίν γεχκα ηνπο (απαξαίηεην κεζνδηάζηεκα πεξίπνπ 4 σξώλ).
 Δάλ ην δηαξξνïθφ ζχλδξνκν νθεηιφηαλ ζε γεξζίληα ή θακππινβαθηεξίδην ή
ζαικνλέιια ή ζηγθέιια, ε αηκνδνζία αλαβάιιεηαη επί 3 κήλεο κεηά ηελ πιήξε
αλάξξσζε. Μεηά παξέιεπζε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο,
αιιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή λα κε ζπκπέζεη ε αηκνιεςία κε ηελ πέςε (λα έρνπλ
παξέιζεη πεξίπνπ 4 ψξεο απφ ην ηειεπηαίν γεχκα).
 Δάλ αλαθέξεη δηάξξνηα δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ 24σξνπ, ρσξίο γλσζηή αηηία
θαη ρσξίο άιια ζνξπβψδε ζπκπηψκαηα (ςειφο ππξεηφο, έληνλν θνηιηαθφ άιγνο
θ.ιπ.), ν δφηεο γίλεηαη απνδεθηφο, εθφζνλ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 4
εβδνκάδεο θαη ην δηάζηεκα απφ ην ηειεπηαίν γεχκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.
 Αλ ν δφηεο αλαθέξεη αδηάγλσζηε δηάξξνηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ηνπ 24σξνπ,
γίλεηαη απνδεθηφο, εθφζνλ έρνπλ πεξάζεη 2 εβδνκάδεο θαη ην δηάζηεκα απφ ην
ηειεπηαίν γεχκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.
 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε κνλάδα ζεκαίλεηαη «λα ρνξεγεζεί εληόο
ησλ πξώησλ 3 εκεξώλ» (ώζηε, αλ ν δόηεο θηινμελεί ζην γαζηξεληεξηθό ηνπ
ζύζηεκα ςπρξόθηιν κηθξόβην θαη ππήξμε κηθξνβηαηκία ηελ ώξα ηεο αηκνδνζίαο, λα
κελ πξνιάβεη λα ζπκβεί ζεκαληηθή κηθξνβηαθή αλάπηπμε θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ
αίκαηνο ζην ςπγείν).
ΓΑΣΡΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ: Βιέπε «ΓΑΣΡΟΟΗΟΦΑΓΗΚΖ
ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ».

ΓΑΣΡΗΣΗΓΑ: Αλαβνιή επί ππνςίαο θαθνήζεηαο, γλσζηνχ έιθνπο θαη γλσζηήο κε
ζεξαπεπζείζαο ινίκσμεο απφ ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ (H.P.).
Γεθηνί φζνη δελ έρνπλ ππνθείκελν λφζεκα, εκθαλίδνπλ πεξηνδηθά γαζηξηθά
ελνριήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη κφλν κε αληηφμηλα, έρνπλ ειεγρζεί θαη επξεζεί
αξλεηηθνί γηα έιθνο θαη ινίκσμε απφ ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ θαη είλαη
αζπκπησκαηηθνί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
ΓΑΣΡΟΟΗΟΦΑΓΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ: Δπί επηβεβαησκέλεο δηάγλσζεο,
ρσξίο ζπλππάξρνπζεο λφζνπο θαη ρσξίο ελεξγφ ινίκσμε απφ ειηθνβαθηεξίδην ηνπ
ππισξνχ (H.P.), ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο εάλ δελ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ηελ εκέξα ηεο
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αηκνιεςίαο, αθφκε θαη αλ ιακβάλεη αγσγή κε ζθεπάζκαηα ηχπνπ LOSEC, NEXIUM
θ.ιπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη δελ ρνξεγνχληαη ηα εξπζξά
ζε έγθπν θαη παηδί, εθηφο θαη αλ πιπζνχλ.
ΓΑΣΡΟΚΟΠΖΖ: Βιέπε «ΔΝΓΟΚΟΠΖΖ».
ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗΖ: Ο ππνςήθηνο δφηεο πξέπεη λα έρεη φςε πγηνχο αηφκνπ,
θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θαη ρξνηά δέξκαηνο, ελψ δελ πξέπεη λα έρεη νπιέο
ή δεξκαηηθέο βιάβεο ζηα πηζαλά ζεκεία θιεβνθέληεζεο ή ελδείμεηο ελδνθιέβηαο
ρξήζεο λαξθσηηθψλ.
ΓΔΤΜΑ: Όηαλ ν δφηεο πξφθεηηαη λα αηκνδνηήζεη πξστλέο ψξεο, πξέπεη λα έρεη
πάξεη ειαθξχ πξσηλφ (φρη ιηπαξφ) θαη ξφθεκα. Όηαλ πξφθεηηαη λα αηκνδνηήζεη ην
απφγεπκα, πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 4 ώξεο απφ θαλνληθφ κεζεκεξηαλφ
γεχκα θαη ν δφηεο λα έρεη πάξεη αξθεηά πγξά (γηα λα είλαη αζθαιέζηεξε ε αηκνδνζίααπνθπγή ιηπνζπκίαο). Δπί αλαθεξφκελεο ιήςεο αιθνφι, βιέπε «ΑΛΚΟΟΛ».
ΓΛΑΤΚΧΜΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ γίλεηαη ρξήζε κφλνλ θνιιπξίνπ.
Αλ ην θνιιχξην πεξηέρεη β-blokers, γίλεηαη ν δφηεο δεθηφο, εθφζνλ νη ζθχμεηο είλαη
πεξηζζφηεξεο απφ 60/ιεπηφ θαη δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε. Σν αίκα δελ
ρνξεγείηαη ζε έγθπν ή παηδί.
ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ (ANARTHRIL, DONAROT, GLUCOSAMIL, GLUSAMON): Δπί
ιήςεο γηα αλαθεξφκελε νζηεναξζξίηηδα, πξέπεη λα απνθιεηζηεί αξζξίηηδα
θιεγκνλψδνπο ή απηνάλνζεο αηηηνινγίαο (Σ.Κ.Δ, CRP θ.ιπ.), νπφηε απνθιείεηαη ε
αηκνδνζία. Γηαθνξεηηθά, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
Δπεηδή δελ ππάξρνπλ επίζεκα δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ
θπθινθνξνχλ, δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ
ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
ΓΟΝΑΓΟΣΡΟΠΗΝΖ ΑΝΑΤΝΓΤΑΜΔΝΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία,
ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο θαη επί απνπζίαο ππνςίαο
εγθπκνζχλεο.
ΓΟΝΑΓΟΣΡΟΠΗΝΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΠΟΦΤΖ (METRODIN): Απνθιείεηαη ν
δφηεο νξηζηηθά.
ΓΟΝΟΡΡΟΗΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 1 ρξόλν κεηά ηε ζεξαπεία θαη εθφζνλ ν
δφηεο δελ αλήθεη ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. ε ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν κε
γνλφξξνηα, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεξηθνχο κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία επαθή θαη
εθφζνλ ν δφηεο είλαη αζπκπησκαηηθφο.
ΓΡΗΠΧΓΔ ΤΝΓΡΟΜΟ: Γεθηφο ν δφηεο, 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ ππνρψξεζε ησλ
ζπκπησκάησλ.
Γεθηφο κεηά εκβφιην γξίπεο, εθφζνλ δελ έρεη ζπκπηψκαηα θαη δελ ππάξρεη
επηκφιπλζε ζην ζεκείν ηεο έλεζεο (2004/33ΔΚ).

Γ
ΓΑΓΓΔΗΟ ΠΤΡΔΣΟ: Γεθηφο ν δφηεο, εθφζνλ παξνπζηάζεη πιήξε ίαζε θαη 7
εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο, ελψ ρξεηάδεηαη λα παξέιζεη έλα ηνπιάρηζηνλ
ηεηξάκελν απφ ηπρφλ κεηάγγηζε.
ΓΔΚΑΣΗΚΖ ΠΤΡΔΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη δηεξεχλεζεο
ηεο αηηίαο θαη κεηά ην πέξαο ηπρφλ ζεξαπείαο.
ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ: Δμεηάδεηαη ην αίηην πξφθιεζεο ησλ δεξκαηηθψλ βιαβψλ.
Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί αλ πξφθεηηαη γηα εμαλζεκαηηθή κνιπζκαηηθή λφζν ή
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άιιν αίηην. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξηο πιήξνπο
απνθαηάζηαζεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο, γηα ην θφβν εηζφδνπ κηθξνβίσλ ζηελ
θπθινθνξία.
Βιέπε θαη «ΑΜΤΥΔ», «ΔΚΓΟΡΔ», «ΔΞΑΝΘΖΜΑ», «ΟΤΛΔ».
ΓΔΡΜΑΣΗΣΗΓΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Δθφζνλ δελ απνηειεί αληέλδεημε, επηηξέπεηαη
ε αηκνδνζία, αλ δελ είλαη εθηεηακέλε ε βιάβε θαη δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηεο
θιεβνθέληεζεο θαη γίλεηαη κφλνλ ηνπηθή ζεξαπεία. Δπί αηνπηθήο δεξκαηίηηδαο, ν
δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ έρεη πιήξσο επνπισκέλεο βιάβεο. Γελ
παξαζθεπάδνληαη φκσο παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη
πιπκέλα.
ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ: Γηεπθξηλίδνπκε ην είδνο ηνπ εληφκνπ πνπ ηα πξνθάιεζε
(θνπλνχπηα, ςχιινη, θξφησλεο-ηζηκπνχξηα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηελ πεξηνρή φπνπ
ζπλέβεζαλ.
ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ: Γηα ηζηκπήκαηα απφ θνπλνχπηα, αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο
απνθιεηζκνχ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο βάζεη ησλ εθάζηνηε επηδεκηνινγηθψλ
δεδνκέλσλ.
Αθφκα θαη επί κνλήξνπο βιάβεο, αλ απηή θαίλεηαη επηκνιπζκέλε, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ νη βιάβεο είλαη θλεζκψδεηο.
Αλ ζπκβνχλ ζε πεξηνρή πξνζβεβιεκέλε απφ ηφ Γπηηθνχ Νείινπ, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα φζν δηάζηεκα ππάξρεη απνθιεηζκφο ηεο πεξηνρήο θαη εθφζνλ δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα κνξηαθνχ ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο. Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ δελ
πξνέξρεηαη ή δελ επηζθέθζεθε ελδεκηθή πεξηνρή θαη εθφζνλ δελ θέξεη θλεζκψδεηο ή
επηκνιπζκέλεο βιάβεο. Βιέπε θαη «ΗΟ ΓΤΣΗΚΟΤ ΝΔΗΛΟΤ (WNV)» θαη «ΔΛΟΝΟΗΑ».
ΚΡΟΣΧΝΔ: Πξνθεηκέλνπ γηα ηζηκπήκαηα απφ θξφησλεο-ηζηκπνχξηα, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (6 κήλεο έσο 2 ρξφληα ζηελ Δπξψπε), έσο
δηα βίνπ (Λαηηληθή Ακεξηθή-babesia).
ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΡΠΔΣΧΝ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο ηνπιάρηζηνλ. Βιέπε
θαη «ΔΡΠΔΣΑ».
ΓΗΑΒΖΣΖ: Απνξξίπηνληαη δηα βίνπ φζνη πήξαλ βφεην ηλζνπιίλε κεηά ην 1980,
έζησ θαη γηα ιίγν.
Απνξξίπηνληαη φζνη ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο βξίζθνληαη ζε αγσγή κε αλαζπλδπαζκέλε
ηλζνπιίλε θαη γηα φζν δηάζηεκα θάλνπλ ηελ αγσγή (2004/33ΔΚ).
Γηα ηνπο ππφινηπνπο δφηεο κε δηαβήηε, ρξεηάδεηαη λα ζρεκαηίζνπκε εηθφλα γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο (ειηθία, ρξνληθή δηάξθεηα εθδειψζεσλ
ζαθραξψδνπο δηαβήηε, πξφζθαηνο θαξδηνινγηθφο έιεγρνο) θαη ην πφζν θαιά
ξπζκηζκέλνο είλαη ν δηαβήηεο κε δίαηηα ή ππνγιπθαηκηθά θάξκαθα (πξσηλέο ηηκέο
ζαθράξνπ λεζηείαο, επίπεδα γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο). Υξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε βάζεη αγσγήο θαη γεπκάησλ, αλ ν ππνςήθηνο
δφηεο είλαη ή φρη ζε θάζε χπνπηε γηα ππνγιπθαηκία θαη λα ζηγνπξεπηνχκε φηη
ππάξρεη ζπλνδφ πξφζσπν γηα ηελ αζθαιή απνρψξεζή ηνπ.
πκπεξαζκαηηθά, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ν δηαβήηεο αληηκεησπίδεηαη κε δίαηηα
ή ππνγιπθαηκηθά θάξκαθα, ρσξίο εκθάληζε ππνγιπθαηκηθψλ επεηζνδίσλ θαη είλαη
ξπζκηζκέλνο.
ΓΗΑΛΔΗΠΟΤΑ ΥΧΛΟΣΖΣΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο.
ΓΗΑΡΡΟΗΑ: Ο δφηεο εξσηάηαη πφηε είρε δηάξξνηα θαη εμεηάδεηαη ε αηηία.
Απνθιείεηαη ζε ρξφληα δηάξξνηα (πηζαλψο θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο), εθηφο αλ
νθείιεηαη ζε ςπρνθηλεηηθά αίηηα (επεξέζηζην έληεξν).
Απνθιείεηαη επί αδηάγλσζηεο ελαιιαγήο δηάξξνηαο-δπζθνηιηφηεηαο (πηζαλή
θαθνήζεηα).
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΓΗΑΡΡΟΨΚΑ» θαη «ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ» θαη «ΔΤΔΡΔΘΗΣΟ
ΔΝΣΔΡΟ».
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ΓΗΑΔΗΖ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Γεθηφο ν δφηεο, φηαλ έρεη ηαζεί πιήξσο, δελ έρεη
άιιεο θαθψζεηο, δελ έρεη δηαηαξαρέο κλήκεο, δελ παίξλεη θάξκαθα, θαίλεηαη θαη
αηζζάλεηαη θαιά.
Απνθιείεηαη, αλ ε δηάζεηζε ήηαλ απφξξνηα πηψζεο κεηά απφ επηιεπηηθή θξίζε.
ΓΗΑΣΖΜΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΑΗΜΟΓΟΗΧΝ:
Σν ειάρηζην επηηξεπηφ δηάζηεκα κεηαμχ 2 αηκνιεςηψλ είλαη 58 εκέξεο (πεξίπνπ 2
κήλεο).
Ζ ζπρλφηεηα εμαξηάηαη απφ ην θχιν θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ απνζεθψλ ζηδήξνπ ηνπ
νξγαληζκνχ. Οη άλδξεο αηκνδφηεο κπνξνχλ λα αηκνδνηνχλ 4-6/ρξφλν θαη νη γπλαίθεο
πξν ηεο εκκελφπαπζεο 2-3/ρξφλν θαη κεηά ηελ εκκελφπαπζε 3-4/ρξφλν. Οη ηαθηηθνί
αηκνδφηεο κεηά απφ κεγάιν αξηζκφ αηκνδνζηψλ θηλδπλεχνπλ λα κε κπνξνχλ λα
αλαπιεξψζνπλ ηελ απψιεηα ζε ζίδεξν. Θεσξνχληαη ηαθηηθνί φζνη άλδξεο
πξνζθέξνπλ 3 ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο/έηνο, γπλαίθεο πξν ηεο εκκελφπαπζεο πνπ
πξνζθέξνπλ 2 ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο/έηνο θαζψο θαη γπλαίθεο κεηά ηελ
εκκελφπαπζε πνπ πξνζθέξνπλ 3 ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο/έηνο.
Σφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο γίλνληαη δεθηνί κε θξηηήξην κφλν ηελ
αηκνζθαηξίλε θαη φρη ηε θεξξηηίλε.
Οη Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο εηδνπνηνχλ ηνπο ηαθηηθνύο αηκνδόηεο, εάλ ιφγσ ηεο
ζπρλφηεηαο αηκνδνζηψλ ηα απνζέκαηα ζηδήξνπ ηείλνπλ πξνο εμάληιεζε, ψζηε ή λα
κεηψζνπλ ηε ζπρλφηεηα αηκνδνζηψλ ή λα παίξλνπλ θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα ζηδήξνπ
επί έλα κήλα κεηά απφ θάζε αηκνδνζία, εάλ ζέινπλ λα αηκνδνηνχλ κε ην κέγηζην
επηηξεπφκελν αξηζκφ αηκνδνζηψλ/έηνο.
Δπεηδή είλαη βηβιηνγξαθηθά γλσζηφ φηη ε ήπηα ζηδεξνπελία πξνζηαηεχεη ηνπο άλδξεο
απφ θαξδηαγγεηαθά θαη εγθεθαιηθά επεηζφδηα, δελ είλαη επηβεβιεκέλε ε δηφξζσζε
ηεο ζηδεξνπελίαο ζηνπο άλδξεο αηκνδφηεο πνπ πξνζθέξνπλ αίκα 2-4 θνξέο/ρξφλν.
ΓΗΑΣΡΔΜΜΑ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεξαπεπηηθά κφλν ηνπηθά
ζθεπάζκαηα.
ΓΗΑΦΡΑΓΜΑ ΡΗΝΗΚΟ: Βιέπε «ΡΗΝΗΚΟ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑ».
ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΟΚΖΛΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα
ηε δηάγλσζε νχηε ζπλππάξρνπζεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξφζθαηα
ζπκπηψκαηα. Λήςε αγσγήο (π.ρ. αληηφμηλα) δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ. Δπεηδή
ε δηαθξαγκαηνθήιε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηδεξνπελία, ζπληζηάηαη ζρεηηθά
κεησκέλε ζπρλφηεηα αηκνδνζηψλ. Δπί ρεηξνπξγεζείζαο δηαθξαγκαηνθήιεο, αλαβνιή
ηεο αηκνδνζίαο επί 1 ηεηξάκελν.
ΓΗΑΥΤΣΖ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΠΖΞΖ: Δπί αλαθεξφκελεο δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο
πήμεο, εμεηάδεηαη πφηε θαη πνηα ήηαλ ε αηηία.
ΓΗΓΟΞΗΝΖ: Απνθιείεηαη ν δφηεο επί κφληκεο ρξήζεο.
ΓΗΟΤΡΖΣΗΚΑ: Δμεηάδεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη θαη ειέγρνπκε γηα
ηπρόλ νξζνζηαηηθή ππόηαζε. Απνθιείεηαη ν δφηεο, αλ ηα ιακβάλεη γηα λφζν
θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ή λεθξψλ. Γεθηφο, αλ ηα ιακβάλεη γηα ξχζκηζε
αξηεξηαθήο ππέξηαζεο θαη εθφζνλ δελ παξνπζηάδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε.
ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ: Υεηξηδφκαζηε ην ζέκα κε ιεπηφηεηα θαη, αλ είλαη
δπλαηφλ, απνξξίπηνπκε ηνλ δφηε.
ΓΗΦΧΦΟΝΗΚΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ππάξρεη ππνθείκελν θαθφεζεο
λφζεκα (π.ρ. κπέισκα).
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ιακβάλνληαη γηα νζηενπελία ή νζηενπψξσζε.
Παξφηη έρνπλ κηθξφ ρξφλν εκίζεηαο δσήο ζην πιάζκα, θαιφ είλαη λα κε γίλνληαη
παξάγσγα θαη λα κε ρνξεγνχληαη ηα εξπζξά ζε έγθπν ή παηδί, εθηφο αλ πιπζνχλ.
ΓΗΚΟ ΜΔΟΠΟΝΓΤΛΗΟ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εθφζνλ ν δφηεο
βξίζθεηαη ζε χθεζε ησλ ζπκπησκάησλ.
Δάλ έρεη ιάβεη αληηθιεγκνλψδε, δελ γίλνληαη παξάγσγα.
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Δάλ έρεη ρεηξνπξγεζεί, γίλεηαη δεθηφο 4 κήλεο ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ ην ρεηξνπξγείν.
ΓΗΥΗΓΖ ΡΑΥΖ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ ππάξρεη ζνβαξή αλαπεξία, δελ έρεη
επηπινθέο θαη δελ παίξλεη θάξκαθα.
ΓΗΦΘΔΡΗΣΗΓΑ: Γεθηφο ν δφηεο έλα κήλα κεηά ηε ζεξαπεία. Δάλ έρεη θάλεη
εκβφιην, δεθηφο εθφζνλ αηζζάλεηαη θαιά θαη δελ ππάξρεη επηκφιπλζε ζην ζεκείν
ηεο έλεζεο.
ΓΟΘΗΖΝ: Γεθηφο ν δφηεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πιήξνπο επνχισζεο.
ΓΟΝΣΗΑ: Βιέπε «ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ-ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ».
ΓΟΥΑΕΟΗΝΖ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηελ ψξα
ηεο εμέηαζεο.
ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ: Γφηεο κε νπνηνδήπνηε γλσζηφ
δξεπαλνθπηηαξηθφ ζχλδξνκν, δελ γίλεηαη δεθηφο, έζησ θαη αλ έρεη θπζηνινγηθή ηηκή
αηκνζθαηξίλεο.
Γφηεο κε εηεξφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, δελ γίλεηαη δεθηφο, δηφηη ην αίκα ηνπ
είλαη επηθίλδπλν γηα αθαηκαμνκεηάγγηζε θαη απνθξάζεη ηα θίιηξα ιεπθαθαίξεζεο.
Βιέπε θαη «ΔΣΔΡΟΕΤΓΖ ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ».

Δ
ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ: Αθφκα θαη ζε πξψηνπ βαζκνχ εγθαχκαηα απνθιείεηαη ε αηκνδνζία
κέρξη πιήξνπο εμάιεηςεο ησλ βιαβψλ. ε ζνβαξά εγθαχκαηα, γηα ηα νπνία
απαηηήζεθε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα 1 ηνπιάρηζηνλ
ηεηξάκελν κεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο.
ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ: Βιέπε «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ».
ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ: Απνθιεηζκφο νξηζηηθφο ηνπ δφηε, φρη κφλν επί
πξφζθαηνπ επεηζνδίνπ, αιιά θαη φηαλ ππάξρεη ηζηνξηθφ είηε ηζραηκηθνχ είηε
αηκνξξαγηθνχ ηχπνπ.
ηελ πεξίπησζε δηάγλσζεο παξνδηθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, ν δφηεο δελ γίλεηαη
δεθηφο, δηφηη απηφ ζπκβαίλεη ζην πιαίζην απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ, π.ρ.
αληηθσζθνιηπηδηθφ ζχλδξνκν, θνιιαγφλσζε θ.ιπ.
ΔΓΚΔΦΑΛΗΣΗΓΑ: Δμαξηάηαη απφ ην αίηην. Γεθηφο ν δφηεο, αλ έρεη απνζεξαπεπζεί
πιήξσο θαη παξακέλεη αζπκπησκαηηθφο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 1
ρξφλν).
ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΑ ΠΟΓΓΧΓΖ (Creutzfeldt-Jakob Disease, παξαιιαγήvariant λόζνπ Creutzfeldt- Jacob Disease): Απνθιείνληαη άηνκα κε νηθνγελεηαθφ
ηζηνξηθφ Μεηαδνηηθήο πνγγψδνπο Δγθεθαινπάζεηαο ή άηνκα–δέθηεο κνζρεχκαηνο
θεξαηνεηδνχο ή ζθιεξάο κήληγγνο ή φζνη ππνβιήζεθαλ ζην παξειζφλ ζε αγσγή κε
θάξκαθα παξαζθεπαζκέλα απφ αλζξψπηλε ππφθπζε. Γηα ηελ πνηθηιία ή παξαιιαγή
(variant) ηεο λφζνπ Creutzfeldt-Jakob ππάξρνπλ πεξαηηέξσ πξνιεπηηθά κέηξα
(2004/33ΔΚ). Απνθιείνληαη απφ αηκνδνζία φζνη έδεζαλ ζπλνιηθά 6 κήλεο ή
πεξηζζόηεξν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κεηαμύ 01/01/1980 θαη 31/12/1996 θαη φζνη
κεηαγγίζηεθαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην εθείλν ην δηάζηεκα.
Γηα ηελ Ακεξηθή νη πεξηνξηζκνί είλαη πνιχ απζηεξφηεξνη. Kαλέλαο δφηεο πνπ έδεζε
ζηελ Δπξψπε επί κία ζπλνιηθά πεληαεηία ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (01/01/1980 έσο
31/12/1996) δελ γίλεηαη δεθηφο.
ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ζε
ππνςία θχεζεο ή επί αγσγήο κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί θχεζε. Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία
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6 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο εγθπκνζχλεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πεξαηηέξσ
αλαβνιήο. Βιέπε θαη «ΛΟΥΔΗΑ» θαη «ΘΖΛΑΜΟ».
ΔΓΥΔΗΡΖΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 6 κήλεο κεηά απφ κεγάιεο επεκβάζεηο ή
κεηά απφ κεηάγγηζε αίκαηνο ή παξαγψγσλ θαη εθφζνλ ν δφηεο αηζζάλεηαη θαιά. ε
απιέο επεκβάζεηο επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά ηελ πιήξε ίαζε θαη ηελ παξέιεπζε
ηεηξακήλνπ. Απνθιείεηαη ν δφηεο ζε γλσζηή ή χπνπηε θαθνήζεηα. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο θαιφ είλαη λα δεηάκε επγεληθά ην πφξηζκα ηεο βηνςίαο θαη πιεξνθνξίεο
γηα ηπρφλ ζεξαπεία πνπ ζπλέζηεζαλ νη γηαηξνί.
ΔΘΗΜΟ ζε αιθνόι, θάξκαθα, λαξθσηηθά, ραζίο, καξηρνπάλα, ρόξην:
Γελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζε άηνκα κε εμάξηεζε ζην αιθνφι ή ζε άηνκα ππφ ηελ
επήξεηα ηνπ αιθνφι.
Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα εζηζκέλα ζε θάξκαθα.
Απνθιείνληαη νξηζηηθά φζνη θάλνπλ ή έθαλαλ ελδνθιέβηα ρξήζε λαξθσηηθψλ. Γηα
πεξηπηψζεηο καθξφρξνλεο πιήξνπο απνρήο ρξεηάδεηαη ζπδήηεζε θαηά πεξίπησζε κε
ηε Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο.
Γηΐζηαληαη νη γλψκεο γηα ρξήζε θνθαΐλεο. Υξήζηεο θνθαΐλεο ελδνξξηληθά κπνξνχλ
λα αηκνδνηήζνπλ κεηά 1 ρξφλν απφ ηε δηαθνπή (ζηηο ΖΠΑ, ζηα ηέιε ηνπ 2011
πξνηάζεθε απηφο ν πεξηνξηζκφο λα απαιεηθζεί).
ε αλαθεξφκελε πεξηζηαζηαθή ρξήζε ραζίο, καξηρνπάλαο, ρφξηνπ πξέπεη λα είκαζηε
πξνζεθηηθνί ζηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ, γηα λα θξηζεί αλ ν ππνςήθηνο δφηεο είλαη
εηιηθξηλήο ζηηο απαληήζεηο ηνπ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο δηεπθξηλίδνπκε πφηε έγηλε ε ηειεπηαία ρξήζε (λα έρνπλ
παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ 6 εκέξεο).
ΔΚΓΟΡΔ: Πξνζνρή ζην αίηην πνπ πξνθάιεζε ηηο εθδνξέο.
ε θάζε πεξίπησζε αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα επνπισζνχλ
πιήξσο νη βιάβεο.
Αλ πξνθιήζεθαλ απφ λχρηα αλζξψπνπ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο, αλ δελ
κπνξεί λα απνθιεηζηεί φηη ην άηνκν πνπ ηηο πξνθάιεζε έρεη Ζπαηίηηδα Β.
Αλαβνιή γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ πξνθιήζεθαλ απφ λχρηα γαιήο (π.ρ.λφζνο
εμ νλχρσλ γαιήο) ή κνιπζκέλν αηρκεξφ αληηθείκελν ή αγθάζηα. Δξσηάηαη ν
αηκνδφηεο αλ έρεη εκβνιηαζηεί γηα ηέηαλν. Βιέπε θαη «BARTONELLA» θαη «ΝΟΟ
ΔΞ ΟΝΤΥΧΝ ΓΑΛΖ».

ΔΚΕΔΜΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ε δηάγλσζε γηα ην έθδεκα είλαη βέβαηε
(έρνπλ απνθιεηζηεί ςσξίαζε, πέκθηγα, κπθεηίαζε θ.ιπ.), δελ πξφθεηηαη γηα πεξίνδν
έμαξζεο, ε πεξηνρή κε ηηο δεξκαηηθέο βιάβεο είλαη κηθξή θαη φρη ζην ζεκείν ηεο
θιεβνθέληεζεο. Βεβαησλφκαζηε φηη νη δεξκαηηθέο βιάβεο είλαη απνμεξακέλεο θαη
δελ απνηεινχλ πχιε εηζφδνπ κηθξνβίσλ. Μεηά απφ παξαηεηακέλε ρξήζε
θνξηηθνζηεξνεηδψλ, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 12 κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΔΚΘΔΖ ΒΛΔΝΟΓΟΝΟΤ Δ ΑΗΜΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΓΡΑ (ΑΠΟ
ΔΠΑΦΖ Ή ΔΚΣΟΞΔΤΖ) Ή ΝΤΓΜΟ ΣΟΤ ΒΛΔΝΟΓΟΝΟΤ ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ
Ή ΑΛΛΟ ΑΗΥΜΖΡΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε γηα 4 κήλεο
(2004/33ΔΚ).
ΔΚΘΔΖ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΓΗΓΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΟ
ΑΗΜΑ ΝΟΖΜΑΣΑ: Απνθιείνληαη γηα 4 κήλεο δφηεο πνπ έρνπλ ζηελ νηθνγέλεηά
ηνπο πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ πξφζθαηα δηαγλσζκέλε Ζπαηίηηδα Β (2004/33ΔΚ).
Γηα ηελ πεξίπησζε ζπγθαηνίθεζεο κε θνξέα Ζπαηίηηδαο Β, ρσξίο ζεμνπαιηθή επαθή
θαη ρσξίο θνηλή ρξήζε ζθεπψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ., ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, παξαγγέιιεηαη επηπιένλ θαη έιεγρνο δεηθηψλ HBV, αθφκα θαη αλ ν δφηεο
αλαθέξεη εκβνιηαζκφ.
Γηα ηα ινηπά ινηκψδε λνζήκαηα (HCV, HIV), εθφζνλ ππάξρεη ζεμνπαιηθή επαθή ή
επαθή κε κνιπζκαηηθά πγξά ηνπ αζζελνχο (φπσο επί πεξηπνίεζεο), απνθιεηζκφο ηνπ
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δφηε γηα ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία επαθή. Σν ίδην ηζρχεη αλ ν δφηεο
κνηξαδφηαλ κε πάζρνληα άηνκα μπξηζηηθά είδε, ςαιίδηα, νδνληφβνπξηζα, εξγαιεία
θ.ιπ. Καη’ άιινπο ζπληζηάηαη απνθιεηζκφο δηα βίνπ. Αζθαιέζηεξν γηα ηελ
Αηκνδνζία ζα ήηαλ λα απνθιείεηαη ν δφηεο έσο θαη 4 κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο
ζπγθαηνίθεζεο.
ΔΚΚΟΛΠΧΜΑΣΑ-ΔΚΚΟΛΠΧΜΑΣΗΣΗΓΑ: Δπί αζπκπησκαηηθψλ
εθθνιπσκάησλ ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο. Δπί εθθνιπσκαηίηηδαο αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία κέρξη απνζεξαπείαο θαη παξφδνπ 4 εβδνκάδσλ θαη εθφζνλ ν δφηεο είλαη
αζπκπησκαηηθφο.
ΔΚΣΡΧΖ: Βιέπε «ΑΜΒΛΧΖ».
ΔΛΔΦΑΝΣΗΑΖ: Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο, είηε πξφθεηηαη γηα παξαζηηηθή κνξθή
είηε γηα άιιεο αηηηνινγίαο.
ΔΛΚΖ ΓΔΡΜΑΣΗΚΑ: Άηνκα κε αλνηρηά έιθε δέξκαηνο ή βιελλνγφλσλ δελ
γίλνληαη δεθηά. Δπί αλαθεξφκελνπ έιθνπο πηζαλήο ζπθηιηδηθήο αηηηνινγίαο,
εμεηάδνπκε αλ ν δφηεο έρεη γεληθφηεξα επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά.
ΔΛΚΟ ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟΤ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο έρεη
ζπκπηψκαηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ή αλ είλαη ππφ ζεξαπεία. Ο αηκνδφηεο εξσηάηαη
γηα ειηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ θαη πφηε έθαγε (ζπληζηάηαη λα έρνπλ παξέιζεη 4
ψξεο απφ ην ηειεπηαίν γεχκα).
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΟΞΗΝΑ» θαη «ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ΓΑΣΡΗΚΖ ΔΚΚΡΗΖ».
ΔΛΚΟ ΣΟΜΑΥΟΤ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο είλαη ππφ ζεξαπεία,
έρεη θάλεη γαζηξεθηνκή ή αλ έρεη ζπκπηψκαηα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΟΞΗΝΑ» θαη «ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ΓΑΣΡΗΚΖ ΔΚΚΡΗΖ».
ΔΛΚΧΓΖ ΚΟΛΗΣΗΓΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΔΛΛΔΗΦΖ ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β12: Καιφ είλαη λα κελ γίλεη δεθηφο ν δφηεο, έζησ θαη αλ
ιφγσ ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο έρεη θαιή ηηκή αηκνζθαηξίλεο.
ΔΛΛΔΗΦΖ G-6-P-D: Γεθηνί γηα πξνζθνξά νιηθνχ αίκαηνο κφλν νη δφηεο πνπ δελ
έρνπλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο επεηζφδηα αηκφιπζεο θαη ππφ ηνλ φξνλ ην αίκα ηνπο λα
ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ησλ πξψησλ 1-6 εκεξψλ θαη κφλνλ ζε επηιεγκέλνπο δέθηεο:
ελήιηθεο ρσξίο αηκνζθαηξηλνπάζεηα, ππξεηφ, αγσγή κε θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ
αηκφιπζε επί έιιεηςεο G-6-P-D. Γελ ρνξεγείηαη ην αίκα ζε λενγλά, παηδηά θαη
εγθχνπο.
Γφηεο κε έιιεηςε G-6-P-D γίλνληαη δεθηνί γηα πξνζθνξά αηκνπεηαιίσλ αθαίξεζεο.
ΔΛΟΝΟΗΑ (Μαιάξηα): Διέγρνπκε ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δφηεο ηελ θαηαγσγή
θαη ηα ηαμίδηα ηνπο θαη ηεξνχκε ηηο νδεγίεο πνπ θαηά θαηξνχο εθδίδνληαη απφ ηηο
ππεχζπλεο αξρέο γηα απνθιεηζκφ πεξηνρψλ πνπ έσο πξφηεξνλ δελ ζεσξνχληαλ
ελδεκηθέο.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ηαμίδη εθηφο Διιάδαο, νη ππεχζπλνη γηα ηελ
επηινγή αηκνδνηψλ, αλαηξέρνπλ ζηελ πην πξφζθαηε επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα απφ
έγθπξνπο ηζηφηνπνπο.
Γηα ηε ρψξα καο, ιακβάλνληαη ππφςηλ θάζε θνξά νη πην πξφζθαηεο νδεγίεο απφ
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, .Κ.ΑΔ. θαη Δ.ΚΔ.Α.
Τπνπεξηπηψζεηο γηα ρψξεο ελδεκηθέο αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1. Άηνκα πνπ έδεζαλ ηα πξώηα 5 ρξόληα ηεο δσήο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ
ελδεκεί ε εινλνζία:
Γεθηά 3 ρξφληα κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπο ζε ελδεκηθή
πεξηνρή θαη εθφζνλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα.
(Ζ πεξίνδνο κπνξεί λα κεησζεί ζε 4 κήλεο εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα γνληδηαθήο ή
αλνζνινγηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθά, 2004/33ΔΚ).
2. Άηνκα κε ηζηνξηθό εινλνζίαο:
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Απνθιείνληαη νξηζηηθά εάλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο γνληδηαθήο ή
αλνζνινγηθήο δνθηκαζίαο γηα ην παξάζηην ηεο εινλνζίαο.
Γεθηά 3 ρξφληα κεηά ηε ιήμε ζεξαπείαο θαη ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ θαη κφλνλ
εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα γνληδηαθήο ή αλνζνινγηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθά
(2004/33ΔΚ).
Μεξηθνί ζπληζηνχλ δηα βίνπ απνρή απφ αηκνδνζία.
3. Αζπκπησκαηηθνί επηζθέπηεο ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο:
Γεθηνί 6 κήλεο κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ηελ ελδεκηθή πεξηνρή ή λσξίηεξα, αλ ηα
απνηειέζκαηα γνληδηαθήο ή αλνζνινγηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθά (2004/33ΔΚ).
4. Άηνκα κε ηζηνξηθό αδηάγλσζηεο εκπύξεηεο λόζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ή
εληόο 6 κελώλ από ηελ επίζθεςε ζε ελδεκηθή πεξηνρή:
Απνθιείνληαη γηα 3 ρξφληα θαη επαλεθηηκάηαη ην ηζηνξηθφ.
Ζ πεξίνδνο κπνξεί λα κεησζεί ζε 4 κήλεο εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα γνληδηαθήο ή
αλνζνινγηθήο δνθηκαζίαο είλαη αξλεηηθά (2004/33ΔΚ).
Iζηφηνπνη πνπ κπνξνχκε λα επηζθεπηφκαζηε γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία,
πξνζέρνληαο λα βξίζθνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ εθείλε ηε ζηηγκή θαη φρη
παιαηφηεξα:
http://www.keelpno.gr/elgr/%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%C
E%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BB
%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%
BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%C
E%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B4
%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%B4%CE%
B9%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%C
E%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1malaria.aspx

http://www.map.ox.ac.uk/explore/countries/
http://www.who.int/malaria/publications/country-profiles/en/#top
https://www.google.gr/search?hl=el&source=hp&q=cdc+malaria+map&gbv=2&oq=
CDC+m&gs_l=heirloomhp.1.2.0l10.27735.33470.0.39782.5.5.0.0.0.0.156.733.0j5.5.0.msedrc...0...1ac.1.34.hei
rloom-hp..0.5.733.6An3_oaqKdE
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home
ΔΜΒΟΔ ΧΣΧΝ: Δμεηάδεηαη πφηε έγηλε ε έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη αλ
ππάξρεη δηάγλσζε. Δξσηάηαη ν δφηεο αλ ηνπ έρνπλ πξνηείλεη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί
έιεγρν θαξσηίδσλ. Δπί δηαπηζησκέλσλ ζηελψζεσλ κεγάινπ βαζκνχ ζηηο θαξσηίδεο,
ν δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο.
Δπί δηάγλσζεο ζπλδξφκνπ Meniere, βιέπε «ΤΝΓΡΟΜΟ MENIERE».
ΔΜΒΟΛΗΑ-ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ: Άηνκα πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε εμαζζελεκέλνπο
δώληεο κηθξννξγαληζκνύο (ηνχο ή βαθηεξίδηα), απνθιείνληαη γηα 4 εβδνκάδεο.
Αλ ην εκβφιην πεξηείρε ηνμίλεο ή λεθξνύο/αδξαλνπνηεκέλνπο κηθξννξαληζκνύο
(ηνχο, βαθηεξίδηα ή ξηθέηζηεο), γίλνληαη δεθηά κεηά κεξηθέο εκέξεο, αλ δελ έρνπλ
ηνπηθά ή γεληθά ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλνληαη θαιά.
 Μεηά εκβνιηαζκφ γηα Ζπαηίηηδα Α, ε αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο ζρεηίδεηαη κε ην
αλ ππήξμε ή φρη έθζεζε ζηνλ ηφ:
 Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε ρσξίο λα πξνεγεζεί έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο κεηά κεξηθέο εκέξεο (1 εβδνκάδα), αλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά
ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλεηαη θαιά.
 Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή (φρη ελδννηθνγελεηαθή) έθζεζε
ζηνλ ηφ, ν δφηεο απνθιείεηαη γηα 6 εβδνκάδεο.

29



Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή ελδννηθνγελεηαθή έθζεζε ζηνλ ηφ, ν
δφηεο απνθιείεηαη γηα 6 κήλεο.
 Μεηά εκβνιηαζκφ γηα Ζπαηίηηδα Β, ε αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο ζρεηίδεηαη κε ην
αλ ππήξμε ή φρη έθζεζε ζηνλ ηφ:
 Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε ρσξίο λα πξνεγεζεί έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο κεηά κεξηθέο εκέξεο (1 εβδνκάδα), αλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά
ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλεηαη θαιά. Καιφ είλαη λα έρνπκε ππ΄φςηλ καο φηη
κπνξεί λα έρνπκε ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ νξνινγηθφ έιεγρν γηα
απζηξαιηαλφ αληηγφλν, ιφγσ αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ ηνπ εκβνιίνπ.
 Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο
απνθιείεηαη γηα 6 κήλεο ή 4 κήλεο, εθφζνλ γίλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο.
 Μεηά απφ αληηιπζζηθό εκβόιην, ε αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο ζρεηίδεηαη κε ην αλ
ππήξμε ή φρη έθζεζε ζηνλ ηφ:
 Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε ρσξίο λα πξνεγεζεί έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο κεηά κεξηθέο εκέξεο (1 εβδνκάδα), αλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά
ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλεηαη θαιά.
 Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή έθζεζε ζηνλ ηφ (δάγθσκα χπνπηνπ
ή επηβεβαησκέλα πάζρνληνο δψνπ), ν δφηεο απνθιείεηαη γηα 1 έηνο
 Μεηά απφ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο θξνησγελνύο εγθεθαιίηηδαο ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο, εθφζνλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά ζπκπηψκαηα, αηζζάλεηαη θαιά θαη ν
εκβνιηαζκφο δελ έγηλε ιφγσ έθζεζεο ζηνλ ηφ (2004/33ΔΚ).
Μεηά απφ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ έξπεηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο, εθφζνλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλεηαη θαιά.
Βιέπε θαη ηνλ πίλαθα εκβνιίσλ πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο.
ΔΜΜΖΝΟ ΡΤΖ: ε κεξηθέο ρψξεο δελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκκήλνπ ξχζεσο, φπσο ίζρπε θαη ζηε δηθή καο παιαηφηεξα.
ε θάπνηεο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο (θαη ζηε δηθή καο) επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ε
αηκνζθαηξίλε ηεο αηκνδφηξηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε αηκνδφηξηα δελ ράλεη ζπλήζσο
πνιχ αίκα θαη δελ εκθαλίδεη δπζκελφξξνηα. Αλ ε αηκνδφηξηα γίλεη απνδεθηή, δελ
παξαζθεπάδνληαη αηκνπεηάιηα, δηφηη ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεησκέλνο θαηά ηελ
έκκελν ξχζε.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, αλ ππάξρεη ππφλνηα γηα
εγθπκνζχλε.
ε γπλαίθεο κε αλαθεξφκελεο κεγάιεο απψιεηεο αίκαηνο θαηά ηελ έκκελν ξχζε
(απνβνιή πεγκάησλ ηηο πξψηεο εκέξεο, κεγάιε δηάξθεηα/πάλσ απφ 5 εκέξεο, αλάγθε
ζπρλήο αιιαγήο ζεξβηέηαο ή ηακπφλ), πξνζπαζνχκε λα δηεπθξηλίζνπκε εάλ ππάξρεη
δηαηαξαρή ηεο αηκφζηαζεο (αηκνξξαγηθή δηάζεζε) ή ππνζπξενεηδηζκφο ή ηνπηθά
αίηηα (π.ρ.ηλνκχσκα). Δπί απνπζίαο ησλ αλσηέξσ, νη ππνςήθηεο αηκνδφηξηεο γίλνληαη
δεθηέο, θαηά πξνηίκεζε ζην κέζν ηνπ θχθινπ.
ΔΜΦΡΑΓΜΑ: Απνθιείεηαη νξηζηηθά ν δφηεο.
ΔΜΦΤΖΜΑ: Απνθιείεηαη νξηζηηθά ν δφηεο.
ΔΝΓΟΑΡΘΡΗΚΖ ΔΓΥΤΖ: Δπί ελδναξζξηθήο έγρπζεο είηε θνξηηδνλνχρνπ
ζθεπάζκαηνο είηε άιινπ, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά απφ 4 κήλεο θαη φρη
ελσξίηεξα, παξφιν πνπ είλαη γλσζηφ φηη νη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ βειφλεο κηαο
ρξήζεο θαη πξνεγείηαη θαιή απνζηείξσζε ηνπ δέξκαηνο.
ΔΝΓΟΚΑΡΓΗΣΗΓΑ: Γελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, κέρξη πιήξνπο ίαζεο,
επηβεβαησκέλεο κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Δπί ρξνλίαο ή ππνηξνπηάδνπζαο
ελδνθαξδίηηδαο, απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΧΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία. ε ζεξαπεία κε DANAZOL
επηηξέπεηαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Να εξσηάηαη ε αηκνδφηξηα πφηε έγηλε ε
ηειεπηαία ιήςε. Βιέπε θαη «DANAZOL».
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ΔΝΓΟΜΤΗΚΖ Ή ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ: Απνθιείεηαη ν δφηεο
νξηζηηθά, αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ ελδνθιέβηαο ή ελδνκπτθήο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ
νπζηψλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ
ή νξκνλψλ (2004/33ΔΚ). Δπί ιήςεο ησλ αλσηέξσ κε ηαηξηθή ζπληαγή, εμεηάδεηαη ε
αηηία θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιήςεο. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο κεηά ηελ
ηειεπηαία ιήςε, εθφζνλ δελ ππάξρεη ηαηξηθή αληέλδεημε.
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΜΔ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ (γαζηξνζθφπεζε,
θνινλνζθφπεζε, νξζνζθφπεζε, ιαπαξνζθφπεζε θ.ιπ.): Δμεηάδεηαη ε αηηία θαη ην
απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο θαη ηπρφλ βηνςηψλ. Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε γηα 4 κήλεο
(2004/33ΔΚ).
ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ Ή ΔΝΓΟΜΤΗΚΖ ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ: Βιέπε «ΔΝΓΟΜΤΗΚΖ Ή
ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ».

ΔΝΔΔΗ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα κεξηθέο εκέξεο έσο 4 κήλεο, αλάινγα κε
ην είδνο ηνπ θαξκάθνπ θαη ηελ αηηία ιήςεο. Βιέπε θαη «ΔΝΔΗΜΔ ΟΤΗΔ».
ΔΝΔΗΜΔ ΟΤΗΔ: Απνξξίπηεηαη ν δφηεο, αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ ελδνκπτθψλ ή
ελδνθιεβίσλ ελέζεσλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ body
building ζηεξνεηδψλ ή νξκνλψλ. Δπί ιήςεο ησλ αλσηέξσ κε ηαηξηθή ζπληαγή,
εμεηάδεηαη ε αηηία θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιήςεο. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4
κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία ιήςε, εθφζνλ δελ ππάξρεη ηαηξηθή αληέλδεημε.
ΔΞΑΝΘΖΜΑ: Δμεηάδεηαη ην αίηην, (αλ είλαη αιιεξγηθήο ή ινηκψδνπο ή
θαξκαθεπηηθήο αηηηνινγίαο ή απφ δήγκαηα εληφκσλ θ.ιπ.).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξηο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο
ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο, γηα ην θφβν εηζφδνπ κηθξνβίσλ ζηελ θπθινθνξία.
ΔΞΑΦΔΗ: Δμεηάδεηαη ε αηηία εκθάληζήο ηνπο. Γεθηέο νη αηκνδφηξηεο πνπ
εκθαλίδνπλ εμάςεηο ιφγσ εκκελφπαπζεο.
ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΑΣΟΜΑ ΠΑΥΟΝΣΑ ΑΠΟ ΔΞΑΝΘΖΜΑΣΗΚΑ ΛΟΗΜΧΓΖ
ΝΟΖΜΑΣΑ (π.ρ. ηιαξά, εξπζξά θ.ιπ.): Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 κήλα
ηνπιάρηζηνλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ δελ είλαη γλσζηφο ν ηχπνο ηεο λφζνπ.
ΔΠΗΓΖΜΗΚΔ ΝΟΟΗ (π.ρ. ηφο ηεο γξίπεο, ηφο Γπηηθνχ Νείινπ, ηφο Zika):
Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε αλάινγα κε ην είδνο ηεο λφζνπ θαη ηελ επηδεκηνινγία ηεο
(2004/33ΔΚ). Γηα ηηο πεξηφδνπο θαη ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ, ηεξνχκε πάληα ηηο
νδεγίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη εθάζηνηε απφ ηηο αξκφδηεο εγρψξηεο θαη θνηλνηηθέο
αξρέο, ην Δ.ΚΔ.Α. θαη ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ πξνο ηηο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο. Αληίζηξνθα,
αλ ν αηκνδφηεο εθ ησλ πζηέξσλ (κεηά ηελ αηκνδνζία) ελεκεξψζεη γηα ζπκπηψκαηα
πνπ εκθάληζε θαη /ή ε εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε επηβεβαηψζεη φηη πξφθεηηαη γηα
θξνχζκα ππνρξεσηηθά δεινχκελνπ επηδεκηθνχ λνζήκαηνο, ε Τπεξεζία Αηκνδνζίαο
νθείιεη λα ην δειψζεη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, γηα λα ιεθζνχλ κέηξα ζε παλειιήλην θαη
θνηλνηηθφ επίπεδν.
ΔΠΗΓΗΓΤΜΗΣΗΓΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο
ίαζεο. Δπί θπκαηηψδνπο αηηηνινγίαο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί 2 ηνπιάρηζηνλ
έηε.
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ-ΑΘΛΖΜΑΣΑ: Λφγσ θηλδχλνπ
επηβξαδπλφκελεο εκθάληζεο δάιεο ή ιηπνζπκίαο κεηά ηελ αηκνδνζία, ζπληζηάηαη λα
απέρνπλ απφ επηθίλδπλε εξγαζία ή επηθίλδπλν ρφκππ φινη νη αηκνδφηεο γηα 24
ηνπιάρηζηνλ ώξεο κεηά ηελ αηκνδνζία (θαη εθόζνλ δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα ζύκβακα
θαηά ηε δηάξθεηά ηεο).
Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλνπκε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Δπαγγεικαηίεο νδεγνί (ιεσθνξείσλ, θνξηεγψλ, ζθαπηηθψλ ή αλπςσηηθψλ βαξέσλ
κεραλεκάησλ, ηξέλσλ, αζζελνθφξσλ θ.ιπ.), ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο,
δηαζψζηεο, ππξνζβέζηεο, άηνκα πνπ αλεβαίλνπλ ζε ζθαισζηέο ή εξγάδνληαη ζε
ππφγεηεο ζηνέο θ.ιπ. θαζψο θαη άηνκα αζρνινχκελα κε επηθίλδπλα αζιήκαηα ή ρφκππ
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(δχηεο, νξεηβάηεο, ζθηέξ, αιεμηπησηηζηέο, νδεγνί απηνθηλεηηζηηθψλ αγψλσλ ή
κνηνζπθιεηψλ θ.ιπ.).
Γηα ηνπο πηιφηνπο θαη ηνπο αεξνζπλνδνχο ζπληζηάηαη κεγαιχηεξε απνρή απφ ηελ
εξγαζία ηνπο (2 έσο 7 εκέξεο).
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ: Απνθιείνληαη άηνκα, ησλ
νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά ή δξαζηεξηφηεηα ζπλεπάγεηαη θίλδπλν κεηάδνζεο ινηκσδψλ
λνζεκάησλ κέζσ ηνπ αίκαηνο, εθηφο αλ ε ζπκπεξηθνξά ή δξαζηεξηφηεηα
ζηακαηήζνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ην ελ ιφγσ λφζεκα θαη απφ
ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ δνθηκαζηψλ, πάλησο φρη ιηγφηεξν απφ έλα ηεηξάκελν
(2004/33ΔΚ).Βιέπε θαη «ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ».
ΔΠΗΛΖΦΗΑ: Οη απφςεηο δηΐζηαληαη.
ε θάπνηεο Τπεξεζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία αλ ν δφηεο παίξλεη
αγσγή θαη αλ δελ ππήξμαλ θξίζεηο επηιεςίαο ηα ηειεπηαία 3 ή θαη’ άιινπο
(American Red Cross) 5 ζπλερή ρξόληα. χκθσλα κε άιιεο Τπεξεζίεο, γηα λα γίλεη
δεθηφο ν δφηεο πξέπεη λα είλαη εθηόο αγσγήο γηα δηάζηεκα πνπ πνηθίιεη απφ 1-6
κήλεο.
Καηά ην Δ.ΚΔ.Α, ν δφηεο απνξξίπηεηαη αλ θάλεη αγσγή γηα επηιεςία, ελψ γίλεηαη
δεθηφο, αλ έρνπλ πεξάζεη 3 ρξφληα ρσξίο ζεξαπεία θαη ρσξίο θξίζεηο επηιεςίαο
(2004/33ΔΚ).
Πξόηαζε:
Γεθηφο ν δφηεο, αλ έρνπλ πεξάζεη 3 ρξφληα ρσξίο ζεξαπεία θαη ρσξίο θξίζεηο
επηιεςίαο (2004/33ΔΚ).
ΔΠΗΠΔΦΤΚΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα είηε ε
επηπεθπθίηηδα είλαη ηνγελνχο αηηηνινγίαο είηε αιιεξγηθήο ζε πεξίνδν έμαξζεο.
Γεθηφο ν δφηεο, αλ καο δηαβεβαηψζεη φηη ε εξπζξφηεηα νθείιεηαη ζε αζψα αίηηα,
φπσο ππεξαηκία κεηά έθζεζε ζε ςπρξφ αέξα, ζακπνπάλ θ.ιπ.
ΔΡΠΔΣΑ: Αλ ν δφηεο αλαθέξεη θαηνηθίδην εξπεηφ (pet) ή επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε
εξπεηά, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ε απνζηείξσζε ηνπ ζεκείνπ θιεβνθέληεζεο κε αθφκα
κεγαιχηεξε επηκέιεηα θαη λα κε παξαζθεπάδνληαη αηκνπεηάιηα (δηφηη ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κηθξφβηα πνπ πηζαλφλ έρεη
απνθηήζεη ν δφηεο απφ ην εξπεηφ). Βιέπε θαη «ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΡΠΔΣΧΝ».
ΔΡΠΖ ΓΔΝΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ: Καηά American Red Cross, δεθηφο ν
αηκνδφηεο 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε εμάιεηςε βιαβψλ έξπεηα γελλεηηθψλ
νξγάλσλ. Αλ ζπλππάξρεη αθξνδίζην λφζεκα, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο επί έλα έηνο
κεηά ηε ζεξαπεία θαη ίαζε ηνπ ζπλππάξρνληνο λνζήκαηνο.
Καηά Δ.Κ.ΔΑ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη ηέινπο ηεο ζεξαπείαο θαη πιήξνπο
ίαζεο (απνμήξαλζεο θαη επνχισζεο ησλ δεξκαηηθψλ βιαβψλ) θαη ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο εθφζνλ δελ έρεη άιια ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη δελ αλήθεη ζε
νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε αλνζνθαηαζηνιήο.
Δπί πξνιεπηηθνχ εκβνιηαζκνχ, βιέπε «ΔΜΒΟΛΗΑ».
ΔΡΠΖ ΔΠΗΥΔΗΛΗΟ (ΔΡΠΖ ΥΔΗΛΔΧΝ): Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη
πιήξνπο ίαζεο θαη εμεηάδεηαη ηπρφλ ζπλππάξρνπζα θαηάζηαζε (π.ρ. ζπκπηψκαηα
ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνχ), πνπ επηβάιιεη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο αλαβνιή.
Θα κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφο αηκνδφηεο κε νξαηή αιιά πιήξσο απνμεξακέλε βιάβε,
αλ πξφθεηηαη γηα έξπεηα εκθαληδφκελν θαζ’ππνηξνπήλ ζε ζπλζήθεο ζηξεο θαη έρεη
πάξεη κφλν ηνπηθή ή θαζφινπ ζεξαπεία.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΔΡΠΖΣΗΚΑ».
ΔΡΠΖ ΕΧΣΖΡ: Αλ ν δφηεο έρεη ηζηνξηθφ λφζεζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί
κεξηθνχο κήλεο (φρη κφλνλ κέρξη πιήξνπο επνχισζεο ησλ βιαβψλ, αιιά θαη ειέγρνπ
γηα ηπρφλ ππνθείκελν λφζεκα πνπ πξνθαιεί αλνζνθαηαζηνιή). Καη’ άιινπο, ε
αλαβνιή πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ππνρψξεζε ησλ βιαβψλ.
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Δπί αλαθεξφκελεο επαθήο κε άηνκν κε ελεξγφ εξπεηηθή ινίκσμε, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα 4 εβδνκάδεο.
ΔΡΤΘΖΜΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία εκθάληζήο ηνπ. Γεθηέο νη αηκνδφηξηεο πνπ
εκθαλίδνπλ εξχζεκα πξνζψπνπ ιφγσ εκκελφπαπζεο. Απνθιείνληαη άηνκα κε
εμάλζεκα ηχπνπ «πεηαινχδαο» θαη ζπληζηάηαη έιεγρνο γηα εξπζεκαηψδε ιχθν.
Δξσηάηαη ν δφηεο γηα ιήςε θαξκάθσλ, θσηνεπαηζζεζία θ.ιπ. Δξχζεκα ιφγσ ηξηβήο
ή εγθαχκαηνο απνηειεί ιφγν πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ απφ αηκνδνζία.
ΔΡΤΘΖΜΑΣΧΓΖ ΛΤΚΟ: Βιέπε «ΛΤΚΟ ΔΡΤΘΖΜΑΣΧΓΖ».
ΔΡΤΘΡΑ: Δπί απιήο έθζεζεο ζε λνζνχλ άηνκν, ρσξίο ηζηνξηθφ λφζεζεο ή
εκβνιηαζκνχ ηνπ δφηε ζην παξειζφλ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 3 εβδνκάδεο θαη
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα. Δπί λφζεζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη
πιήξνπο ίαζεο. Γηα πξνιεπηηθφ εκβνιηαζκφ, βιέπε «ΔΜΒΟΛΗΑ».
ΔΗΣΑΛΟΠΡΑΜΖ (CIPRALEX, ENTACT): Βιέπε «ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ».
ΔΣΔΡΟΕΤΓΖ ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ: Γφηεο κε εηεξόδπγε
δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ή άιιν δξεπαλνθπηηαξηθφ ζχλδξνκν δελ γίλεηαη δεθηφο
παξά ηε θπζηνινγηθή ηηκή αηκνζθαηξίλεο, δηφηη ην αίκα ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη
επηθίλδπλν γηα αθαηκαμνκεηάγγηζε θαη επεηδή απνθξάζζεη ηα θίιηξα ιεπθαθαίξεζεο.
ΔΣΔΡΟΕΤΓΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ: Γφηεο κε εηεξόδπγε κεζνγεηαθή
αλαηκία γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ ε ηηκή αηκνζθαηξίλεο είλαη απνδεθηή (ηα 2/3 ησλ
αηφκσλ κε εηεξφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία έρνπλ θπζηνινγηθή ηηκή αηκνζθαηξίλεο,
εθηφο αλ ζπλππάξρεη ζηδεξνπελία ή άιιε αηηία).
Δπεηδή ππάξρεη ειαθξά ειαηησκέλε επηβίσζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, θαιφ είλαη ηα
εξπζξά λα κε ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο κε αηκνζθαηξηλνπάζεηα.
ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ (TEGISON, TIGASON): Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε δηα βίνπ. Βιέπε
«ΑΚΜΖ» θαη «ΦΧΡΗΑΖ».
ΔΤΔΡΔΘΗΣΟ ΔΝΣΔΡΟ: Δάλ έρνπλ απνθιεηζηεί άιια λνζήκαηα κε παξφκνηα
ζπκπηψκαηα, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, ζε πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη έμαξζε θαη δελ
ιακβάλεη αγσγή.
ΔΥΗΝΟΚΟΚΚΟ ΚΤΣΖ: Δπί ηζηνξηθνχ αθαηξεζείζεο ερηλνθφθθνπ θχζηεο, ν
δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ηεηξακήλνπ θαη εθφζνλ ν
δφηεο δελ είρε ππνβιεζεί ζε αθαίξεζε κεγάινπ κέξνπο πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο
θαη αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά. Δπί γλσζηήο κε ρεηξνπξγεζείζαο ερηλνθφθθνπ θχζηεο,
αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία.

Ε
ΕΑΛΖ: Δμεηάδεηαη αλ ε δάιε εκθαλίζηεθε ζην παξειζφλ ή πξφζθαηα, πφζν ζπρλά
θαη αλ είλαη γλσζηή ε αηηία. Αλ πξφθεηηαη γηα επεηζφδηα δάιεο ζην καθξηλφ παξειζφλ
κε γλσζηή αηηία π.ρ. θφπσζε, ινίκσμε, ζεξκνπιεμία θ.ιπ., ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
Αλ πξφθεηηαη γηα πξφζθαηα επεηζφδηα ππφ δηεξεχλεζε, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία. ε
θάζε πεξίπησζε εξσηάηαη ν δφηεο αλ εκθαλίδεη δάιε θαηά ηελ έγεξζε ζηελ νξζία
ζέζε. Δπί θαηαθαηηθήο απάληεζεο, εξσηάηαη γηα ηπρφλ γλσζηή νξζνζηαηηθή ππφηαζε
ή γλσζηφ απρεληθφ ζχλδξνκν ή γλσζηή θιεβηθή αλεπάξθεηα ή ιήςε β-blockers. Αλ
θαηά ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο δηαπηζησζεί κηθξή πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαηά
ηελ έγεξζε ζηελ νξζία ζηάζε, ρσξίο λα ππάξρεη παζνινγηθφ ππφβαζξν νχηε
αλεπαξθήο χπλνο, επαλεμεηάδνπκε ζε θαζηζηηθή ζέζε. Αλ παξακέλεη ε δηαθνξά ζηηο
δχν ζέζεηο, παξνηξχλνπκε ην δφηε λα πηεί ρπκφ ή λεξφ θαη ηνλ επαλεμεηάδνπκε κεηά
κεξηθά ιεπηά. Βιέπε θαη «ΑΤΥΔΝΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ» θαη «ΦΛΔΒΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ».
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ZIKA ΗΟ (ZIKV): Απνθιεηζκφο απφ αηκνδνζία θάζε ππνςήθηνπ δφηε πνπ έρεη
επηζθεθζεί πεξηνρή κε ηξέρνπζα ηνπηθή κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο επί 28 εκέξεο κεηά
ηελ επηζηξνθή ηνπ (ζπκβνπιεπφκαζηε ηνλ πιένλ πξφζθαην πίλαθα ρσξψλ ή
πεξηνρψλ ρσξψλ). Δπίζεο απνθιεηζκφο δφηε πνπ είρε ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν
πνπ λφζεζε απφ ηνλ ηφ ή πνπ επηζθέθζεθε ρψξα ελδεκίαο ηνπ ηνχ, επί 28 εκέξεο.
Απφ ην Μάην ηνπ 2015 ππάξρεη επηδεκία ζε εμέιημε ζηε Βξαδηιία θαη έσο ηηο 29 Απξηιίνπ
2016 αλαθνηλψζεθαλ θξνχζκαηα ζηηο ρψξεο: Αηηή, Ακεξηθαληθή ακφα, Αξνχκπα,
Βελεδνπέια, Βηεηλάκ, Βνιηβία, Γαιιηθή Γνπηάλα, Γνπαδεινχπε, Γνπαηεκάια, Γνπηάλα,
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Δθνπαδφξ, Δι αιβαδφξ, Κνινκβία, Κνζξάε (Μηθξνλεζία), Κφζηα
Ρίθα, Κνχβα, Κνπξαζάν, λεζηά Μάξζαι, Μαξηηλίθα, Μεμηθφ, Μπαξκπάληνο, Μπειίδ,
Μπνλαίξ, Νέα Καιεδνλία, Νηθαξάγνπα, Νηνκίληθα, Ολδνχξα, Παλακά, Παπνχα Νέα
Γνπηλέα, Παξαγνπάε, Πνπέξην Ρίθν, ακφα, νπξηλάκ, Σαυιάλδε, Σδακάηθα, Σφλγθα, λεζηά
Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, Φηιηππίλεο, Φίηδη, Saint Barthelemy, Saint Lucia, Saint Martin,
Sint Maarten, ζηα λεζηά Saint Vincent θαη Grenadines, λεζηά Virgin (ΖΠΑ), θαη ζην
Πξάζηλν Αθξσηήξη ζηελ Αθξηθή.
Δπηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ησλ ρσξψλ/πεξηνρψλ κε ελεξγφ κεηάδνζε ηνπ ηνχ Zika, δειαδή κε
θαηαγεγξακκέλε ηνπηθή απηφρζνλε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο,
αλαξηάηαη:
 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ: www.keelpno.gr > Z > Zika (ηόο) > «Υάξηεο
θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ» (πεγή: ECDC)
 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC. Current Zika transmission. Γηαζέζηκν ζε:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zikaoutbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx (εβδνκαδηαία
επηθαηξνπνίεζε)

ΕΧΟΝΟΟΗ: Βιέπε ζηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο «ΚΤΣΗΚΔΡΚΧΖ», «ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ»,
«ΣΟΞΟΠΛΑΜΧΖ» θ.ιπ.
ΕΧΣΖΡ ΔΡΠΖ: Βιέπε «ΔΡΠΖ ΕΧΣΖΡ».

Ζ
ΖΛΔΚΣΡΟΟΚ: Απνξξίπηεηαη ν δφηεο, είηε ππέζηε ειεθηξνζφθ γηα αλάηαμε
αξξπζκίαο είηε γηα ςπρηθή λφζν.
ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ είλαη πιήξσο επνπισκέλεο νη βιάβεο.
ΖΛΗΚΗΑ: Δπηηξεπηά φξηα 18-65 εηώλ. Γηα ηελ ειηθία 17-18 εηψλ απαηηείηαη έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε γνλέα ή θεδεκφλα. ε κεξηθέο ρψξεο ην θαηψηεξν φξην ειηθίαο είλαη 16
εηψλ κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε γνλέα ή θεδεκφλα.
Γηα θάησ ησλ 18 εηψλ ζε πνιιέο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε απαίηεζε
γηα ην θαηψηεξν επηηξεπηφ βάξνο δηακνξθψλεηαη απφ ην θχιν θαη ην χςνο ηνπ
ππνςήθηνπ δφηε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα:
Γηα χςνο:
147 cm 150 cm 152 cm θαη άλσ
51,7
50
Καηψηεξν επηηξεπηφ βάξνο γηα άξξελ: 53,5
64,4
62,6
Καηψηεξν επηηξεπηφ βάξνο γηα ζήιπ: 66,2
Γφηεο πξψηεο θνξάο θαη ειηθίαο 60-65 εηψλ γίλνληαη δεθηνί θαηά ηελ θξίζε ηνπ
γηαηξνχ θαη εθφζνλ ε πγεία ηνπο ην επηηξέπεη.
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Ζ απνδνρή ηαθηηθψλ αηκνδνηψλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ ελαπφθεηηαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ηαηξνχ ηεο Αηκνδνζίαο (2004/33ΔΚ). Υξεηάδεηαη ε άδεηα ηνπ
ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ε νπνία αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ.
Πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζεθηηθά ν ζθπγκόο θαη ε αξηεξηαθή πίεζε θαη λα
εξσηψληαη νη δφηεο αλ είραλ πνηέ πφλν ζην ζηήζνο, δχζπλνηα, απψιεηα ζπλείδεζεο ή
ιηπνζπκία ή αλ θάπνηε πνπ αηζζάλζεθαλ άζρεκα έγηλε δηάγλσζε ζηεζάγρεο ή άιινπ
ζνβαξνχ θαξδηαγγεηαθνχ πξνβιήκαηνο.
ΖΜΗΚΡΑΝΗΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία καθξάλ ηεο θξίζεο. Απνθιείεηαη ν δφηεο,
αλ έρεη ηαθηηθά επεηζφδηα ή είλαη ππφ ζεξαπεία ή εκθαλίδεη εκηθξαλία κεηά απφ
αηκνδνζία ή αλ έρνπκε ηελ ππνςία φηη δελ πξφθεηηαη γηα εκηθξαλία αιιά γηα
θεθαιαιγία πνπ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ: Υξεηάδεηαη λα δηαθξίλνπκε ην είδνο ηεο επαηίηηδαο (θαξκαθεπηηθή,
ηξνθηθή ή ηνγελήο). Δπί ηζηνξηθνχ θαξκαθεπηηθήο ή ηξνθηθήο (απφ καληηάξηα, άγξηα
ρφξηα θ.ιπ.) επαηίηηδαο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά ηελ πιήξε ίαζε.
ηηο Ζ.Π.Α., γίλνληαη δεθηνί γηα πξψηε θνξά αηκνδφηεο κε ηζηνξηθφ επαηίηηδαο πξν
ηεο ειηθίαο ησλ 11 εηψλ (κε ην ζθεπηηθφ φηη επξφθεηην γηα επαηίηηδα Α). ηε
ζπλέρεηα νη αηκνδφηεο εμαθνινπζνχλ λα αηκνδνηνχλ, εθφζνλ ν έιεγρνο γηα
απζηξαιηαλφ αληηγφλν θαη anti-core απνβεί αξλεηηθφο.
Απνξξίπηνληαη άηνκα πνπ ζαλ ελήιηθεο πέξαζαλ επαηίηηδα άγλσζηεο αηηηνινγίαο.
Δπεηδή ζηε ρψξα καο ν έιεγρνο γηα anti-ΖΒcore δελ είλαη ππνρξεσηηθφο, δελ ππάξρεη
νκνθσλία γηα ην αλ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηά άηνκα κε ηζηνξηθφ επαηίηηδαο κεηά ηελ
ειηθία ησλ 11 εηψλ. ηε δηθή καο Τπεξεζία Αηκνδνζίαο γίλνληαη δεθηά άηνκα κε
ηζηνξηθφ επαηίηηδαο κεηά ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη εθφζνλ ε ειιεληθή λνκνζεζία
δελ ην επηβάιιεη, δελ πξνβαίλνπκε ζε έιεγρν anti-ΖΒcore, παξά κφλν ζε πεξίπησζε
πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ κνξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ζεηηθφ θαη ν νξνινγηθφο έιεγρνο γηα
απζηξαιηαλφ αληηγφλν αξλεηηθφο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αλ ην anti-ΖΒcore είλαη
ζεηηθό ζε δύν κεηξήζεηο (κε νπνηνδήπνηε κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ηνπο), ζεσξείηαη φηη
πξφθεηηαη γηα ιαλζάλνπζα επαηίηηδα θαη νη δφηεο απνθιείνληαη δηα παληφο.
ε δφηεο κε ηζηνξηθφ επαηίηηδαο Β (είηε ηθηεξηθή κνξθή είηε αληθηεξηθή) πνπ
πξνζθνκίδνπλ εμεηάζεηο φπνπ θαίλεηαη ην anti-ΖΒcore ζεηηθφ, δίλνληαη εμεγήζεηο,
επαλαιακβάλνπκε κε αμηφπηζηε κέζνδν ηνλ έιεγρν anti-ΖΒcore θαη φινπο ηνπο
ππφινηπνπο δείθηεο θαη επί ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο anti-ΖΒcore νη δφηεο
απνθιείνληαη απφ αηκνδνζία δηα παληφο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηίηιν ηνπ anti- ΖΒs,
ιφγσ ηνπ κηθξνχ αιιά ππαξθηνχ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ιαλζάλνπζαο επαηίηηδαο.
ε δφηεο ρσξίο ηζηνξηθφ επαηίηηδαο Β, ζηνπο νπνίνπο ηπραία έρεη επξεζεί anti-ΖΒcore
ζεηηθφ, θαιφ είλαη λα εθαξκφδνπκε ηηο νδεγίεο ηεο FDA, πνπ νξίδεη φηη απνθιείνληαη
απφ αηκνδνζία δφηεο πνπ εκθαλίδνπλ ζε 2 αηκνιεςίεο δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο
(φζν θνληηλέο θαη αλ είλαη) anti-ΖΒcore ζεηηθφ. Ζ νδεγία έρεη δνζεί, επεηδή κεξηθέο
θνξέο παξαηεξνχληαη ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ ππάξρεη επηβεβαησηηθή
κέζνδνο γηα ην anti-ΖΒcore.
Πηζαλφηαηα ζηε ρψξα καο ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεηαη έιεγρνο anti-ΖΒcore θαη ζηνπο αιινδαπνχο
πξψηεο θνξάο θαη ζηνπο αζίγγαλνπο, ιφγσ πςεινχ επηπνιαζκνχ.
Βιέπε θαη «ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α» θαη «ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β».

ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 4 κήλεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηφ.
Μεηά απφ λφζεζε, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά ηελ πιήξε αλάξξσζε θαη πάξνδν
ηεηξακήλνπ θαη εθφζνλ έρεη απνθιεηζηεί ζπιινίκσμε.
Δπεηδή ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ αζζελψλ κε επαηίηηδα Α ρξεηάδεηαη λα
εκβνιηάδεηαη πξνιεπηηθά, ππνςήθηνη δφηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη
δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί, δελ γίλνληαη πξνζσξηλά απνδεθηνί.
Μεηά εκβνιηαζκφ γηα Ζπαηίηηδα Α, ε αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο ζρεηίδεηαη κε ην αλ
ππήξμε ή φρη έθζεζε ζηνλ ηφ:
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Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε ρσξίο λα πξνεγεζεί έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο
κεηά κεξηθέο εκέξεο (1εβδνκάδα), αλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά ζπκπηψκαηα θαη
αηζζάλεηαη θαιά.
Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή (φρη ελδννηθνγελεηαθή) έθζεζε ζηνλ ηφ, ν
δφηεο απνθιείεηαη γηα 6 εβδνκάδεο.
Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή ελδννηθνγελεηαθή έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο
απνθιείεηαη γηα 4 κήλεο.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά απφ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε γ-ζθαηξίλεο, πξνθεηκέλνπ
θάπνηνο λα ηαμηδέςεη, ελψ αλ ε ρνξήγεζε γ-ζθαηξίλεο έγηλε κεηά απφ γλσζηή
έθζεζε ζηνλ ηφ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 εβδνκάδεο.
ε πεξίπησζε επηδεκίαο ζπκβνπιεπφκαζηε ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο.
Δπί παξαηεηακέλεο επηδεκίαο, θίλδπλνο έθζεζεο ππάξρεη κέρξη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
ηειεπηαίνπ θξνχζκαηνο.
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β:
χκθσλα κε ηελ νδεγία 2004/33ΔΚ, γίλνληαη δεθηά άηνκα πνπ είλαη αξλεηηθά ζην
Απζηξαιηαλφ αληηγφλν θαη έρεη απνδεηρζεί ε αλνζία ηνπο. Χζηφζν ζηε δηθή καο
Τπεξεζία Αηκνδνζίαο, άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζε 2 αηκνιεςίεο δηαθνξεηηθήο
εκεξνκελίαο (φζν θνληηλέο θαη αλ είλαη) anti-ΖΒcore ζεηηθφ απνθιείνληαη απφ
αηκνδνζία δηα παληφο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηίηιν ηνπ anti- S, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αιιά
ππαξθηνχ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ιαλζάλνπζαο επαηίηηδαο. Βιέπε θαη «ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ».
Φνξείο: Απνθιείνληαη άηνκα κε ζεηηθφ απζηξαιηαλφ αληηγφλν ή ζηε θάζε ηεο
νξνκεηαηξνπήο.
Σεμνπαιηθνί ζύληξνθνη αηόκσλ κε νμεία ή ρξόληα επαηίηηδα Β: Απνθιείνληαη δφηεο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε άηνκα κε νμεία ή ρξφληα (θνξείο) επαηίηηδα Β, εηδηθά αλ δελ
έρνπλ αληηζψκαηα απφ εκβνιηαζκφ. Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 4 κήλεο κεηά ηελ
ηειεπηαία επαθή.
Άιια άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ: Τπνςήθηνη δφηεο πνπ είραλ ζηελ εξγαζία ηνπο ή ηελ
νηθία ηνπο ζηελή επαθή (κε ην δέξκα ηνπο ή βιελλνγφλνπο) κε άηνκα πνπ λφζεζαλ
απφ νμεία ή ρξνλία επαηίηηδα Β απνθιείνληαη απφ αηκνδνζία γηα 4 κήλεο κεηά ηε
έθζεζε. Τέηνηνη δόηεο ζεσξνύληαη ζπγγελείο πνπ θξνληίδνπλ ηνπο αζζελείο, θίινη πνπ
κνηξάζηεθαλ ηα ίδηα πξνζσπηθά αληηθείκελα, εξγάηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ίδηα
εξγαιεία, θνκκσηέο, θνπξείο, αηζζεηηθνί, θ.ιπ.
Πξνζσπηθό λνζνθνκείσλ: Όζνη θξνληίδνπλ αζζελείο κε επαηίηηδα Β (ηαηξνί,
λνζειεπηέο), νη ηξαπκαηηνθνξείο, νη εξγαδφκελνη ζε εξγαζηήξηα, νη θαζαξηζηέο, νη
εξγαδφκελνη ζηα πιπληήξηα ή ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θ.ιπ., γίλνληαη δεθηνί
εθφζνλ έρνπλ αληηζψκαηα απφ εκβνιηαζκφ θαη δελ έρνπλ εθηεζεί ζηνλ ηφ ιφγσ
αηπρήκαηνο κε βειφλε ή επαθήο κε αίκα κνιπζκαηηθνχ αζζελή ην ηειεπηαίν
ηεηξάκελν.
Υπεξάλνζνο γ-ζθαηξίλε: Αλαβάιιεηαη γηα 6 κήλεο γηα φζνπο έθαλαλ ππεξάλνζν γζθαηξίλε κεηά απφ έθζεζε ζηνλ ηφ (επεηδή ε ππεξάλνζε γ-ζθαηξίλε παξαηείλεη ην
ρξφλν επψαζεο ηεο λφζνπ).
Εκβόιην: Μεηά εκβνιηαζκφ γηα Ζπαηίηηδα Β, ε αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο ζρεηίδεηαη
κε ην αλ ππήξμε ή φρη έθζεζε ζηνλ ηφ:
Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε ρσξίο λα πξνεγεζεί έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο
κεηά κεξηθέο εκέξεο (1εβδνκάδα), αλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά ζπκπηψκαηα θαη
αηζζάλεηαη θαιά. Καιφ είλαη λα έρνπκε ππ΄φςηλ καο φηη κπνξεί λα έρνπκε ςεπδψο
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ νξνινγηθφ έιεγρν γηα απζηξαιηαλφ αληηγφλν, ιφγσ
αλίρλεπζεο ηνπ αληηγφλνπ ηνπ εκβνιίνπ.
Αλ ν εκβνιηαζκφο έγηλε κεηά απφ γλσζηή έθζεζε ζηνλ ηφ, ν δφηεο απνθιείεηαη γηα 4
κήλεο, εθφζνλ γίλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο.
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ C: Απνθιείνληαη νξηζηηθά φζνη έρνπλ Ζπαηίηηδα C (2004/33ΔΚ).
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Απνθιείνληαη νξηζηηθά φζνη είραλ επηβεβαησκέλε Ζπαηίηηδα C ή έρνπλ αληηζψκαηα
επαηίηηδαο C. Απνθιείνληαη φζνη έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άηνκα κε νμεία ή
ρξνλία Ζπαηίηηδα C γηα φζν δηάζηεκα έρνπλ ζρέζε. Γίλνληαη δεθηνί γηα αηκνδνζία 4
κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζρέζεο ηνπο, εθφζνλ γίλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο.
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Δ: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεξηθνχο κήλεο κεηά ηελ πιήξε αλάξξσζε.
Τπνςήθηνη δφηεο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε λνζνχλ άηνκν, δελ γίλνληαη δεθηνί γηα 1
ρξφλν.
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ ΗΟΓΔΝΖ: Άηνκα κε ηνγελή επαηίηηδα ζηελ παηδηθή ειηθία (κέρξη 11
εηψλ) αηκνδνηνχλ, εθφζνλ έρνπλ ζεξαπεπηεί πιήξσο θαη ηα tests γηα επαηίηηδα είλαη
αξλεηηθά.
Απνξξίπηνληαη άηνκα πνπ ζαλ ελήιηθεο πέξαζαλ επαηίηηδα άγλσζηεο αηηηνινγίαο.
Βιέπε θαη «ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ».
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΚΆΣΧ ΣΧΝ 11 ΔΣΏΝ): Δπηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία, εθφζνλ ν έιεγρνο γηα επαηίηηδεο είλαη αξλεηηθφο θαη δελ ππάξρνπλ
ζπκπηψκαηα.
ΖΡΔΜΗΣΗΚΑ: Δμεηάδνπκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη. Δπηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία, αλ γίλεηαη ζπνξαδηθή ρξήζε (δελ ηζρχεη ην ίδην γηα αληηςπρσζηθά). Βιέπε
«ΑΓΥΟΛΤΣΗΚΑ» θαη «ΑΝΣΗΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΑΚΑ». ε θάζε πεξίπησζε ην αίκα δελ
δίλεηαη ζε έγθπν, δηφηη κεξηθέο βελδνδηαδεπίλεο (clonazepam, clorazepate, diazepam)
θαη ηα βαξβηηνπξηθά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία D εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ, ελψ
θάπνηεο άιιεο βελδνδηαδεπίλεο (flurazepam, temazepam, triazolam) αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.

Θ
ΘΑΛΗΓΟΜΗΓΖ: Αλήθεη ζηα ηεξαηνγφλα θαηεγνξίαο Υ. Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο
θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο.
ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗΡΟΣΖΣΑ: Αλαβάιιεηαη γηα εχινγν δηάζηεκα ε αηκνδνζία, αλ
ν δφηεο είλαη ππφ έξεπλα ή θάλεη αλνζνζεξαπεία. Αλαβάιιεηαη γηα 3 κήλεο, αλ
παίξλεη Clomid ή Clomifial. Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο θάλεη ή έρεη θάλεη
ζεξαπεία κε γνλαδνηξνπίλε αλζξψπηλεο ππφθπζεο. Δπί ιήςεο ιεπθνθπηηάξσλ ή
άιισλ ζηνηρείσλ αλζξψπηλνπ αίκαηνο άιινπ αηφκνπ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4
κήλεο.
ΘΖΛΑΜΟ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ππφ φξνπο.
Γηα λα γίλεη δεθηή ε κεηέξα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηνλ
ηνθεηφ θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζράζεηο ηνπ δέξκαηνο ζηηο ζειέο ή πέξημ απηψλ πνπ
ζα κπνξνχζε λα απνηεινχλ πχιε εηζφδνπ κηθξνβίσλ.
ε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αηκνδφηξηα κε ζπάλην θαηλφηππν), ε
αηκνδφηξηα γίλεηαη δεθηή, αθνχ παξέιζεη ηεηξάκελν απφ ηνλ ηνθεηφ (2004/33ΔΚ).
ε θάζε πεξίπησζε πξόζθαηνπ ηνθεηνύ (εληόο έηνπο), όπσο θαη ζηηο πνιύηνθεο,
θαιό είλαη λα ρνξεγνύληαη ηα εξπζξά ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα, πξνο
απνθπγή ζπλδξόκνπ TRALI.
ΘΖΛΧΜΑΣΑ ΟΤΡΟΓΟΥΟΤ ΚΤΣΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΘΛΑΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο. Δξσηάηαη ν δφηεο αλ
αθνινπζεί αγσγή κε αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα ή αληηπεθηηθά (γηα λα κελ γίλνπλ
αηκνπεηάιηα).
ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΑΡΑΗΜΗΑ-ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΑΡΧΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία
νξηζηηθά, αλ πξφθεηηαη γηα ηδηνπαζή ζξνκβνθπηηαξαηκία. Αλ πξφθεηηαη γηα ήπηα
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ζξνκβνθπηηαξαηκία ιφγσ ζηδεξνπελίαο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο γηα πξνζθνξά νιηθνχ
αίκαηνο κεηά ηελ πιήξε δηφξζσζε ηεο ζηδεξνπελίαο, ελψ κπνξεί ζην δηάζηεκα απηφ
λα πξνζθέξεη αηκνπεηάιηα αθαίξεζεο.
ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΟΠΔΝΗΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία ζε πεξηπηψζεηο ηδηνπαζνχο
ζξνκβνπελίαο.
Δπί αλαθεξφκελεο ζξνκβνπελίαο κεηά ηνγελή ινίκσμε ζην παξειζφλ θαη πιήξε
απνθαηάζηαζε, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
ΘΡΟΜΒΟΠΔΝΗΚΖ ΠΟΡΦΤΡΑ: Βιέπε «ΘΡΟΜΒΟΚΤΣΣΟΠΔΝΗΑ» θαη
«ΗΓΗΟΠΑΘΖ ΘΡΟΜΒΟΠΔΝΗΚΖ ΠΟΡΦΤΡΑ».
ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ: Δμεηάδνπκε ην είδνο ηεο ζξνκβνθηιίαο (απνηειέζκαηα
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ).
Η. Γελ γίλεηαη δεθηόο ν δόηεο, εάλ έρεη εκθαλίζεη:
- πλεπκνληθή εκβνιή
- ζξφκβσζε άλσ άθξνπ
- ζξφκβσζε ζε αζπλήζηζηε ζέζε (εγθεθάινπ, ππιαίαο, κεζεληεξίνπ, θ.ιπ).
ΗΗ. Γίλεηαη δεθηόο ν δόηεο, εάλ:
- Έρεη ζξνκβνθηιία εξγαζηεξηαθψο δηαγλσζκέλε, ρσξίο φκσο λα έρεη εκθαλίζεη
ζξνκβνεκβνιηθφ επεηζφδην.
- Έρεη ππνζηεί έλα θαη κφλν επεηζφδην ελ ησ βάζεη θιεβηθήο ζξφκβσζεο,
εμαηηίαο αλαζηξέςηκνπ εθιπηηθνχ αηηίνπ π.ρ. κεηά απφ ιήςε
αληηζπιιεπηηθψλ, κεηά απφ θιηλνζηαηηζκφ ιφγσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο,
θ.ιπ. Γίλεηαη δεθηφο κεηά ηελ παξέιεπζε δηαζηήκαηνο πνπ πνηθίιιεη απφ ηε
κία Τπεξεζία ζηελ άιιε. ηε δηθή καο Τπεξεζία δεθηφο κεηά πάξνδν
ηνπιάρηζηνλ ελόο εμακήλνπ θαη εθφζνλ δελ επξίζθεηαη ππφ αληηπεθηηθή
αγσγή.
- Έρεη εκθαλίζεη επηπνιήο ζξνκβνθιεβίηηδα ζπλεπεία γλσζηνχ εθιπηηθνχ
αηηίνπ π.ρ. θιεβηθνχ θαζεηήξα, ζξφκβσζεο θηξζψλ ή ηξαπκαηηζκνχ. Γίλεηαη
δεθηφο ζε θάπνηεο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο κία εβδνκάδα έσο έλα κήλα κεηά
ηελ παξέιεπζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ δηαθνπή ηπρφλ ζεξαπείαο. ηε δηθή
καο Τπεξεζία ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ.
ΗΗΗ. Γηα έλα ζξνκβσηηθφ επεηζφδην, ρσξίο ηελ χπαξμε εθιπηηθνχ αηηίνπ
νη γλψκεο δηίζηαληαη. Γηθή καο πξφηαζε είλαη, λα κελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο.
Βιέπε θαη «ΘΡΟΜΒΧΖ».
ΘΡΟΜΒΧΖ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά, αλ έρεη επαλεηιεκκέλεο πξνζβνιέο
θαη αθνινπζεί αληηπεθηηθή αγσγή. ε κνλήξε πξφζθαηε πξνζβνιή, εμεηάδνπκε ηελ
αηηία θαη αλαβάιινπκε ηελ αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε.
Η. Γελ γίλεηαη δεθηόο ν δόηεο, εάλ έρεη εκθαλίζεη:
- πλεπκνληθή εκβνιή
- έζησ θη έλα ζξνκβσηηθφ επεηζφδην, ρσξίο ηελ χπαξμε εθιπηηθνχ αηηίνπ
- έζησ θαη έλα ζξνκβσηηθφ επεηζφδην επί εδάθνπο ζξνκβνθηιίαο
- πεξηζζφηεξα απφ 2 ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα, αλεμαξηήησο αηηηνινγίαο
- ζξφκβσζε άλσ άθξνπ
- ζξφκβσζε ζε αζπλήζηζηε ζέζε (εγθεθάινπ, ππιαίαο, κεζεληεξίνπ, θιπ)
- ζξφκβσζε επί εδάθνπο λενπιαζίαο
ΗΗ. Γελ γίλεηαη δεθηόο ν δόηεο, εάλ πάζρεη από:
- αληηθσζθνιηπηδηθφ ζχλδξνκν (είηε ηδηνπαζέο, είηε δεπηεξνπαζέο)
Πξόθεηηαη γηα ρξόλην απηνάλνζν ηδηαίηεξα ζξνκβνγόλν ζύλδξνκν. Σην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ
είλαη ηδηνπαζέο, ελώ ζηηο ππόινηπεο κηζέο πεξηπηώζεηο νθείιεηαη ζε ππνθείκελν λόζεκα, όπσο
λενπιαζία, θάξκαθα, ινίκσμε, θ.ιπ.

- ζνβαξνχ βαζκνχ κεηαζξνκβσηηθφ ζχλδξνκν
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- θιεβηθή αλεπάξθεηα θάησ άθξσλ (κε επαθφινπζν νξζνζηαηηθή ππφηαζε)
ΗΗΗ. Γελ γίλεηαη δεθηόο ν δόηεο, εάλ επξίζθεηαη ζε αγσγή γηα πξφιεςε ή
ζεξαπεία ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ κε:
- κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο επαξίλε
- αληηβηηακίλεο Κ (π.ρ. Sintrom)
- λέα απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηπεθηηθά θάξκαθα
ΗV. Γίλεηαη δεθηόο ν δόηεο, εάλ:
- Έρεη ζξνκβνθηιία εξγαζηεξηαθψο δηαγλσζκέλε, ρσξίο φκσο λα έρεη
εκθαλίζεη ζξνκβνεκβνιηθφ επεηζφδην.
- Έρεη ππνζηεί έλα θαη κφλν επεηζφδην ελ ησ βάζεη θιεβηθήο ζξφκβσζεο,
εμαηηίαο αλαζηξέςηκνπ εθιπηηθνχ αηηίνπ π.ρ. κεηά απφ ιήςε
αληηζπιιεπηηθψλ, κεηά απφ θιηλνζηαηηζκφ ιφγσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο,
θ.ιπ. Γίλεηαη δεθηφο κεηά ηελ παξέιεπζε δηαζηήκαηνο πνπ πνηθίιιεη απφ ηε
κία Τπεξεζία ζηελ άιιε. ηε δηθή καο Τπεξεζία δεθηφο κεηά πάξνδν
ηνπιάρηζηνλ ελόο εμακήλνπ, θαη εθφζνλ δελ επξίζθνληαη ππφ αληηπεθηηθή
αγσγή.
- Έρεη εκθαλίζεη επηπνιήο ζξνκβνθιεβίηηδα ζπλεπεία γλσζηνχ εθιπηηθνχ
αηηίνπ π.ρ. θιεβηθνχ θαζεηήξα, ζξφκβσζεο θηξζψλ, ή ηξαπκαηηζκνχ. Γίλεηαη
δεθηφο ζε θάπνηεο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο κία εβδνκάδα έσο έλα κήλα κεηά
ηελ παξέιεπζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ δηαθνπή ηπρφλ ζεξαπείαο. ηε δηθή
καο Τπεξεζία ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ.
V: Γηα έλα ζξνκβσηηθφ επεηζφδην, ρσξίο ηελ χπαξμε εθιπηηθνχ αηηίνπ
νη γλψκεο δηίζηαληαη. Γηθή καο πξφηαζε είλαη, λα κελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ» θαη «ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ».
ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ: Δξσηάκε ηνλ ππνςήθην δφηε αλ έρεη γίλεη νξκνληθφο έιεγρνο,
ππεξερνγξάθεκα θαη/ή ζπηλζεξνγξάθεκα, αλ ζην πφξηζκα ή πξνθνξηθά
αλαθέξζεθαλ φδνη, αλ έρεη γίλεη εμέηαζε γηα αληη-ζπξενεηδηθά αληηζψκαηα θ.ιπ.
Πξνζπαζνχκε λα αληηιεθζνχκε, αλ ν αηκνδφηεο έρεη ηζηνξηθφ ππεξ ή
ππνζπξενεηδηζκνχ θαη πνηα αθξηβψο θάξκαθα παίξλεη.
Αλαβάιιεηαη πξνζσξηλά ε αηκνδνζία επί αδηάγλσζηεο θαηάζηαζεο.
Αλαβάιιεηαη πξνζσξηλά ε αηκνδνζία επί νδψδνπο βξνγρνθήιεο, έσο φηνπ
δηαπηζησζεί ε θχζε ησλ φδσλ.
Γεθηφο ν δφηεο επί απιήο βξνγρνθήιεο ππφ ή ρσξίο αγσγή.
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία ζε θαθνήζεηα.
Δπί ππεξζπξενεηδηζκνύ: χκθσλα κε ηνλ American Red Cross, κπνξεί λα γίλεη
δεθηφο ν δφηεο, αλ κεηά 6 κήλεο ππφ αγσγή έρεη θαηαζηεί επζπξενεηδηθφο.
Καη΄άιινπο (είλαη θαη πξφηαζε Κ. Αίκαηνο ΑΥΔΠΑ), αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
γηα 2 ρξόληα κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κε αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα ή γηα 6
κήλεο κεηά ηε ζπξενεηδεθηνκή ή ηε ζεξαπεία κε ηώδην θαη εθφζνλ ηφηε είλαη
ξπζκηζκέλνο ν αηκνδφηεο (πξέπεη λα δηαζέηεη πξφζθαην έιεγρν) θαη έρεη
απνθιεηζηεί θαθνήζεηα.
Δπί ππνζπξενεηδηζκνύ: επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία αλάινγα κε ηελ αηηία θαη εθφζνλ
ν δφηεο είλαη ξπζκηζκέλνο (επζπξενεηδηθφο).
Πξόηαζε: Δξσηάηαη ν δφηεο γηα ηνλ αξρηθφ έιεγρν θαη ηελ αξρηθή δηάγλσζε, αλ
είρε ζεηηθά αληηζπξενεηδηθά αληηζψκαηα, πφηε άξρηζε ιήςε Σ4, πφηε έγηλε ν
ηειεπηαίνο έιεγρνο.
Δπί απηνάλνζεο ζπξενεηδίηηδαο (Hashimotto) (εκθαλίδνπλ 15% ησλ γπλαηθψλ:
απφξξηςε, φηαλ ν ηίηινο αληηζσκάησλ είλαη ςειφο θαη ν δφηεο αξξχζκηζηνο.
Αλ ν αηκνδφηεο είλαη επζπξενεηδηθφο, ε ζπξενεηδίηηδα είλαη ε κνλαδηθή εθδήισζε
απηνάλνζνπ λνζήκαηνο θαη ν ηίηινο αληηζσκάησλ ρακειφο, κπνξεί λα ιεθζεί νιηθφ
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αίκα, λα κε παξαρζνχλ παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά λα ρνξεγεζνχλ
ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα (φρη ζε έγθπν θαη παηδί).
Ζ ιήςε Θπξνμίλεο (Σ4 ή Thyrormone ή άιια ζθεπάζκαηα) δελ είλαη ιόγνο
απόξξηςεο. O αηκνδφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ είλαη ξπζκηζκέλνο θαη ν ιφγνο γηα ηνλ
νπνίνλ παίξλεη ζπξνμίλε δελ απνηειεί αληέλδεημε.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΘΤΡΔΟΔΗΓΗΚΑ» θαη «ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ΗΧΓΗΟ».

Η
ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ (ADVIL, ALGOFREN, BRUFEN, NUROFEN): Δμεηάδεηαη ε αηηία
ιήςεο ηνπ αληηθιεγκνλψδνπο. Δπί απνπζίαο ζεκείσλ ινίκσμεο, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο 24-48 ψξεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε.
ΗΓΜΟΡΗΣΗΓΑ: ε νμεία ηγκνξίηηδα, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 εβδνκάδα κεηά
ην ηέινο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη εθφζνλ ν δφηεο είλαη ηειείσο θαιά.
ε ρξφληα ηγκνξίηηδα, εμεηάδεηαη ε θχζε ηεο. Δπί αιιεξγηθήο αηηηνινγίαο, βιέπε
«ΑΛΛΔΡΓΗΑ». Δπί κηθξνβηαθήο αηηηνινγίαο, ν δφηεο απνξξίπηεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 1
εβδνκάδα κεηά ην πέξαο επηηπρνχο αγσγήο.
ΗΓΗΟΠΑΘΖ ΘΡΟΜΒΟΠΔΝΗΚΖ ΠΟΡΦΤΡΑ: Γεθηνί φζνη δφηεο είραλ ηζηνξηθφ
ζε παηδηθή ειηθία, αιιά έθηνηε είλαη θαιά κε θπζηνινγηθφ αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ.
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ πξφθεηηαη γηα λφζν ζε ελήιηθα.
ΗΓΗΟΠΑΘΖ ΠΟΛΤΚΤΣΣΑΡΑΗΜΗΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά. Αλ θάλεη
ζεξαπεπηηθέο αθαηκάμεηο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηάγγηζε ην αίκα ηνπ.
ΗΓΡΧΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο, ιφγσ ζπρλψλ θιεγκνλψλ κε
ππψδε ζπιινγή, είηε παίξλεη είηε δελ παίξλεη θαξκαθεπηηθήο αγσγή.
ΗΚΣΔΡΟ: Δμεηάδεηαη πφηε εκθαλίζηεθε ν ίθηεξνο θαη ε αηηία ηνπ. Απνθιείεηαη
νξηζηηθά ν δφηεο, αλ πξφθεηηαη γηα θαθνήζεηα ή ηνγελή επαηίηηδα B ή C. Αλαβνιή επί
αλαθεξφκελνπ ηθηέξνπ, ηνπ νπνίνπ ε αηηία είλαη ππφ δηεξεχλεζε.
Άηνκα κε ζχλδξνκν Gilbert γίλνληαη δεθηά, αλ δελ έρνπλ ηθηεξηθή ρξνηά (καθξάλ
λεζηείαο).
Γεθηά άηνκα πνπ ζην παξειζφλ είραλ εκθαλίζεη ίθηεξν απνθξαθηηθνχ ηχπνπ ιφγσ
ρνινιίζσλ, εθφζνλ είλαη αζπκπησκαηηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρεη
απνθιεηζηεί θαθνήζεηα.
ΗΛΗΓΓΟ: Απνθιείεηαη ν δφηεο ζηε θάζε πνπ έρεη ζπκπηψκαηα θαη/ή ιακβάλεη
αγσγή. Απνθιείεηαη ζε ζρεηηθά πξφζθαηε πξνζβνιή ή ζε ππνηξνπηάδνπζεο
πξνζβνιέο, κε ηελ αηηία ηνπ ηιίγγνπ λα παξακέλεη αδηάγλσζηε.
Απνθιείεηαη αλ ππάξρεη λεπξνινγηθή ζπλδξνκή. Απνθιείεηαη επί θαθνήζεηαο.
Δπί ηιίγγνπ ιαβπξηλζηθήο αηηηνινγίαο, δεθηφο ν δφηεο αλ έρεη εθιείςεη ε αηηία (π.ρ.
ίσζε). ε σηνζθιήξπλζε, δελ ππάξρεη ιφγνο απφξξηςεο ηνπ δφηε, αλ ην
πξνεγνχκελν βξάδπ δελ είρε αλεπαξθή χπλν (ιφγσ εκβνψλ) ή αλ έρνπλ παξέιζεη 4
κήλεο απφ ηπρφλ ρεηξνπξγείν.
Βιέπε θαη «ΑΤΥΔΝΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ» θαη «ΧΣΟΚΛΖΡΤΝΖ».
ΗΝΟΤΛΗΝΖ: Αλ πξφθεηηαη γηα δφηε πνπ είρε ιάβεη ηλζνπιίλε βνείνπ πξνέιεπζεο
κεηά ην 1980, απνθιεηζκφο δηα βίνπ.
Γφηεο κε αγσγή κε αλαζπλδπαζκέλε ηλζνπιίλε γίλνληαη δεθηνί ζε θάπνηεο ρψξεο,
ππφ ηνλ φξνλ φηη είλαη θαιά ξπζκηζκέλνη θαη δελ έρνπλ αιιάμεη ζθεχαζκα ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα.
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ηε δηθή καο Τπεξεζία, απνξξίπηνληαη φζνη ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο βξίζθνληαη κε
αγσγή αλαζπλδπαζκέλεο ηλζνπιίλεο θαη γηα φζν δηάζηεκα θάλνπλ ηελ αγσγή
(2004/33ΔΚ).
ΗΝΣΔΡΦΔΡΟΝΖ: Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο. Απνθιείεηαη δφηεο πνπ ηελ ιακβάλεη
γηα θιήξπλζε θαηά πιάθαο, Ζπαηίηηδα C θαη άιια ρξφληα λνζήκαηα.
ΗΟΓΔΝΔΗ ΝΟΟΗ (ΗΟΗ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ Ζ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΖΠΗΑ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ): Αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο. Δπί κηθξνβηαθήο επηπινθήο θαη ιήςεο αληηβίσζεο,
αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΗΟ ΓΤΣΗΚΟΤ ΝΔΗΛΟΤ (WNV): Γφηεο πνπ θαηνηθνχλ ή εξγάδνληαη ή
δηαλπθηέξεπζαλ έζησ θαη κία λχθηα ζε πεξηνρή κε ζπλερηδφκελε κεηάδνζε ζε
αλζξψπνπο δελ γίλνληαη δεθηνί γηα αηκνδνζία, παξά κφλν αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα
δηελέξγεηαο κνξηαθνχ ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο.
Δπηζθέπηεο πξνζβεβιεκέλσλ πεξηνρψλ γίλνληαη δεθηνί 28 κέξεο κεηά ηελ
απνρψξεζή ηνπο, αλ δελ γίλεηαη κνξηαθφο έιεγρνο ηνπ αίκαηνο (2004/33ΔΚ).
Άηνκα πνπ λφζεζαλ γίλνληαη δεθηά 120 κέξεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε. Αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα 120 κέξεο ζε άηνκα πνπ επηζθέθζεθαλ ελδεκηθέο πεξηνρέο θαη
παξνπζίαζαλ ππξεηφ ή ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ηαμίδη εθηφο Διιάδαο, νη ππεχζπλνη γηα ηελ
επηινγή αηκνδνηψλ, αλαηξέρνπλ ζηελ πην πξφζθαηε επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα απφ
έγθπξνπο ηζηφηνπνπο θαη ζπγθεθξηκέλα http://www.cdc.gov/westnile/,
www.keelpno.gr/el-gr/ θ.ιπ..
Γηα ηε ρψξα καο, ιακβάλνληαη ππφςηλ θάζε θνξά νη πην πξφζθαηεο νδεγίεο απφ
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, .Κ.ΑΔ θαη Δ.ΚΔ.Α.
ΗΟ EBOLA: Βιέπε «EBOLA».
ΗΟ ZIKA (ZIKV): Βιέπε «ZIKA ΗΟ (ZIKV)».
ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΗΝΖ (ζπλζεηηθό παξάγσγν Βηηακίλεο Α: AKNESIL, ISOSKIN,
ISOTRON, NOVACNE, ROACCUTAN, STIEFOTREX, TRETIN): H αθξηβήο
θαξκαθνινγηθή δξάζε ηεο δελ είλαη γλσζηή. Eθαξκφδεηαη ζηε ζεξαπεία ηεο αθκήο
θαη άιιεο δεξκαηνπάζεηεο. Γεθηφο ν δφηεο, αθνχ πεξάζνπλ 4 εβδνκάδεο απφ ηελ
ηειεπηαία δφζε. Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ» θαη «ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α».
ΗΥΤΑΛΓΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Γεθηφο ν δφηεο, αλ ε αηηία είλαη δηζθνθήιε θαη ε
ηζρηαιγία ζε χθεζε. Απνθιείεηαη ζε θαθνήζεηα π.ρ. πνιιαπινχλ κπέισκα, δηήζεζε
ζπνλδχινπ απφ λενπιαζκαηηθή λφζν, θιεγκνλψδε λφζν (ελεξγφ νζηενκπειίηηδα),
απηνάλνζε λφζν (εξπζεκαηψδεο ιχθνο). Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ζην ζηάδην
δηεξεχλεζεο.
ΗΥΘΤΑΖ: πρλά ζπλππάξρεη κε αηνπηθή δεξκαηίηηδα, αιιεξγηθή ξηλίηηδα ή άζζκα,
ζπιαθηθή θεξαηίαζε, ελψ πην ζπάληα ζπλππάξρεη θαη βιάβε ηνπ θεξαηνεηδνχο.
Απνθιείεηαη ν δφηεο ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ ιχζεσλ ηεο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο πνπ
εκθαλίδεη πξηλ ιάβεη αγσγή ή εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο αγσγήο (ιήςε εκβξπνηνμηθψλ
θαξκάθσλ, π.ρ. εηξεηηλάηε).
ΗΥΘΤΔΛΑΗΑ (Χ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα):
Omega-3 triglycerides: DYNAPEN, FARLIPID, GAP SALMON OIL,
LIPEMIA, MAXEPA, PAZERIL, PROLIPID, ZODIN
Omega-3-acid ethyl esters: ΟMACOR

Αλ δελ ππάξρεη άιιε αληέλδεημε, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο. Γελ παξαζθεπάδνληαη
παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν θαη παηδηά.
ΗΧΖ: Βιέπε «ΗΟΓΔΝΔΗ ΝΟΟΗ».
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Κ
ΚΑΗΑΡΗΚΖ ΣΟΜΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 κήλεο. Γελ γίλνληαη
παξάγσγα γηα 1 ρξφλν απφ ηνλ ηνθεηφ θαη ηα εξπζξά ιεπθαθαηξνχληαη θαη πιέλνληαη
γηα 1 ρξφλν απφ ηνλ ηνθεηφ.
Βιέπε θαη «ΣΟΚΔΣΟ» θαη «ΘΖΛΑΜΟ».
ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΟΖΜΑΣΑ: Παιαηφηεξα ζεσξνχζαλ φινη φηη πξέπεη λα απνθιείεηαη
ε αηκνδνζία νξηζηηθά ζε φιεο ηηο θαθνήζεηο λφζνπο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θαξθίλνπ in
situ (εληνπηζκέλνπ) πνπ ζεξαπεχηεθε πιήξσο θαη ε βηνςία έδεημε εμαίξεζε έσο πγηή
ηζηφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αξρίζεη λα κεηαβάιιεηαη ε πνιηηηθή δηαθφξσλ
Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο. Πνιιέο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο (ΖΠΑ, Απζηξαιία)
απνδέρνληαη αηκνδφηεο κε θαθνήζε λνζήκαηα, εθφζνλ έρεη παξέιζεη ηθαλφ ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ ίαζε ηνπο (ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα) θαη εθφζνλ επξφθεηην γηα
θαξθίλνπο πνπ ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ κεηαζηάζεηο. Άιιεο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο
(Δπξψπε, Καλαδάο) απνθιείνπλ νξηζηηθά αηκνδφηεο κε ηζηνξηθφ θαθνήζνπο
λενπιαζίαο. Οκνθσλία ππάξρεη σο πξνο ην φηη απνθιείνληαη δηα παληφο άηνκα κε
δηάγλσζε ιεκθψκαηνο ή ιεπραηκίαο (2004/33ΔΚ).
ε θάζε πεξίπησζε θαιφ ζα ήηαλ λα δεηάκε πφξηζκα βηνςίαο θαη γξαπηφ ζεκείσκα
ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ.
Όηαλ ν δφηεο κε θαξθίλν in situ γίλεη δεθηφο, ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ
ηεηξάκελν απφ επέκβαζε εμαίξεζεο ηνπ θαξθίλνπ.
ΚΑΚΟΖΘΖ ΤΠΔΡΣΑΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΚΑΛΑ-ΑΕΑΡ (ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ): Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά
(2004/33ΔΚ).
ΚΑΛΗΣΟΝΗΝΖ (ιήςε γηα νζηενπψξσζε): Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία. Γελ
ρνξεγείηαη ην αίκα ζε έγθπν ή παηδί. Βιέπε θαη «ΟΣΔΟΠΧΡΧΖ».
ΚΑΝΣΗΝΣΗΑΖ: Δμεηάδεηαη αλ ζπλππάξρεη αλνζνθαηαζηνιή, νπφηε θαη
απνθιείεηαη ν δφηεο. Αλ δελ ζπλππάξρεη ππνθείκελν λφζεκα θαη δελ είλαη
ζπζηεκαηηθή ε θαληηληίαζε, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 7 κέξεο κεηά ην ηέινο ηεο
ζεξαπείαο.
ΚΑΠΝΗΜΑ: Ο ζπλδπαζκφο ληθνηίλεο θαη αηκνδνζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δάιε
ή ιηπνζπκία. πληζηάηαη νη δφηεο λα κελ θαπλίδνπλ ιίγν πξηλ ηελ αηκνδνζία θαη γηα 2
ψξεο κεηά. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο ρξεζηκνπνηεί nicotine patches
ρσξίο λα έρεη δηαθφςεη αθφκα ην θάπληζκα. Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΖ
ΘΔΡΑΠΔΗΑ».

ΚΑΡΓΔΗΑΓΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΠΑΘΖΔΗ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Απνθιείνληαη
άηνκα κε ζηεζάγρε, ππνηξνπηάδνπζα ζξνκβνθιεβίηηδα, ζξφκβσζε ή βιάβε βαιβίδαο
πνπ ηα θάλεη επηξξεπή ζε ππνμεία βαθηεξηδηαθή ελδνθαξδίηηδα θαη φζα έρνπλ θάλεη
εγρείξεζε θαξδηάο. Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζε φζνπο έθαλαλ κηθξή δηνξζσηηθή
επέκβαζε γηα ζπγγελείο αλσκαιίεο (π.ρ. δηφξζσζε κεζνθνιπηθήο επηθνηλσλίαο,
αλνηθηνχ βνηάιεηνπ πφξνπ θ.ιπ.) θαη δελ παίξλνπλ θακία θαξκαθεπηηθή αγσγή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηβίσζεο (2004/33ΔΚ).
ΚΑΡΚΗΝΟ: Βιέπε «ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΟΖΜΑΣΑ».
ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ ΚΛΖΡΤΝΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΚΑΣΑΓΜΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη αθαίξεζεο ηπρφλ
γχςνπ. Δξσηάηαη ν δφηεο αλ βξίζθεηαη ππφ αγσγή κε αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα ή
αληηπεθηηθά. Δπί ρεηξνπξγηθήο αλάηαμεο θαηάγκαηνο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4
κήλεο. Αλ έρεη γίλεη ηνπνζέηεζε ήισλ ή άιισλ πιηθψλ θαηά ηελ αλάηαμε ηνπ
θαηάγκαηνο πνπ δελ έρνπλ αθαηξεζεί, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο κφλν γηα πξνζθνξά
νιηθνχ αίκαηνο (φρη γηα αηκνπεηάιηα αθαίξεζεο) θαη εθφζνλ δελ έρεη χπνπηα ζεκεία
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νζηενκπειίηηδαο. Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά
ρνξεγνχληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
Αλ έγηλε κεηάγγηζε αίκαηνο ε/θαη παξαγψγσλ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο.
Μεηά ηνπο 4 κήλεο, δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα, γηα απνθπγή ζπλδξφκνπ
TRALI.
ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ: Βιέπε «ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ».
ΚΑΣΑΡΡΟΖ: Δμεηάδεηαη αλ είλαη αιιεξγηθήο ή ινηκψδνπο αηηηνινγίαο. Ο δφηεο
γίλεηαη δεθηφο, φηαλ γίλεη αζπκπησκαηηθφο θαη αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά.
χζηαζε ηεο δηθήο καο Τπεξεζίαο είλαη λα γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο κεηά παξέιεπζε
ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδσλ.
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΝΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Απνθιείνληαη δφηεο κε ζνβαξά λνζήκαηα
Κ.Ν., φπσο ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, εγθεθαινπάζεηα αγγεηαθήο ή άιιεο
αηηηνινγίαο, φγθνη Κ.Ν.. θ.ιπ. (2004/33ΔΚ).
ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ: Αλ ν δφηεο έρεη πεξηνδηθνχο πνλνθεθάινπο, φρη φκσο ηε κέξα ηεο
αηκνιεςίαο, γίλεηαη δεθηφο. Αλ έρεη ζπρλνχο πνλνθεθάινπο, γίλεηαη δεθηφο εθφζνλ
έρεη επξεζεί ε αηηία θαη δελ απνηειεί αληέλδεημε. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ζην
ζηάδην δηεξεχλεζεο. Βιέπε θαη «ΖΜΗΚΡΑΝΗΑ».
ΚΔΦΑΛΗ-ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ: Βιέπε «ΚΡΑΝΗΟΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ».
ΚΗΡΡΧΖ ΖΠΑΣΟ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά, αλεμαξηήησο αηηίαο.
ΚΗΡΟΗ ΦΛΔΒΧΝ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί 4 ηνπιάρηζηνλ κήλεο, αλ ν δφηεο
έρεη θάλεη εγρείξεζε ή ζθιεξπληηθέο ελέζεηο.
Δπί θαξκαθεπηηθήο ή κε αγσγήο επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο δελ εκθαλίδεη
νξζνζηαηηθή ππφηαζε.
ΚΗΡΟΗ ΟΗΟΦΑΓΟΤ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΚΗΣΡΗΝΟ ΠΤΡΔΣΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο
κεηά ηελ πιήξε ίαζε θαη γηα 4 εβδνκάδεο κεηά εκβνιηαζκφ γηα ηε λφζν θαη εθφζνλ ν
δφηεο αηζζάλεηαη θαιά.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία αλ αλαθεξζεί ηαμίδη ζε Αγθφια (θπξίσο πεξηνρέο Luanda,
Huambo, Benguela), Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (πεξηνρέο γεηηληάδνπζεο κε ηελ
Αγθφια), Κέλπα.
ΚΛΟΜΗΦΑΗΝΖ: Αλαβνιή γηα 3 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.
ΚΛΟΠΗΓΟΓΡΔΛΖ (PLAVIX): Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 14 εκέξεο απφ ηελ
ηειεπηαία ιήςε, εθφζνλ ε αηηία γηα ηελ νπνία είρε δνζεί δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα
αηκνδνζία.
ΚΟΚΚΤΣΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 3 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε ή
ηελ επαθή κε λνζνχληα άηνκα.
Δπί πξνθπιαθηηθνχ εκβνιηαζκνχ κε ην εκβφιην DPT (πξνζξνθεκέλν ηνμνεηδέο), ν
δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά κεξηθέο εκέξεο, αλ δελ ππάξρνπλ ηνπηθά ζπκπηψκαηα θαη
αηζζάλεηαη θαιά.
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ: Αλ έγηλαλ ελέζεηο θνιιαγφλνπ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4
κήλεο. Αλ έγηλε ιήςε πφζηκνπ θνιιαγφλνπ, εμεηάδεηαη αλ είλαη δσηθήο πξνέιεπζεο
(απφ βννεηδή ή ρνίξνπο ή ηρζείο) ή είλαη αλαζπλδπαζκέλν. Μεγαιχηεξε αζθάιεηα
παξέρεη ην αλαζπλδπαζκέλν θαη απφ ηρζείο. ε θάζε πεξίπησζε απνθεχγεηαη ε
ρνξήγεζε ηνπ αίκαηνο ζε έγθπν ή παηδί.
ΚΟΛΛΑΓΟΝΧΖ: ηηο θνιιαγνλψζεηο πεξηιακβάλνληαη: ν εξπζεκαηψδεο ιχθνο,
ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ε λφζνο Still (λεαληθή ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα), ε
ζθιεξνδεξκία, ε θξνηαθηθή αξηεξηΐηηδα θαη ην ζχλδξνκν Sjogren. Ο δφηεο δελ
γίλεηαη δεθηφο, δηφηη ππάξρεη απηνάλνζε πξνζβνιή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο νξγάλσλ.
ΚΟΛΛΤΡΗΟ: Δμεηάδνπκε ηελ αηηία θαη ην είδνο ηνπ ζθεπάζκαηνο.
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Αλ ην θνιιχξην ιακβάλεηαη γηα επηπεθπθίηηδα ηνγελνχο ή κνιπζκαηηθήο ή αιιεξγηθήο
αηηηνινγίαο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αλ πξφθεηηαη γηα ηερλεηά δάθξπα πνπ ιακβάλνληαη γηα αζψα αίηηα, φπσο εξεζηζκφο
απφ ζακπνπάλ, μεξνθζαικία κε απηνάλνζεο αηηηνινγίαο θ.ιπ., ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο.
Αλ πξφθεηηαη γηα γιαχθσκα θαη ην θνιιχξην πεξηέρεη β-blockers, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο, εθφζνλ νη ζθχμεηο είλαη πεξηζζόηεξεο από 60/ιεπηό ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο
θαη δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε.
ΚΟΛΠΗΣΗΓΑ: Γεθηή αηκνδφηξηα κε ηζηνξηθφ θνιπίηηδαο, ρσξίο πξφζθαηε έμαξζε.
Δπί πξφζθαηεο ζπκπησκαηνινγίαο κε ή ρσξίο θαιιηέξγεηα θνιπηθνχ επηρξίζκαηνο
θαη κε ή ρσξίο ζεξαπεία, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, κέρξη πιήξνπο ίαζεο.
ΚΟΛΥΗΚΗΝΖ: Ο δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ,
γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ρνξήγεζεο ηνπ αίκαηνο ζε έγθπν, επεηδή πξφθεηηαη γηα
εκβξπνηνμηθφ θάξκαθν θαηεγνξίαο D. Μεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ, θξίλνπκε
αλάινγα κε ηελ έλδεημε ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ.
ΚΟΝΓΤΛΧΜΑΣΑ: Σα νμπηελή θνλδπιψκαηα ζεσξνχληαη αθξνδίζην λφζεκα.
Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, αλ ζρεηίδνληαη κε ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο πςεινχ
θηλδχλνπ. Αλ φρη, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εθφζνλ έρεη ηειεηψζεη ε ζεξαπεπηηθή
αγσγή θαη ππάξρεη πιήξεο επνχισζε.
ΚΟΡΣΗΕΟΝΖ-ΣΔΡΟΔΗΓΖ: ε ιήςε θνξηηδφλεο ή άιισλ ζηεξνεηδψλ,
εμεηάδνπκε ηελ αηηία ιήςεο θαη αλάινγα απνθαζίδνπκε.
Αλ δφζεθε ε θνξηηδφλε γηα αιιεξγία ή παξνδηθά κπνζθειεηηθά ελνριήκαηα επί
βξαρχ δηάζηεκα, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα 7 εκέξεο απφ ην ηέινο ηεο αγσγήο.
Δπί παξαηεηακέλεο ρξήζεο θνξηηδφλεο ζε ελέζηκε κνξθή ή ράπηα ή θξέκα ζε κεγάιε
επηθάλεηα, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα 12 κήλεο απφ ην ηέινο ηεο αγσγήο.
Δπί ζπζηεκαηηθήο ιήςεο ιφγσ ππνθεηκέλνπ λνζήκαηνο (π.ρ. απηνάλνζν λφζεκα),
νξηζηηθή απφξξηςε ηνπ δφηε.
Δπί ελδναξζξηθήο έγρπζεο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά απφ 4 κήλεο θαη φρη
ελσξίηεξα, παξφιν πνπ είλαη γλσζηφ φηη νη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ βειφλεο κηαο
ρξήζεο θαη πξνεγείηαη θαιή απνζηείξσζε ηνπ δέξκαηνο.
ΚΟΤΜΑΡΗΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ: Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ
θαξκάθσλ θαη είλαη ηεξαηνγφλα. Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ».
ΚΡΑΝΗΟΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ: Δπί πξφζθαηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηεο θεθαιήο,
αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο ηνπ
ηξαχκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ.
Δπί ηζηνξηθνχ ηξαπκαηηζκνχ ζηελ θεθαιή, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ δελ ππάξρεη
ππνςία ππνζθιεξίδηνπ ή επηζθιεξίδηνπ αηκαηψκαηνο, δελ εκθάληζε επηιεπηηθέο
θξίζεηο θαη δελ έρεη δηαηαξαρέο κλήκεο.
Αλ ρξεηάζηεθε λνζειεία θαη κεηάγγηζε αίκαηνο (κε ή ρσξίο ρεηξνπξγείν),
αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 ηνπιάρηζηνλ κήλεο κεηά ηελ έμνδν απφ ην
λνζνθνκείν. ηε ζπλέρεηα ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ δελ έρεη επηιεπηηθέο
θξίζεηο, δελ ρξεηάδεηαη παξαθνινχζεζε θαη ιήςε θαξκάθσλ, θαίλεηαη θαη
αηζζάλεηαη θαιά.
ΚΡΟΣΑΦΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΗΣΗΓΑ: Βιέπε «ΚΟΛΛΑΓΟΝΧΖ ».
ΚΡΤΟΛΟΓΖΜΑ-ΗΟΓΔΝΖ ΛΟΗΜΧΞΖ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ:
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ
κέρξη πιήξνπο ίαζεο (2004/33ΔΚ). Δπί κηθξνβηαθήο επηπινθήο θαη ιήςεο
αληηβίσζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΚΤΖΖ: Βιέπε «ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ».
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ΚΤΣΖ: Πξνζνρή, αλ έλαο αηκνδφηεο αλαθέξεη ηε ιέμε «θχζηε» ρσξίο λα είλαη ζε
ζέζε λα δψζεη ιεπηνκέξεηεο ή δείρλνληαο φηη θάηη απνθεχγεη λα αλαθέξεη. Υξεηάδεηαη
λα δηεπθξηληζηεί κήπσο πξφθεηηαη γηα λεφπιαζκα.
ΚΤΣΖ ΚΟΚΚΤΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί εθξνήο πγξνχ, έληνλνπ άιγνπο
θ.ιπ. κέρξη πιήξνπο ίαζεο. Δπί ρεηξνπξγεζείζαο θχζηεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
γηα 1 ηεηξάκελν.
ΚΤΣΖ ΧΟΘΖΚΖ: Γελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία θαηά ηε θάζε δηεξεχλεζεο.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ δελ ππάξρεη ππνςία θαθνήζεηαο ή εγθπκνζχλεο. Δπί
ιήςεο θαξκάθσλ, εμεηάδεηαη ην είδνο θαη αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξηο φηνπ
θξηζεί ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία.
Δπί ρεηξνπξγεζείζαο θχζηεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 ηεηξάκελν.
ΚΤΣΗΚΔΡΚΧΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΚΤΣΗΚΖ ΜΑΣΟΠΑΘΔΗΑ: Αλ πξφθεηηαη γηα θπζηηθή καζηνπάζεηα θαη ε βηνςία
είλαη αξλεηηθή, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά.
ΚΤΣΗΣΗΓΑ: Δπί ηζηνξηθνχ παιαηάο θπζηίηηδαο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
Δπί πξφζθαηεο ζπκπησκαηνινγίαο κε ή ρσξίο θαιιηέξγεηα νχξσλ θαη κε ή ρσξίο
ζεξαπεία, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1-2 εβδνκάδεο απφ ηελ πιήξε ίαζε. Δάλ
ππάξρεη επηπινθή κε ππεινλεθξίηηδα, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα πεξηζζφηεξεο απφ
2 εβδνκάδεο θαη εθφζνλ έρεη επηβεβαησζεί ε ίαζε κε λέεο αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο.
ΚΧΛΗΚΟ ΝΔΦΡΟΤ: Δπί ηζηνξηθνχ δηαγλσζκέλνπ θσιηθνχ, ρσξίο πξφζθαηε
ζπκπησκαηνινγία, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί εκθάληζεο ηνπ θσιηθνχ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο.
ΚΧΜΑ: Δπί ηζηνξηθνχ θψκαηνο, εμεηάδεηαη ν ηχπνο ηνπ. Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο
κε ηζηνξηθφ ππνγιπθαηκηθνχ ή κεηαηξαπκαηηθνχ θψκαηνο.
ΚΧΦΧΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ βεβαησζνχκε φηη ν δφηεο έρεη θαηαλνήζεη
πιήξσο ηηο εξσηήζεηο θαη έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ελζπλείδεηα.

Λ
ΛΑΡΤΓΓΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε
θαη αλάινγα κε ηε δηάγλσζε θαη ηε ιεθζείζα ζεξαπεία (λα έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ
1 εβδνκάδα απφ ην ηέινο αληηβίσζεο). Απνθιείεηαη ν δφηεο, αλ είλαη ζε θάζε
δηεξεχλεζεο ή κε γλσζηή θαθνήζεηα.
ΛΔΗΜΑΝΗΑΖ (KALA-AZAR): Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά (2004/33ΔΚ).
ΛΔΗΥΖΝ ΟΜΑΛΟ: Βιέπε «ΟΜΑΛΟ ΛΔΗΥΖΝ».
ΛΔΜΦΟΗΓΖΜΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Δπί ζπγγελνχο ιεκθνηδήκαηνο θαη απνπζία
νξζνζηαηηθήο ππφηαζεο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο. Δπί δεπηεξνπαζνχο ιεκθνηδήκαηνο,
εμεηάδεηαη ε αηηία θαη ε αηκνδνζία αλαβάιιεηαη γηα δηάζηεκα αλάινγα κε ηελ αηηία.
ΛΔΜΦΧΜΑ: Απνθιεηζκφο ηνπ ππνςήθηνπ δφηε δηα βίνπ.
ΛΔΝΑΛΗΓΟΜΗΓΖ ( REVLIMID): Απνθιείεηαη ν δφηεο, επεηδή ην θάξκαθν
ρνξεγείηαη ζε πνιιαπινχλ κπέισκα θαη κπεινδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν θαη επεηδή έρεη
εκβξπνηνμηθή δξάζε.
ΛΔΠΡΑ: Απνθιεηζκφο ηνπ ππνςήθηνπ δφηε δηα βίνπ.
ΛΔΠΣΟΠΔΗΡΧΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο.
ΛΔΤΚΖ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ ε ιεχθε δελ απνηειεί κέξνο πνιπζπζηεκαηηθήο λφζνπ.
Βιέπε θαη «ΛΔΤΚΟΓΔΡΜΑ ΥΖΜΗΚΟ».
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ΛΔΤΚΟΓΔΡΜΑ ΥΖΜΗΚΟ: Πξφθεηηαη γηα κφληκε απψιεηα ηεο θπζηνινγηθήο
ρξνηάο ηνπ δέξκαηνο ιφγσ ηνπηθήο ρξήζεο Daytrana patch (methylphenidate) γηα
ζχλδξνκν εχθνιεο δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ADHD). Ο δφηεο
κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, εθφζνλ έρεη δηαθφςεη ηελ αγσγή.
ΛΔΤΥΑΗΜΗΑ: Απνθιεηζκφο ηνπ ππνςήθηνπ δφηε δηα βίνπ.
ΛΖΠΣΖ ΑΛΛΟΜΟΥΔΤΜΑΣΟ: Βιέπε «ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΗΣΧΝ-ΚΤΣΣΑΡΧΝ » θαη «ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΜΤΔΛΟΤ ΟΣΧΝ ».
ΛΖΠΣΖ ΞΔΝΟΜΟΥΔΤΜΑΣΟ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά (2004/33ΔΚ).
ΛΗΘΗΟ: Θεσξείηαη ηεξαηνγφλν θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία D εκβξπνηνμηθψλ
θαξκάθσλ. ε θάπνηεο ρψξεο επηηξέπεηαη αηκνδνζία (πρ Ζλσκέλν Βαζίιεην), ζε
άιιεο φρη (πρ Νέα Εειαλδία).
Αιινχ (είλαη θαη πξφηαζε Κ. Αίκαηνο ΑΥΔΠΑ) επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, κφλν εάλ
ην ιίζην έρεη δνζεί γηα νμεία θαηάζηαζε, ν αηκνδφηεο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ζεξαπεία
θαη είλαη θαιά. Σν αίκα δελ ρνξεγείηαη ζε έγθπν θαη παηδί.
ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ: Αλ ε ιηζνηξηςία έγηλε κε Laser, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά απφ
κεξηθέο εκέξεο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ θσιηθνεηδή άιγε ή άιια ζπκπηψκαηα.
Αλ έγηλε αθαίξεζε ηνπ ιίζνπ ρεηξνπξγηθά ή κε θαζεηήξα, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
γηα 4 κήλεο ηνπιάρηζηνλ.
ΛΗΠΟΑΝΑΡΡΟΦΖΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαη
εθφζνλ δελ ππήξμαλ επηπινθέο (π.ρ. πλεπκνληθή εκβνιή).
ΛΗΠΟΘΤΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα κε ηζηνξηθφ
ππνηξνπηάδνπζαο ιηπνζπκίαο ή επεηζνδίσλ αδηεπθξίληζηεο αηηηνινγίαο.
Αλ ν δφηεο αλαθέξεη ιηπνζπκία ζε κία πξνεγνχκελε αηκνδνζία, γίλεηαη δεθηφο θαηά
ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ, εθφζνλ είρε ηθαλή πξφζιεςε πγξψλ, επαξθή χπλν θαη δελ
εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ
δηελεξγεί ηελ αηκνιεςία απαζρνιεί ιεθηηθά ηνλ αηκνδφηε θαη ηνλ παξαθνινπζεί
ζηελά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνδνζίαο θαη κέρξη ηελ αλαρψξεζε ηνπ απφ ηελ
Τπεξεζία Αηκνδνζίαο (2004/33ΔΚ).
Απνθιείνληαη άηνκα κε βαξεηά νξζνζηαηηθή ππφηαζε ή απρεληθφ ζχλδξνκν ζε
έμαξζε ή νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ή επαλεηιεκκέλα ιηπνζπκηθά
επεηζφδηα ζε πξνεγνχκελεο αηκνδνζίεο (πάλσ απφ 2 θνξέο), ρσξίο λα ππάξρεη
επηβαξπληηθφο παξάγνληαο, φπσο ιίγεο ψξεο χπλνπ, πξφζθαην βαξχ γεχκα, έληνλε
θφπσζε, ζηέξεζε πγξψλ θ.ιπ.
Βιέπε θαη «ΔΠΗΛΖΦΗΑ» θαη «ΕΑΛΖ».
ΛΗΠΧΜΑ: Δπί παξνπζίαο ιηπψκαηνο (κε ζίγνπξε δηάγλσζε) θαη κε κεηαβνιήο ηνπ
κεγέζνπο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο. ε πξφζθαηε αθαίξεζε ιηπψκαηνο, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο κεηά απφ 4 κήλεο.
ΛΟΗΜΧΓΖ ΜΟΝΟΠΤΡΖΝΧΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 ηνπιάρηζηνλ
εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε. Σα παξάγσγα ρξεηάδεηαη λα ιεπθαθαηξνχληαη θαη λα
κε ρνξεγνχληαη ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο δέθηεο.
ΛΟΗΜΧΓΖ ΝΟΖΜΑΣΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο
κεηά ηελ πιήξε θιηληθή αλάξξσζε (2004/33ΔΚ), εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ
ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ είλαη κεγαιχηεξε, φπσο βξνπθέιισζε, νζηενκπειίηηδα,
ππξεηφο Q, ζχθηιε, ηνμνπιάζκσζε, θπκαηίσζε, ππξεηφο αγλψζηνπ αηηηνινγίαο,
ξεπκαηηθφο ππξεηφο.
Βιέπε θαη ζηα αληίζηνηρα λνζήκαηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά.
ΛΟΥΔΗΑ: ε κεξηθέο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο, αξθεί λα έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 6
εβδνκάδσλ απφ ηνλ ηνθεηφ, γηα λα γίλεη δεθηή ε δφηξηα. ηε δηθή καο Τπεξεζία,
επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή θχεζεο ή ηνλ ηνθεηφ. ε
νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αηκνδφηξηα κε ζπάλην θαηλφηππν) ε
αηκνδφηξηα γίλεηαη δεθηή αθνχ παξέιζεη ηεηξάκελν απφ ηνλ ηνθεηφ (2004/33ΔΚ).
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ε θάζε πεξίπησζε πξφζθαηνπ ηνθεηνχ (εληφο έηνπο), φπσο θαη ζηηο πνιχηνθεο, θαιφ
είλαη λα ρνξεγνχληαη ηα εξπζξά ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα, πξνο απνθπγή
ζπλδξφκνπ TRALI.
Βιέπε θαη «ΘΖΛΑΜΟ».
ΛΤΚΟ ΔΡΤΘΖΜΑΣΧΓΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά. Αλ πξφθεηηαη
απιά γηα «δηζθνεηδή εξπζεκαηψδε ιχθν», ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αιιά δελ
παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη
πιπκέλα.
ΛΤΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο γηα 1 έηνο, επί πηζαλήο (δάγθσκα χπνπηνπ δψνπ) ή
επηβεβαησκέλεο έθζεζεο ζηνλ ηφ (δάγθσκα πάζρνληνο δψνπ).
Απνθιείεηαη ν δφηεο γηα 1 έηνο, αλ ν εκβνιηαζκφο ή ε ιήςε αληηιπζζηθνχ νξνχ
(RIG) έγηλε κεηά απφ έθζεζε ζηνλ ηφ (δάγθσκα χπνπηνπ ή επηβεβαησκέλα πάζρνληνο
δψνπ).
Αλ ην αληηιπζζηθφ εκβφιην έγηλε πξνιεπηηθά, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά κεξηθέο
εκέξεο, εθφζνλ δελ έρεη ηνπηθά ή γεληθά ζπκπηψκαηα θαη αηζζάλεηαη θαιά.

Μ
ΜΑΚΡΟΦΑΗΡΗΝΑΗΜΗΑ WALDENSTRÖM: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΜΑΛΑΡΗΑ: Βιέπε «ΔΛΟΝΟΗΑ».
ΜΑΡΗΥΟΤΑΝΑ: Βιέπε «ΔΘΗΜΟ» θαη «ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ».
ΜΑΣΔΚΣΟΜΖ: Πάληνηε πξέπεη λα δεηάκε ην πφξηζκα βηνςίαο θαη λα ξσηάκε ηη
ζπζηάζεηο έδσζαλ νη ζεξάπνληεο ηαηξνί. Αλ ε βηνςία έδεημε θπζηηθή καζηνπάζεηα ή
θαινήζε φγθν, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεηξακήλνπ, εθφζνλ ε
δφηξηα είλαη θαη θαίλεηαη θαιά. Αλ ε βηνςία έδεημε θαθνήζεηα, απνθιείεηαη ε δφηξηα
ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία θαη θαηφπηλ γίλεηαη δεθηή, εθφζνλ πξνζθνκίζεη
πξφζθαηε γλσκάηεπζε απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ.
Αλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
κέρξη λα δνζεί βέβαην απνηέιεζκα.
ΜΑΣΟΠΑΘΔΗΑ: Αλ πξφθεηηαη γηα θπζηηθή καζηνπάζεηα θαη ε βηνςία είλαη
αξλεηηθή γηα θαθνήζεηα, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεηξακήλνπ,
αλ ε δφηξηα αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά.
ε ππνςία θαθνήζεηαο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη λα δνζεί βέβαην απνηέιεζκα.
ΜΑΣΟΤ ΒΗΟΦΗΑ: Αλ έγηλε κφλν βηνςία, είηε δηα βειφλεο είηε αλνηθηή,
επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο είλαη θαη θαίλεηαη θαιά θαη πάλησο 4 κήλεο
κεηά ηε βηνςία θαη εθφζνλ ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο είλαη αξλεηηθφ γηα θαθνήζεηα.
ΜΔΘΟΞΑΛΔΝΖ: Απνθιείεηαη ν δφηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, αθφκε θαη
αλ παίξλεη ζθεχαζκα κεζνμαιέλεο γηα απιή ιεχθε, επεηδή έρεη ζνβαξέο παξελέξγεηεο
θαη είλαη εκβξπνηνμηθφ.
ΜΔΘΟΞΤΦΧΡΑΛΔΝΖ (8-Methoxyproralen ή 8-MOP): Βιέπε
«ΜΔΘΟΞΑΛΔΝΖ».
ΜΔΛΑΝΧΜΑ: Απνθιείεηαη δηαθξηηηθά ν δφηεο, ιφγσ ζπρλψλ ππνηξνπψλ, αθφκε
θαη κεηά απφ πάξνδν πνιιψλ εηψλ.
ΜΔΛΗΣΑΗΟ: Βιέπε «ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ».
ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ: Βιέπε «ΑΝΑΗΜΗΑ» θαη «ΔΣΔΡΟΕΤΓΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ
ΑΝΑΗΜΗΑ».

ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΤΡΔΣΟ: Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο.
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ΜΔΟΓΗΑΣΖΜΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΑΗΜΟΓΟΗΧΝ: Βιέπε «ΓΗΑΣΖΜΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΑΗΜΟΓΟΗΧΝ».

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΝΟΖΜΑ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα κε ζνβαξή, ρξφληα ή
ππνηξνπηάδνπζα λφζν (2004/33ΔΚ).
ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Γίλνληαη δεθηνί δφηεο ζηε θάζε πνπ δελ έρνπλ
εκθαλίζεη ζαθραξψδε δηαβήηε.
ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ-ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ: Δμεηάδνπκε ην ιφγν κεηάγγηζεο. Αλ
δελ ππάξρεη αηηία κφληκνπ απνθιεηζκνχ ιφγσ ππνθεηκέλνπ λνζήκαηνο, επηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία 4 κήλεο κεηά ηε κεηάγγηζε (2004/33ΔΚ).
ε θάζε πεξίπησζε ηζηνξηθνχ κεηάγγηζεο, ν δφηεο ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν γηα
αληηεξπζξνθπηηαξηθά αληηζψκαηα θαη ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζην ζχζηεκα
κεραλνξγάλσζεο. Δπίζεο, δελ παξαζθεπάδνληαη απφ ην νιηθφ αίκα παξάγσγα θαη ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά ρνξεγνχληαη πιπκέλα, γηα απνθπγή ζπλδξφκνπ TRALI.
ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΗΣΧΝ-ΚΤΣΣΑΡΧΝ: Δπηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία 4 κήλεο κεηά ηε κεηακφζρεπζε (2004/33ΔΚ), εθφζνλ δελ ππάξρεη
ππνθείκελν λφζεκα θαη ν δφηεο δελ αθνινπζεί θαξκαθεπηηθή αγσγή.
Άηνκα πνπ έγηλαλ δέθηεο κνζρεχκαηνο θεξαηνεηδνχο ή ζθιεξάο κήληγγαο
απνθιείνληαη απφ αηκνδνζία γηα ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ζπνγγψδνπο
εγθεθαινπάζεηαο.
ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΜΤΔΛΟΤ ΟΣΧΝ: Απνθιείνληαη δηα βίνπ άηνκα πνπ
ππνβιήζεθαλ ζε απηφινγε ή αιινγελή κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ιφγσ
ιεπραηκίαο ή ιεκθψκαηνο ή πνιιαπινχ κπειψκαηνο ή άιιεο αηκαηνινγηθήο
θαθνήζεηαο.
ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΑ: Δπί ηζηνξηθνχ λφζεζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο
ίαζεο, αλ δελ ππάξρεη ηζηνξηθφ ζπαζκψλ θαη ν δφηεο δελ αθνινπζεί πιένλ ζεξαπεία.
Δπί ηζηνξηθνχ πξνιεπηηθνχ εκβνιηαζκνχ, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 48 ψξεο κεηά ην
εκβφιην κεληγγίηηδαο θαη εθφζνλ ν δφηεο είλαη αζπκπησκαηηθφο.
Δπί ηζηνξηθνχ εκβνιηαζκνχ κεηά απφ έθζεζε ζηνλ κεληγγηηηδφθνθθν, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο κεηά απφ 2 εβδνκάδεο θαη εθφζνλ είλαη αζπκπησκαηηθφο.
ΜΖ ΣΔΡΟΔΗΓΖ ΑΝΣΗΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ: Γηα ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε,
βιέπε θαηαρψξεζε κε ην φλνκα ηεο δξαζηηθήο νπζίαο.
Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε
έγθπν θαη παηδί.
ΜΗΚΡΟΔΠΔΜΒΑΖ: Βιέπε «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ».
ΜΟΝΗΛΗΑΖ: Βιέπε «ΚΑΝΣΗΝΣΗΑΖ».
ΜΠΑΜΠΔΗΧΖ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά (2004/33ΔΚ).
ΜΤΑΘΔΝΔΗΑ GRAVIS: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά, αθφκα θαη αλ δελ παίξλεη
θαξκαθεπηηθή αγσγή.
ΜΤΔΛΟΓΤΠΛΑΣΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΜΤΔΛΧΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΝ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΜΤΗΚΖ ΓΤΣΡΟΦΗΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά
ΜΤΚΖΣΗΑΖ ΓΔΡΜΑΣΗΚΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ε έθηαζε ησλ βιαβψλ
είλαη πεξηνξηζκέλε, φρη ζηα ζεκεία θιεβνθέληεζεο θαη δελ πξφθεηηαη γηα βιάβεο πνπ
πξνδηαζέηνπλ ζε είζνδν κηθξνβίσλ. Αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ νξαηέο βιάβεο, ζα
πξέπεη λα γίλεηαη θαιή απνιχκαλζε ηεο πεξηνρήο θιεβνθέληεζεο θαη ε κνλάδα λα
ρνξεγείηαη εληφο ησλ πξψησλ εκεξψλ ζε άηνκα κε αλνζνθαηεζηαικέλα.
ΜΤΚΖΣΗΑΖ ΟΝΤΥΧΝ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ γίλεηαη κφλνλ ηνπηθή
ζεξαπεία. ε ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία κε ράπηα αλαβάιιεηαη γηα 14 κέξεο κεηά ην
ηέινο ηεο ζεξαπείαο θαη εθφζνλ ε γεληθή θαηάζηαζε είλαη θαιή.
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ΜΤΚΖΣΗΑΖ ΠΟΓΓΟΔΗΓΖ (MYCOSIS FUNGOIDES): Απνθιείεηαη ν δφηεο,
δηφηη πξφθεηηαη γηα δεξκαηηθή κνξθή ιεκθψκαηνο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ.
ΜΤΚΖΣΗΑΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ: Δμεηάδεηαη αλ ζπλππάξρεη αλνζνθαηαζηνιή. Αλ
πξφθεηηαη γηα άθζεο ή θαληηληίαζε θαη δελ ζπλππάξρεη ππνθείκελν αηκαηνινγηθφ
λφζεκα π.ρ. καθξνζθαηξηλαηκία Waldenström, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 7 κέξεο
κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.
ΜΤΚΖΣΗΑΖ ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ: Απνθιείεηαη ν δφηεο.
ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο.
ΜΤΟΚΑΡΓΗΣΗΓΑ: Δπί ηζηνξηθνχ κπνθαξδίηηδαο, εμεηάδεηαη ε αηηία. Γεθηφο ν
δφηεο, εάλ εκθαλίδεη ζσζηή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαξδηάο ππεξερνγξαθηθά ζε
πξφζθαην έιεγρν.
ΜΤΟΠΑΘΔΗΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο επί επηβεβαησκέλεο κπνπάζεηαο.
ΜΤΟΥΑΛΑΡΧΣΗΚΑ: Δμαξηάηαη ε απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ δφηε απφ ηελ αηηία
ιήςεο ησλ θαξκάθσλ.
Γεθηφο ν δφηεο, αλ ηα ιακβάλεη γηα νζθπαιγία θαινήζνπο αηηηνινγίαο ζε χθεζε.
Απνξξίπηεηαη ν δφηεο, αλ ηα ιακβάλεη γηα γλσζηφ απρεληθφ ζχλδξνκν ή πξφζθαην
ζπαζηηθφ ξαηβφθξαλν.

Ν
ΝΑΝΗΜΟ: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ ν λαληζκφο δελ ζπλνδεχεηαη απφ
νξγαληθέο δηαηαξαρέο θαη ην βάξνο ζψκαηνο εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ φγθν
θπθινθνξνχληνο αίκαηνο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ιάβνπκε ην θαηψηεξν επηηξεπφκελν
φγθν γηα ηνπο αζθνχο πνπ δηαζέηνπκε (ππνρξεσηηθά άλσ ησλ 50 θηιψλ).
ΝΑΡΚΟΛΖΦΗΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, γηα λα κελ απνδνζεί ζηελ αηκνδνζία
ηπρφλ αηχρεκα πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν δφηεο εμαηηίαο ηεο δηαηαξαρήο χπλνπ πνπ
εκθαλίδεη.
ΝΑΡΚΧΖ: Δμεηάδεηαη ν ιφγνο λάξθσζεο. Αλ δελ ππάξρεη θαθνήζεηα, αλαβνιή ηεο
αηκνδνζίαο γηα 4 ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Βιέπε θαη «ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΟΖΜΑΣΑ» θαη
«ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ».
ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ: ε φιεο ηηο ρψξεο απνθιείνληαη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ.
ε κεξηθέο ρψξεο ε αηκνδνζία απνθιείεηαη νξηζηηθά φρη κφλνλ γηα ηνπο ρξήζηεο
ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ, αιιά θαη γηα ηνπο ρξήζηεο κε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ,
δεδνκέλνπ φηη ην ηζηνξηθφ πνπ δίλνπλ ζα κπνξνχζε λα κελ είλαη αμηφπηζην θαη
πηζαλφλ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ.
ε θάπνηεο απνθιείνληαη επί έλα ρξφλν θαη ρξήζηεο θνθαΐλεο ελδνξξηληθά, ελψ ζε
άιιεο έρεη παχζεη λα ηζρχεη απηφο ν πεξηνξηζκφο.
Πξόηαζε:
Γηα πεξηπηψζεηο καθξφρξνλεο πιήξνπο απνρήο απφ ελδνθιέβηα λαξθσηηθά ρξεηάδεηαη
ζπδήηεζε θαηά πεξίπησζε κε ηε Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο.
Βιέπε θαη «ΔΘΗΜΟ».
ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΑ: Βιέπε «ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΟΖΜΑΣΑ» θαη
«ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ».
ΝΔΤΡΟΗΝΧΜΑΣΧΖ: Απνθιείεηαη ν δφηεο, δηφηη νη φγθνη κε ηνπο νπνίνπο
ζρεηίδεηαη ε λφζνο, πξνθαινχλ λεπξνινγηθέο εθδειψζεηο (π.ρ. επηιεςία) θαη
ππφθεηληαη ζε θίλδπλν εμαιιαγήο.
ΝΔΤΡΟΦΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ: Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε αηκνδνζία,
απαηηείηαη λα δηεπθξηληζηεί, αλ ηα ζπκπηψκαηα δελ δείρλνπλ βαξηάο κνξθήο
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θαηάζιηςε θαζψο θαη φηη δελ ζπλππάξρεη θαξδηαγγεηαθφ πξφβιεκα,. ε θάζε
πεξίπησζε εξσηάκε γηα ηπρφλ ζχζηαζε απφ γηαηξφ ιήςεο θαξκάθσλ, έζησ θαη αλ ν
δφηεο δελ αθνινχζεζε ηελ αγσγή.
ΝΔΦΡΔΚΣΟΜΖ: Δμαξηάηαη απφ ηελ ππνθείκελε λφζν. Αλ απηή δελ απνηειεί
αληέλδεημε, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία φρη λσξίηεξα απφ 4 κήλεο θαη εθφζνλ ν δφηεο
είλαη ηειείσο θαιά.
ΝΔΦΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Βιέπε «ΝΔΦΡΟΗ».
ΝΔΦΡΗΣΗΓΑ: ε νμεία λεθξίηηδα επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, 5 ρξφληα κεηά ηελ πιήξε
ίαζε. ε ρξφληα λεθξίηηδα, απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΝΔΦΡΟΗ: Απνθιείνληαη δφηεο κε ζνβαξή ελεξγφ, ρξφληα ή ππνηξνπηάδνπζα λφζν
(λεθξηθή αλεπάξθεηα, IgA λεθξνπάζεηα, θαθνήζεηα θ.ιπ.). Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά
ππειίηηδαο, ππεινλεθξίηηδαο, αηκνζθαηξηλνπξίαο θ.ιπ., απφ ηα νπνία έρεη πιήξσο
ζεξαπεπηεί ν ππνςήθηνο δφηεο, δελ απνηεινχλ νπσζδήπνηε ιφγν απφξξηςεο
(2004/33ΔΚ), εθφζνλ δελ ζπλππάξρεη θαθνήζεηα ή αλνζνινγηθή δηαηαξαρή.
ΝΔΦΡΟΛΗΘΗΑΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο είλαη αζπκπησκαηηθφο ηνλ
ηειεπηαίν κήλα.
ΝΔΦΡΟΤ ΓΟΣΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη πάλησο κεηά
απφ 4 ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
ΝΔΦΡΟΤ ΛΖΠΣΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΝΟΡΑΓΡΔΝΔΡΓΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΔΡΟΣΟΝΔΡΓΗΚΑ (Azapin, Remeron):
Βιέπε «ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ ΚΑΗ
ΝΟΡΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ».
ΝΟΟ ADDISON: Ο δφηεο απνθιείεηαη.
ΝΟΟ CHAGAS (ΑΠΟ ΣΡΤΠΑΝΟΧΜΑ CRUZI): Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά
επί ηζηνξηθνχ λφζεζεο (2004/33ΔΚ). Όρη κφλνλ γελλεζέληεο ή θάηνηθνη ελδεκηθψλ
πεξηνρψλ ηεο Ν. Ακεξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Μεμηθνχ, αιιά θαη
επηζθέπηεο, γίλνληαη δεθηνί κφλνλ εθφζνλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο νη δνθηκαζίεο γηα
αληηζψκαηα έλαληη ηξππαλνζψκαηνο cruzi απνβνχλ αξλεηηθέο. Δπεηδή νη
πεξηζζφηεξεο κνξθέο νμείαο λφζεζεο είλαη ππνθιηληθέο θαη επεηδή κηθξνί πιεζπζκνί
παξαζίηνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ θπθινθνξία επί πνιιά έηε, δηθαηνινγείηαη ε
νξηζηηθή απφξξηςε φζσλ επηζθέθζεθαλ ρψξεο ελδεκίαο, εθηφο αλ ππνβιεζνχλ ζε
εηδηθή εμέηαζε γηα αληηζψκαηα έλαληη ηξππαλνζψκαηνο cruzi.
ΝΟΟ CROHN: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΝΟΟ ΔΞ ΟΝΤΥΧΝ ΓΑΛΖ: Βιέπε «BARTONELLA».
ΝΟΟ HUNTINGTON΄S: Απνθιείνληαη άηνκα πνπ έρνπλ εκθαλίζεη
ζπκπηψκαηα. Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζε αζπκπησκαηηθνχο θνξείο.
ΝΟΟ ΛΔΓΔΧΝΑΡΗΧΝ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά ηελ πιήξε ίαζε.
ΝΟΟ LYME: Βιέπε «BORRELIA BURGDORFERI».
ΝΟΟ MADELUNG: Βιέπε «MADELUNG'S DISEASE».
ΝΟΟ PAGET (νζηηθή): ηηο πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο Αηκνδνζίαο επηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία, φηαλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή πξνζβνιή ζθειεηνχ θαη νξγάλσλ θαη δελ
είλαη ππφ θαξκαθεπηηθή αγσγή. Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα λφζεκα αγλψζηνπ
αηηηνινγίαο, ίζσο είλαη αζθαιέζηεξν λα απνθεχγεηαη ε αηκνδνζία ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο λφζνπ.
ΝΟΟ VON WILLEBRAND: Βάζεη νδεγηψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ Τπεξεζηψλ
Αηκνδνζίαο, απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά. Θα κπνξνχζε σζηφζν λα επηηξαπεί ε
αηκνδνζία ζε ήπηεο κνξθέο, πνπ δελ εκθαλίδνπλ έθδειε αηκνξξαγηθή δηάζεζε νχηε
ζεκαληηθή απψιεηα αίκαηνο κεηά απφ λπγκφ βειφλεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν
δφηεο γίλεηαη δεθηφο κφλν γηα πξνζθνξά νιηθνχ αίκαηνο, εθαξκφδνπκε πίεζε επί
πεξηζζφηεξε ψξα ζην ζεκείν θιεβνθέληεζεο θαη παξαθνινπζνχκε ζηελά ηνλ δφηε.
ΝΟΟ STILL: Βιέπε «ΚΟΛΛΑΓΟΝΧΖ».
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ΝΟΟ ΣΡΔΛΧΝ ΑΓΔΛΑΓΧΝ: Βιέπε «ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΑ ΠΟΓΓΧΓΖ» θαη
«CREUTZFELDT-JAKOB».
ΝΟΣΗΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΣΡΤΠΑΝΟΧΜΗΑΖ: Βιέπε «ΝΟΟ CHAGAS».
ΝΣΟΤΛΟΞΔΣΗΝΖ (CYMBALTA, XENISTAR): Βιέπε «ΑΝΑΣΟΛΔΗ
ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ ΚΑΗ ΝΟΡΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ».

ΝΤΓΜΟ ΒΔΛΟΝΖ: Αλ πξφθεηηαη γηα θνηλή βειφλε (ξαςίκαηνο, θεληήκαηνο) θαη
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιιν/α άηνκν/α, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 4 κήλεο κεηά
ην λπγκφ. Αλ πξφθεηηαη γηα βειφλε ζχξηγγαο, ηζρχεη ην ίδην, αθφκε θαη ζηε
πεξίπησζε πνπ ε βειφλε είρε αθνπκπήζεη ζε νπνηνδήπνηε κε απνζηεηξσκέλν
αληηθείκελν (πάγθν, δέξκα, θ.ιπ.).
ΝΤΣΑΓΜΟ: Γελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία ζην ζηάδην δηεξεχλεζεο ή ζε
δηαπηζησκέλε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή θαη φηαλ ππάξρνπλ ζπλνδά ζπκπηψκαηα, φπσο
θεθαιαιγία, ζπαζηηθφηεηα, αιιαγέο πξνζσπηθφηεηαο θ.ιπ.). Δπηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία ζε θαινήζεηο πεξηπηψζεηο λπζηαγκνχ (ηδηνπαζήο λπζηαγκφο, αιθηζκφο
ρσξίο ζπλχπαξμε άιισλ ζπλδξφκσλ).

Ξ
ΞΑΝΘΔΛΑΜΑΣΑ: Δξσηάηαη ν δφηεο αλ έρεη ειεγρζεί γηα δηαηαξαρέο ζην
ιηπηδαηκηθφ ηνπ πξνθίι. Γεθηφο, αλ δελ έρεη θαξδηαγγεηαθή επηβάξπλζε. Βιέπε θαη
«ΤΠΔΡΥΟΛΖΣΔΡΗΝΑΗΜΗΑ».
ΞΖΡΑ ΠΛΔΤΡΗΣΗΓΑ: Βιέπε «ΠΛΔΤΡΗΣΗΓΑ».
ΞΖΡΟΓΔΡΜΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Αλ δελ έρεη γίλεη δηάγλσζε, πξνζσξηλή
αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο. πληζηάηαη λα γίλεη έιεγρνο ζπξενεηδνχο, ζαθράξνπ, νπξίαο
θαη επίζθεςε ζε δεξκαηνιφγν. Αλ κεηά απφ έιεγρν δελ επξεζεί αηηία απφξξηςεο π.ρ.
ζχλδξνκν Sjogren, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ιχζεηο ηεο
ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο απφ ηπρφλ θλεζκφ. Γελ παξαζθεπάδνληαη αηκνπεηάιηα θαη ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά ρνξεγνχληαη εληφο 5 εκεξψλ.
ΞΖΡΟΣΟΜΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Αλ δελ έρεη γίλεη δηάγλσζε, πξνζσξηλή
αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο θαη εμέηαζε γηα απνθιεηζκφ ζπλδξφκνπ Sjogren.
ΞΖΡΟΦΘΑΛΜΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Αλ δελ έρεη γίλεη δηάγλσζε, πξνζσξηλή
αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο. πληζηάηαη επίζθεςε ζε νθζαικίαηξν. Αλ απνθιεηζηεί
ζχλδξνκν Sjogren, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο. Βιέπε θαη «ΚΟΛΛΤΡΗΟ ».

Ο
ΟΓΚΟΗ: Βιέπε «ΚΑΚΟΖΘΖ ΝΟΖΜΑΣΑ» θαη «ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΑ» θαη
«ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ».
ΟΓΟΝΣΗΚΟ ΑΠΟΣΖΜΑ: Δμεηάδνπκε ην ηζηνξηθφ θαη ηε ζεξαπεία. Αλαβάιιεηαη
ε αηκνδνζία γηα 1 εβδνκάδα κεηά ην ηέινο ιήςεο ησλ αληηβηνηηθψλ θαη κέρξη ν δφηεο
λα είλαη αζπκπησκαηηθφο.
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ-ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Δπηηξέπεηαη ε
αηκνδνζία ζε απιφ θαζαξηζκφ δνληηψλ θαη εθφζνλ έρνπλ πεξάζεη 48 ώξεο θαη δελ
παξνπζηάζηεθε αηκνξξαγία.
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Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 εβδνκάδα ζε ζθξάγηζκα ή εμαγσγή ρσξίο έλεζε
ηνπηθά, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ παξνδηθήο βαθηεξηαηκίαο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ
ζπκπηψκαηα (2004/33 ΔΚ). Αλ ν δφηεο παίξλεη αληηβίσζε αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
γηα 1 εβδνκάδα κεηά ην ηέινο ηεο αληηβίσζεο.
ε ρξήζε έλεζεο ηνπηθά (π.ρ. γηα απνλεχξσζε ή κηθξνεπεκβάζεηο ζηε ζηνκαηηθή
θνηιφηεηα), αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο.
ε νδνληηθφ απφζηεκα, αλαβνιή κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη παξφδνπ 1 εβδνκάδαο απφ
ην ηέινο ιήςεο αληηβηνηηθψλ.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε νδνληηαηξηθή εξγαζία, αθφκα θαη ε
απινχζηεξε, έγηλε ζε ρψξν πνπ είλαη ακθίβνιν αλ ηεξνχληαη φιεο νη ζπλζήθεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (π.ρ. ζε ππναλάπηπθηε ρψξα), ε αηκνδνζία αλαβάιιεηαη γηα 4
κήλεο.
Βιέπε «ΓΟΝΣΗΑ».
ΟΗΣΡΟΓΟΝΑ: Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζθεπαζκάησλ, ν δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ρνξεγεζεί ην αίκα
ζε έγθπν.
Οη αγσληζηέο νηζηξνγφλσλ (νηζηξαδηφιε) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ
θαξκάθσλ, ελψ ε Diethylstibesterol είλαη θαη ηεξαηνγφλν.
Απφ ηνπο κεηαηξνπείο ππνδνρέσλ (receptor modulators), ην κελ TAMOXIFEN αλήθεη
ζηελ θαηεγνξία D, ην δε clomiphene ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
ΟΜΑΛΟ ΛΔΗΥΖΝ: Απνθιείεηαη ν δφηεο, δηφηη ην λφζεκα είλαη αγλψζηνπ
αηηηνινγίαο θαη πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεηαη κε Ζπαηίηηδα C ή άιια λνζήκαηα.
ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: Δμαξηάηαη απφ ηελ αηηία ιήςεο ηνπο. Σα ίδηα
ηα ζθεπάζκαηα δελ ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο.
ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΟΗ: ε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ κέρξη πξφηηλνο απνθιείνληαλ
απφ αηκνδνζία άηνκα πνπ είραλ έζησ θαη κία νκνθπινθηιηθή επαθή κεηά ην 1985. ε
αξθεηέο ρψξεο κειεηάηαη αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο γηα πεξηπηψζεηο νκνθπινθίισλ κε
ζηαζεξφ εξσηηθφ ζχληξνθν. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο
Αηκνδνζίαο, απνθιείνληαη νκνθπιφθηινη/εο, αθφκε θαη αλ παίξλνπλ πξνθπιαθηηθά
κέηξα (θξηηήξηα απνθιεηζκνχ/πξνθχιαμεο απφ HIV).
ΟΞΤΟΤΡΟΗ: Γεθηνί δφηεο θαη κε ζεξαπεία. Δπί ζεξαπείαο, δελ παξαζθεπάδνληαη
παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή λενγλφ.
ΟΞΤΣΔΝΖ ΚΟΝΓΤΛΧΜΑΣΑ: Βιέπε «ΚΟΝΓΤΛΧΜΑΣΑ».
ΟΡΘΟΚΟΠΖΖ: Βιέπε «ΔΝΓΟΚΟΠΖΖ».
ΟΡΜΟΝΔ: Δμαξηάηαη ε απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ δφηε απφ ην είδνο ηνπ
ζθεπάζκαηνο, ηε δξάζε ηνπ θαη ηελ αηηία γηα ηελ νπνίαλ ιακβάλεηαη.
Γεθηνί φζνη δφηεο παίξλνπλ ζπλζεηηθέο νξκφλεο, νξκφλεο γηα αληηκεηψπηζε ή
πξφιεςε ζπκπησκάησλ εκκελφπαπζεο ή γηα νζηενπψξσζε.
Απνθιείνληαη φζνη παίξλνπλ νξκφλεο γηα θαθνήζεηα θαη φζνη έρνπλ πάξεη
γνλαδνηξνπίλε ή απμεηηθή νξκφλε απφ αλζξψπηλε ππφθπζε.
Βιέπε θαη «ΑΝΓΡΟΓΟΝΑ» θαη «ΠΡΟΓΔΣΑΓΟΝΑ» θαη «ΟΗΣΡΟΓΟΝΑ» θαη
«ΓΟΝΑΓΟΣΡΟΠΗΝΖ

ΑΝΑΤΝΓΤΑΜΔΝΖ».

ΟΡΜΟΝΗΚΟ ΚΔΤΑΜΑ ΑΠΟ ΔΚΥΤΛΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ Ζ ΒΟΔΗΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ: Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε δηα βίνπ.
ΟΣΔΟΑΡΘΡΗΣΗΓΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία.
Αλ ν δφηεο αλαθέξεη ιήςε θαξκάθσλ, εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ε δξαζηηθή νπζία.
Αλ ν δφηεο παίξλεη κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε, γίλεηαη δεθηφο, αιιά δελ γίλνληαη
παξάγσγα θαη δελ ρνξεγείηαη ην αίκα ζε έγθπν θαη παηδί.
Δπί ελδναξζξηθήο έγρπζεο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά απφ 4 κήλεο θαη φρη
ελσξίηεξα, παξφιν πνπ είλαη γλσζηφ φηη νη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνχλ βειφλεο κηαο
ρξήζεο θαη πξνεγείηαη θαιή απνζηείξσζε ηνπ δέξκαηνο.
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ΟΣΔΟΜΤΔΛΗΣΗΓΑ: Γεθηνί δφηεο 2 ρξφληα κεηά ηε ζεξαπεία θαη επηβεβαησκέλε
ίαζε (κε ζπηλζεξνγξάθεκα θαη/ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία) (2004/33ΔΚ).
ΟΣΔΟΠΔΝΗΑ: Αλ δελ ππάξρεη ππνθείκελε λφζνο, δεθηνί δφηεο αθφκε θαη αλ
αθνινπζνχλ θαξκαθεπηηθή αγσγή, νπφηε δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
ΟΣΔΟΠΧΡΧΖ: Γεθηνί δφηεο αθφκε θαη αλ αθνινπζνχλ θαξκαθεπηηθή αγσγή,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππνθξχπηεηαη ζπζηεκαηηθφ λφζεκα ή λενπιαζία. ε
πεξίπησζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
ΟΦΤΑΛΓΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Γεθηφο ν δφηεο, αλ ε αηηία είλαη δηζθνθήιε θαη
ε νζθπαιγία ζε χθεζε. Απνθιείεηαη ζε θαθνήζεηα π.ρ. πνιιαπινχλ κπέισκα,
δηήζεζε ζπνλδχινπ απφ λενπιαζκαηηθή λφζν, θιεγκνλψδε λφζν (νζηενκπειίηηδα),
απηνάλνζε λφζν (εξπζεκαηψδεο ιχθνο). Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ζην ζηάδην
δηεξεχλεζεο.
ΟΤΛΔ: Δθηηκάηαη ε αηηία. Σα ζεκεία θιεβνθέληεζεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νπιέο,
θπξίσο κε κνξθή εηζνιθήο, δηφηη εθεί θηινμελνχληαη κηθξφβηα πνπ δελ ηα θηάλεη ην
αληηζεπηηθφ.
ΟΤΛΟΡΡΑΓΗΑ: Δπί πξφζθαηεο νπινξξαγίαο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία θαη
παξνηξχλεηαη ν δφηεο λα εμεηαζηεί πξψηα γηα ηνπηθά αίηηα απφ νδνληίαηξν θαη, αλ
ρξεηαζηεί, λα γίλεη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο.
ΟΤΡΖΘΡΑ ΠΑΘΖΔΗ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ πξφθεηηαη γηα θαθνήζεηα.
Δπί θιεγκνλήο εμεηάδεηαη ε αηηία. Αλ ν δφηεο αλαθέξεη ζηελψζεηο νπξήζξαο θαη δελ
έρεη ζπρλέο νπξνινηκψμεηο νχηε ζπκπηψκαηα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, γίλεηαη δεθηφο.
ΟΤΡΖΘΡΖΣΗΓΑ:
 κε εηδηθή: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο.
 νμεία: Αλαβάιιεηαη κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη 1 εβδνκάδα κεηά ην ηέινο
αληηβίσζεο.
ΟΤΡΖΣΖΡΧΝ ΠΑΘΖΔΗ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ πξφθεηηαη γηα
θαθνήζεηα. Δπί θιεγκνλήο εμεηάδεηαη ε αηηία. Αλ ν δφηεο αλαθέξεη ιηζίαζε
νπξεηήξσλ, αιιά δελ έρεη ζπρλέο νπξνινηκψμεηο ή θσιηθνχο θαη ηηο ηειεπηαίεο
εκέξεο είλαη αζπκπησκαηηθφο, γίλεηαη δεθηφο.
Δπί ιηζνηξηςίαο, βιέπε «ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ».
ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ: Μηθξνχ βαζκνχ δηαγλσζκέλε νπξηθή αξζξίηηδα πνπ
ζεξαπεχεηαη κε αιινπνπξηλφιε (ZYLORIC, ZYLAPUR), ρσξίο λα είλαη ζε έμαξζε, δελ
απνηειεί αληέλδεημε.
ΟΤΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Απνθιείνληαη δφηεο κε θαθνήζεηα, ζνβαξή
ελεξγφ, ρξφληα ή ππνηξνπηάδνπζα λφζν (2004/33ΔΚ). Απιφ ηζηνξηθφ ζπζηξνθήο
φξρενο, ζεξαπεπζείζαο νξρίηηδαο ή νξρενεπηδηδπκίηηδαο κε θπκαηηψδνπο αηηηνινγίαο,
κνλήξε επεηζφδηα πξηαπηζκνχ, ηζηνξηθφ δηφξζσζεο θίκσζεο ή παξαθίκσζεο θ.ιπ.
δελ απνηεινχλ ιφγν απφξξηςεο ηνπ δφηε.
ΟΤΡΟΓΟΥΟΤ ΚΤΣΔΧ ΠΑΘΖΔΗ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ πξφθεηηαη
γηα θαθνήζεηα. Δπί θιεγκνλήο (θπζηίηηδα) εμεηάδεηαη ε αηηία.
Βιέπε θαη «ΘΖΛΧΜΑΣΑ» θαη «ΚΤΣΗΣΗΓΑ».
ΟΤΡΟΛΟΗΜΧΞΖ: Βιέπε «ΚΤΣΗΣΗΓΑ» θαη «ΠΤΔΛΟΝΔΦΡΗΣΗΓΑ».
ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Βιέπε «ΝΔΦΡΟΗ» θαη «ΟΤΡΖΘΡΑ ΠΑΘΖΔΗ»
θαη «ΟΤΡΖΣΖΡΧΝ ΠΑΘΖΔΗ» θαη «ΟΤΡΟΓΟΥΟΤ ΚΤΣΔΧ ΠΑΘΖΔΗ» θαη
«ΠΡΟΣΑΣΖ».
ΟΦΘΑΛΜΧΝ ΠΑΘΖΔΗ: Απνθιείνληαη δφηεο κε λενπιαζκαηηθή λφζν ή
ηζηνξηθφ κεηακφζρεπζεο ή νμεία θιεγκνλή ηνπ νθζαικνχ, νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο.
Βιέπε θαη «ΓΛΑΤΚΧΜΑ» θαη «ΔΠΗΠΔΦΤΚΗΣΗΓΑ».
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Π
ΠΑΘΖΔΗ: Βιέπε ζην αληίζηνηρν πάζρνλ φξγαλν, π.ρ. «ΟΤΡΖΘΡΑ ΠΑΘΖΔΗ»,
«ΟΤΡΖΣΖΡΧΝ ΠΑΘΖΔΗ», «ΟΤΡΟΓΟΥΟΤ ΚΤΣΔΧ ΠΑΘΖΔΗ», «ΟΦΘΑΛΜΧΝ
ΠΑΘΖΔΗ», θ.ιπ.
ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΓΑΣΡΗΚΖ: Βιέπε «ΓΑΣΡΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ».
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΖΞΖ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα κε ηζηνξηθφ αηκνξξαγηθψλ
δηαηαξαρψλ (2004/33ΔΚ).
Υξήζε ζπκππθλσκέλσλ παξαγφλησλ πήμεο ιφγσ ζπγγελνχο αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο
(π.ρ. αηκνξξνθηιία) απνθιείεη ηελ αηκνδνζία, έζησ θαη αλ νη παξάγνληεο δελ
εγθπκνλνχλ θίλδπλν κεηάδνζεο λφζνπ (recombinant).
Αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ ιήςεο παξαγφλησλ πήμεο γηα επίθηεηε δηαηαξαρή πήμεο (π.ρ.
δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε) θαη έρεη παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξάκελν, εμεηάδνπκε
ηελ αηηία θαη ηπρφλ ππνθείκελν λφζεκα θαη θξίλνπκε αλαιφγσο.
ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α:
Ζ βηηακίλε Α απαληάηαη σο πξνβηηακίλε A (β-θαξνηέλην), ξεηηλφιε, ξεηηλάιε θαη
ξεηηλντθφ νμχ, θπξίσο ζηα θίηξηλα ιαραληθά θαη θξνχηα. Tα δχν ηειεπηαία
αληηπξνζσπεχνπλ νμεηδσκέλα παξάγσγα ηεο ξεηηλφιεο.
Σα παξάγσγα Βηηακίλεο Α Tazaroten θαη Acitretin αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Υ
εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Σα παξάγσγα Βηηακίλεο Α ηζνηξεηηλνΐλε θαη εηξεηηλνΐλε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Υ
εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ θαη είλαη ηεξαηνγφλα.
 ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ (NEOTIGASON): Οη νδεγίεο ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ
Αηκνδνζίαο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ρξφλν απνθιεηζκνχ (Δ.ΚΔ.Α:12 κήλεο
απφ ηελ ηειεπηαία δφζε, American Red Cross: δηα βίνπ). Γηθή καο
ζχζηαζε είλαη απνθιεηζκφο γηα 3 ρξφληα, φπσο ζπληζηνχλ θαη νη FDA θαη
AABB.
 ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ (TEGISON, TIGASON): Απνθιεηζκφο δηα βίνπ.
Βιέπε θαη «ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ» θαη «ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ» θαη «ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΗΝΖ» θαη «ΑΚΜΖ».
ΠΑΡΑΠΛΖΓΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία θαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ
δφηε. Δάλ ππάξρεη κφληκνο ή ζπρλφο θαζεηεξηαζκφο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο,
βεβαησλφκαζηε γηα ηελ απνπζία νπξνινίκσμεο. Γελ παξάγνληαη αηκνπεηάιηα θαη ηα
εξπζξά ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ησλ πξψησλ 10 εκεξψλ.
ΠΑΡΟΞΔΣΗΝΖ (SEROXAT): Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 εκέξεο απφ ηελ
ηειεπηαία δφζε, αλ πξφθεηηαη λα παξαζθεπαζηνχλ αηκνπεηάιηα θαη ε κνλάδα δελ
ρνξεγείηαη ζε έγθπν ή λενγλφ.
Βιέπε θαη «ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ» θαη
ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ».

ΠΑΡΧΣΗΣΗΓΑ: Δπί λφζεζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ
πιήξε ίαζε. Δπί επαθήο κε λνζνχληα άηνκα, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4
εβδνκάδεο. Γεθηφο ν δφηεο, αλ ν ίδηνο είρε επηβεβαησκέλε λφζεζε ζην παξειζφλ. Αλ
γίλεη εκβνιηαζκφο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά 4 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο.
ΠΑΤΗΠΟΝΑ: Δθηηκάηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ έγηλε ε ρξήζε.
ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε, εμεηάδεηαη ε ππνθείκελε λφζνο. ε πεξηζηαζηαθή ρξήζε,
γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο, αλ αηζζάλεηαη θαιά ηελ εκέξα ηεο αηκνδνζίαο θαη ππφ ηνλ
φξνλ φηη δελ ηα έιαβε ιφγσ ζπκπησκάησλ ινίκσμεο.
ε ιήςε θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αηκνπεηάιηα (π.ρ. αζπηξίλε), δελ
παξαζθεπάδνπκε αηκνπεηάιηα παξά κφλνλ αλ έρεη πεξάζεη ν αλάινγνο αξηζκφο
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εκεξψλ κε βάζε ην ρξφλν εκίζεηαο δσήο ηνπ θάζε θαξκάθνπ (π.ρ. 5 εκέξεο γηα
αζπηξίλε, 14 εκέξεο γηα θινπηδνγξέιε θ.ιπ.).
ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ: Βιέπε « ΒΑΡΟ-ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ».
ΠΔΜΦΗΓΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία.
ΠΔΠΣΗΚΟ ΔΛΚΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί πξφζθαησλ ελνριεκάησλ θαη
ζην δηάζηεκα δηεξεχλεζεο. Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία ζε γλσζηή θαθνήζεηα ή επί
ππνςίαο.
Βιέπε «ΔΛΚΟ ΓΧΓΔΚΑΓΑΚΣΤΛΟΤ» θαη «ΔΛΚΟ ΣΟΜΑΥΟΤ».
ΠΔΡΗΑΜΤΓΓΑΛΗΚΟ ΑΠΟΣΖΜΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο
ίαζεο θαη παξέιεπζεο ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδσλ απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.
ΠΔΡΗΚΑΡΓΗΣΗΓΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ πξφθεηηαη γηα πξφζθαηε νμεία
ηνγελή ή κεηαηξαπκαηηθή πνπ έρεη ζεξαπεπηεί πιήξσο θαη εθφζνλ ε θαξδηαθή
ιεηηνπξγία είλαη θπζηνινγηθή (ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα θπζηνινγηθά).
Αλ είλαη αλνζνινγηθήο αηηηνινγίαο, ν δφηεο απνξξίπηεηαη.
ΠΔΡΗΟΓΟ: Βιέπε: «ΔΜΜΖΝΟ ΡΤΖ».
ΠΔΡΗΣΟΝΗΣΗΓΑ: Δπί ηζηνξηθνχ πεξηηνλίηηδαο, δηεπθξηλίδνπκε πφηε είρε εκθαληζηεί.
Γεθηφο ν δφηεο, αλ ππάξρεη πιήξεο ίαζε θαη εθφζνλ ε αηηία ηεο πεξηηνλίηηδαο δελ
απνηειεί αληέλδεημε.
Δπί ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο, ν δφηεο δεθηφο κεηά 1 ηεηξάκελν.
ΠΔΣΑΛΔΚΣΟΜΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία επί 4 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε θαη ν
δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ αηζζάλεηαη θαιά.
ΠΔΣΡΔ ΣΟ ΝΔΦΡΟ: Βιέπε «ΝΔΦΡΟΛΗΘΗΑΖ».
ΠΔΣΡΔ ΣΖ ΥΟΛΖ: Βιέπε «ΥΟΛΟΛΗΘΗΑΖ»
ΠΗΔΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ: Βιέπε «ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ».
ΠΗΛΟΣΟΗ: πληζηάηαη απνρή απφ ηελ εξγαζία ηνπο έσο 7 εκέξεο.
ΠΗΡΟΠΛΑΜΧΖ: Πξνθαιείηαη απφ παξάζηηα ηνπ γέλνπο babesia. Απνθιείεηαη ν
δφηεο νξηζηηθά (2004/33 ΔΚ).
ΠΗΣΤΡΗΑΖ ΣΡΗΥΧΣΟΤ ΚΔΦΑΛΖ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εθφζνλ δελ
ππάξρνπλ ιχζεηο ηεο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο .Βιέπε θαη «ΓΔΡΜΑΣΗΣΗΓΑ».
ΠΗΣΤΡΗΑΖ ΠΟΗΚΗΛΟΥΡΟΤ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ε έθηαζε ησλ
βιαβψλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη φρη ζηα ζεκεία θιεβνθέληεζεο. Αθφκα θαη φηαλ δελ
ππάξρνπλ νξαηέο βιάβεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαιή απνιχκαλζε ηεο πεξηνρήο
θιεβνθέληεζεο θαη ε κνλάδα λα ρνξεγείηαη εληφο ησλ πξψησλ εκεξψλ ζε άηνκα πνπ
δελ εκθαλίδνπλ αλνζνθαηαζηνιή.
ΠΛΔΤΡΗΣΗΓΑ: Δμεηάδνπκε πξνζεθηηθά ηελ αηηία.
Αλ απνθιεηζηεί θαθνήζεηα, θπκαηίσζε ή άιιε ζνβαξή λφζνο, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο (ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο).
Αλ είρε γίλεη παξαθέληεζε, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο επί 4 ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
ε μεξά πιεπξίηηδα, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη δηεπθξίληζεο ηεο αηηίαο θαη
πιήξνπο ίαζεο.
ΠΛΖΓΖ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο επνχισζεο
(πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηεο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο), γηα ην θφβν εηζφδνπ
κηθξνβίσλ ζηελ θπθινθνξία. Βιέπε θαη «ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ».
ΠΝΔΤΜΟΘΧΡΑΚΑ: Δμεηάδνπκε ηελ αηηία θαη αλ ρξεηάζηεθε παξνρέηεπζε κε
Bilau.
Απνθιείεηαη ν δφηεο, αλ ν πλεπκνζψξαθαο ήηαλ απηφκαηνο ιφγσ εκθπζεκάηνο.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηεηξάκελν, αλ είρε γίλεη παξνρέηεπζε
κε Bilau.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο, αλ ν πλεπκνζψξαθαο ήηαλ
ηξαπκαηηθφο ή απφ άιιε θαινήζε αηηία (π.ρ. ζπγγελείο θχζηεηο).
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Αλαβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 4 εβδνκάδεο, αλ ε αηηία ήηαλ ζηαθπινθνθθηθή
πλεπκνλία.
ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ: Δμεηάδνπκε ηελ αηηία. Αλ ζπλππάξρεη θαθνήζεηα, νξηζηηθφο
απνθιεηζκφο ηνπ δφηε.
Δπί θπκαηηψδνπο αηηίαο, βιέπε «ΦΤΜΑΣΗΧΖ».
Δπί άιιεο ινηκψδνπο αηηίαο, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη
παξέιεπζεο 1 εβδνκάδαο ηνπιάρηζηνλ απφ ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΔΜΒΟΛΖ: Αλ ήηαλ κνλήξεο επεηζφδην θαη ν δφηεο δελ παίξλεη
αληηπεθηηθή αγσγή, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 κήλεο.
Δπί επαλεηιεκκέλσλ πξνζβνιψλ κε ή ρσξίο αληηπεθηηθή αγσγή, απνθιείεηαη ν δφηεο
νξηζηηθά.
ΠΟΗΚΗΛΟΥΡΟΤ ΠΗΣΤΡΗΑΖ: Βιέπε «ΠΗΣΤΡΗΑΖ ΠΟΗΚΗΛΟΥΡΟΤ».
ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΝ ΜΤΔΛΧΜΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΠΟΛΤΔΡΤΘΡΑΗΜΗΑ: Βιέπε «ΠΟΛΤΚΤΣΣΑΡΑΗΜΗΑ».
ΠΟΛΤΚΤΣΗΚΔ ΧΟΘΖΚΔ: Γελ επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία θαηά ηε θάζε
δηεξεχλεζεο.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ δελ ππάξρεη ζπλχπαξμε θαθνήζεηαο ή εγθπκνζχλεο.
Δπί ιήςεο θαξκάθσλ, εμεηάδεηαη ην είδνο θαη αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξηο φηνπ
θξηζεί ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία.
ΠΟΛΤΚΤΣΣΑΡΑΗΜΗΑ: Δπί αδηάγλσζηεο πνιπθπηηαξαηκίαο, ν δφηεο δελ γίλεηαη
πξνζσξηλά δεθηφο θαη γίλνληαη ζπζηάζεηο γηα δηεξεχλεζε απφ αηκαηνιφγν ηαηξφ.
Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά, αλ πξφθεηηαη γηα ηδηνπαζή. Αλ ν δφηεο κε ηδηνπαζή
πνιπθπηηαξαηκία θάλεη ζεξαπεπηηθέο αθαηκάμεηο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην αίκα ηνπ
γηα κεηάγγηζε.
ε δεπηεξνπαζή πνιπθπηηαξαηκία, αλ ην αίηην είλαη θαιφεζεο (π.ρ. ρξφληα
ππνμπγνλαηκία ιφγσ θαπλίζκαηνο ή δηακνλήο ζε κεγάιν πςφκεηξν), ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο. Δπί θαθνήζεηαο ή βαξεηάο ππληθήο άπλνηαο ή ρξφληα απνθξαθηηθήο λφζνπ
ησλ πλεπκφλσλ (ΥΑΠ), ν δφηεο απνξξίπηεηαη.
ΠΟΛΤΣΟΚΔ ΓΤΝΑΗΚΔ: Γπλαίθεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 2 ηνθεηνχο ή
πεξηζζφηεξεο απφ 2 θπήζεηο γίλνληαη δεθηέο γηα αηκνδνζία κόλν νιηθνχ αίκαηνο (φρη
γηα αηκνπεηαιηαθαίξεζε ή πιαζκαθαίξεζε), εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη 6 κήλεο απφ ηνλ
ηειεπηαίν ηνθεηφ ή θχεζε. Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα απφ ην νιηθφ αίκα θαη ηα
εξπζξά ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα, πξνο απνθπγή ζπλδξφκνπ
TRALI.
ε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αηκνδφηξηα κε ζπάλην θαηλφηππν) ε
αηκνδφηξηα γίλεηαη δεθηή, αθνχ παξέιζεη ηεηξάκελν απφ ηνλ ηνθεηφ (2004/33ΔΚ).
ΠΟΝΟΚΔΦΑΛΟ: Βιέπε «ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ».
ΠΡΟΓΔΣΑΓΟΝΑ: Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζθεπαζκάησλ, ν δφηεο δελ γίλεηαη
δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ρνξεγεζεί
ην αίκα ζε έγθπν.
Οη αγσληζηέο πξνγεζηαγφλσλ (NORETHISTERONE, NORGESTREL), κεξηθά απφ ηνπ
ζηφκαηνο αληηζπιιεπηηθά) κπνξεί λα δξάζνπλ εκβξπνηνμηθά.
Οη αληαγσληζηέο πξνγεζηαγφλσλ (MIFEPRISTONE RU-486) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
δηαθνπή θχεζεο.
ΠΡΟΛΑΚΣΗΝΑΗΜΗΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ βεβαησζνχκε φηη δελ ππάξρεη
εγθπκνζχλε ή πξνιαθηίλσκα.
ΠΡΟΛΑΚΣΗΝΧΜΑ: Δπεηδή είλαη ζπρλφ εχξεκα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη
πξφθεηηαη γηα θαινήζε φγθν, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ είλαη αζπκπησκαηηθφο.
Δπεηδή κπνξεί λα εκθαληζηεί επί αιιαγήο θχινπ απφ άξξελ ζε ζήιπ εμαηηίαο ιήςεο
κεγάιεο πνζφηεηαο νηζηξνγφλσλ, δηαθξηηηθά γίλνληαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο.
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ΠΡΟΣΑΣΖ: Δπί αλαθεξνκέλσλ ζπκπησκάησλ, εξσηάηαη ν δφηεο αλ έγηλε
δηεξεχλεζε. Απνθιείεηαη ν δφηεο επί θαθνήζεηαο, ζε νμεία ή ρξφληα θιεγκνλή (νμεία
ή ρξφληα πξνζηαηίηηδα), αλ παίξλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή ή αλ εκθαλίδεη ςειή ηηκή
PSA.
Δπηηξέπεηαη ζε κηθξνχ βαζκνχ ππεξηξνθία πνπ δελ ρξεηάδεηαη αγσγή.
Αλ ν δφηεο ιακβάλεη αγσγή γηα ππεξπιαζία κε Afluzocin (ALFURAL, ALFUZIN,
ALFUZOSIN, BESAVAR, XATRAL, UROXATRAL), γίλεηαη δεθηφο 6 κήλεο κεηά ηελ
ηειεπηαία δφζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη θαθνήζεηα.
Βιέπε θαη «FINASTERIDE» (PROPECIA, PROSCAR).
ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ: Δμεηάδεηαη αλ ν δφηεο έρεη έξζεη ζε επαθή κε
αζζελείο κε κεηαδηδφκελα λνζήκαηα.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνιεςία γηα 4 κήλεο αλ έρεη ηξππεζεί πξφζθαηα κε βειφλε ή
κνιπζκαηηθά εξγαιεία ή αλ θάπνηνο βιελλνγφλνο ηνπ ή/θαη ην δέξκα ηνπ έρεη έξζεη
ζε επαθή κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά κνιπζκαηηθνχ αζζελή.
ΠΡΧΚΣΗΣΗΓΑ: Γεθηφο ν δφηεο, φηαλ δελ είλαη πιένλ ππφ ζεξαπεία θαη είλαη θαιά.
Αλ ε πξσθηίηηδα νθείιεηαη ζε ειθψδε θνιίηηδα, ν δφηεο απνθιείεηαη νξηζηηθά.
ΠΡΧΣΔЇΝΑΗΜΗΑ: Ζ πξσηεΐλε ζην αίκα πξέπεη λα είλαη ≥60 g/l. Γηα δφηεο
πιαζκαθαίξεζεο/αηκνπεηαιηαθαίξεζεο, ε κέηξεζε πξσηεïλψλ πξέπεη λα γίλεηαη
ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ην ρξφλν. Γλσζηή ππεξπξσηετλαηκία απαηηεί αλαβνιή
αηκνδνζίαο θαη έξεπλα πξνο απνθιεηζκφ κπειψκαηνο, καθξνζθαηξηλαηκίαο θ.ιπ.
Γλσζηή ππνπξσηετλαηκία πξέπεη λα νδεγεί ζε έιεγρν γηα ηπρφλ δπζαπνξξφθεζε,
αλνζναλεπάξθεηα θ.ιπ.
ΠΤΔΛΟΝΔΦΡΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα κεξηθέο εβδνκάδεο θαη εθφζνλ
έρεη επηβεβαησζεί ε ίαζε κε λέεο αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο ησλ νχξσλ.
Βιέπε θαη «ΚΤΣΗΣΗΓΑ».
ΠΤΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΟΓΗΑ: Δμεηάδεηαη ε ζπρλφηεηά ηνπο θαη ν ηχπνο ηνπ ππξεηνχ.
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία θαη ζπληζηάηαη έξεπλα.
Βιέπε θαη «ΔΛΟΝΟΗΑ».
ΠΤΡΔΣΗΚΟΗ ΠΑΜΟΗ: Βιέπε «ΠΑΜΟΗ».
ΠΤΡΔΣΟ ΑΓΝΧΣΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία θαη
ζπληζηάηαη έξεπλα επί πξφζθαηνπ ηζηνξηθνχ.
Δπί παιαηνχ ηζηνξηθνχ, εμεηάδεηαη ε ηειηθή δηάγλσζε.
ΠΤΡΔΣΟ >38: Αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν επεηζφδην, δεθηφο 2 εβδνκάδεο κεηά
ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ.
ΠΤΡΔΣΟ ΚΖΛΗΓΟΒΛΑΣΗΓΧΓΖ ΒΡΑΥΧΓΧΝ ΟΡΔΧΝ (ROCKY
MOUNTAIN FEVER): Απνθιείεηαη ν δφηεο γηα 2 ηνπιάρηζηνλ έηε.
ΠΤΡΔΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ: Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο.
ΠΤΡΔΣΟ Q (ΑΠΟ COXIELLA BURNETTI): Γεθηφο ν δφηεο 2 ρξφληα κεηά απφ
επηβεβαησκέλε ζεξαπεία (2004/33ΔΚ).
Δπί ρξνλίνπ ππξεηνχ Q, κφληκνο απνθιεηζκφο ηνπ δφηε.

Ρ
ΡΑΓΑΓΔ: Γηα ξαγάδεο πξσθηνχ, βιέπε «ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΔ-ΑΗΜΟΡΡΟΨΓΟΠΑΘΔΗΑ».
Γηα ξαγάδεο ζειψλ καζηψλ, βιέπε «ΘΖΛΑΜΟ».

ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ΗΧΓΗΟ: Αλ ρνξεγήζεθε γηα θαθνήζεηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ν
δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο. Αλ ρνξεγήζεθε γηα θαηαζηξνθή ζπξενεηδηθνχ ηζηνχ επί
αλζεθηηθνχ ππεξζπξενεηδηζκνχ, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 6 κήλεο κεηά ηε ρνξήγεζε θαη
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εθφζνλ έρεη θαηαζηεί επζπξενεηδηθφο θαη δελ παίξλεη αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα.
Βιέπε θαη «ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ» θαη ΑΝΣΗΘΤΡΔΟΔΗΓΗΚΑ».
ΡΑΗΒΟΚΡΑΝΟ ΠΑΣΗΚΟ: Δμεηάδνπκε πφηε εκθαλίζηεθε. Αλ είκαζηε ζίγνπξνη
φηη δελ ζπλππάξρεη ινίκσμε θαη ε ζέζε ηεο θεθαιήο επηηξέπεη λα ηεζεί ν δφηεο ζε
ζέζε αλάλεςεο ζε πεξίπησζε ιηπνζπκίαο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο θαη ρεηξηδφκαζηε
ηε κνλάδα αλάινγα κε αλαθεξφκελε ή φρη ιήςε θαξκάθσλ.
ΡΔΣΗΝΟΔΗΓΖ (ΣΡΔΣΗΝΟΨΝΖ ΚΑΗ ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΨΝΖ): Δίλαη παξάγσγα ηεο βηηακίλεο
A. Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ», «ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α», «ΣΡΔΣΗΝΟΨΝΖ» θαη «ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΨΝΖ».
ΡΔΣΗΝΟΨΚΟ ΟΞΤ: Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία D εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Βιέπε θαη «ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α».
ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ: Απνξξίπηεηαη ν δφηεο νξηζηηθά, αλ ππάξρεη
επηβεβαησκέλε δηάγλσζε.
ΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΠΤΡΔΣΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 ρξόληα κεηά ηε
ζεξαπεία θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ δελ
ππάξρεη ηεθκεξησκέλε ρξφληα θαξδηνπάζεηα ή λεθξνπάζεηα, νπφηε θαη απνθιείεηαη
νξηζηηθά (2004/33ΔΚ).
ΡΗΚΔΣΗΧΖ: 4 νκάδεο λφζσλ νθείινληαη ζε ξηθέηζηεο:
1. Σχθνο απφ ςείξεο θαη ελδεκηθφο εμαλζεκαηηθφο ηχθνο απφ ςχιινπο
πνληηθηψλ.
2. Κειηδνβιαηηδψδεο ππξεηφο βξαρσδψλ νξέσλ απφ θξφησλεο θαη ππξεηφο
ηεο Μεζνγείνπ.
3. Ππξεηφο απφ αθάξεα (ππξεηφο Tsutsugamushi θαη ππξεηφο νπκάηξαο).
4. Ππξεηφο Q.
Γηα ηηο 3 πξψηεο θαηεγνξίεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά ηελ ζεξαπεία
θαη πιήξε ίαζε θαη εθφζνλ δελ ππήξμαλ επηπινθέο πνπ άθεζαλ ππνιεηκκαηηθέο
βιάβεο. Γηα ηνλ ππξεηφ Q, βιέπε «ΠΤΡΔΣΟ Q».
ΡΗΜΠΑΒΗΡΗΝΖ: Σν θάξκαθν αλήθεη ζηα εκβξπνηνμηθά θαηεγνξίαο Υ. Αλαβνιή
ηεο αηκνδνζίαο γηα 6 κήλεο απφ ην ηέινο ιήςεο, γηα θαηαζηάζεηο πνπ δελ νδεγνχλ ζε
θνξεία θαη ρξνληφηεηα. Μφληκνο απνθιεηζκφο, αλ ρνξεγήζεθε γηα Ζπαηίηηδα C.
ΡΗΝΗΚΟ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑ-ΚΟΛΗΧΖ: Αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα 4 κήλεο απφ
ηπρφλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα δηφξζσζε ηεο ζθνιίσζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο. Γεθηφο
ν δφηεο, εάλ δελ εκθαλίδεη ινίκσμε θαη δελ έρεη αλεπαξθή ή θαθήο πνηφηεηαο χπλν.
Δξσηάηαη ν δφηεο γηα ηπρφλ ρξήζε θαξκάθσλ.
ΡΗΝΗΣΗΓΑ: Δμεηάδεηαη ε θχζε ηεο (ινηκψδεο, αιιεξγηθή, αγγεηνθηλεηηθή). Γεθηφο ν
δφηεο, αλ πξφθεηηαη γηα αγγεηνθηλεηηθή ξηλίηηδα (εκθάληζε δηαπγνχο ξηληθνχ
εθθξίκαηνο επί έθζεζεο ζε ςπρξφ αέξα). Αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο επί παξνπζίαο
ζπκπησκάησλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ινίκσμε. Δπί αιιεξγηθήο ξηλίηηδνο, βιέπε
«ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ».

ΡΗΝΟΡΡΑΓΗΑ: Δξσηάηαη ν δφηεο, εάλ πξφθεηηαη γηα πξφζθαην κεκνλσκέλν ζπκβάλ
ή επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα, γηα εληφπηζε ζηνλ έλα ή θαη ηνπο δχν ξψζσλεο, γηα ηπρφλ
γλσζηή δηάγλσζε θαη γηα ιήςε θαξκάθσλ.
Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ ππάξρεη αηκνξξαγηθή δηάζεζε θαη ε ξηλνξξαγία δελ είλαη
ζνβαξή ή ζπζηεκαηηθή ή πνιχ πξφζθαηε θαη κεγάιε.


ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ: Βιέπε «ΓΗΑΒΖΣΖ».
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ΑΛΜΟΝΔΛΧΖ: Δμεηάδεηαη ην είδνο ηεο ζαικνλέιαο. Αλ επξφθεηην γηα
ζαικνλέια enteritidis, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε θαη
εθφζνλ δελ ππήξμε επηπινθή ηχπνπ νζηενκπειίηηδνο ή ελδνθαξδίηηδαο.
Αλ επξφθεηην γηα ζαικνλέια ηχθνπ, ηζρχεη ην ίδην δηάζηεκα απνθιεηζκνχ. Δπεηδή
φκσο ππάξρεη θίλδπλνο λα πξφθεηηαη γηα αζπκπησκαηηθφ θνξέα, πξνζέρνπκε, ε
αηκνδνζία λα γίλεη 4 ή πεξηζζφηεξεο ψξεο καθξάλ γεχκαηνο, γηα λα απνθεπρζεί
κηθξνβηαηκία ηελ ψξα ηεο αηκνιεςίαο.
Γελ παξαζθεπάδνληαη αηκνπεηάιηα θαη ην αίκα ρνξεγείηαη εληφο 5 εκεξψλ.
Αλ έγηλε πξνθπιαθηηθφο εκβνιηαζκφο έλαληη ηπθνεηδνχο ππξεηνχ, αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα 4 εβδνκάδεο, εθηφο αλ ε ρψξα επίζθεςεο είλαη ελδεκηθή γηα εινλνζία,
νπφηε είλαη κεγαιχηεξνο ν απνθιεηζκφο. Βιέπε «ΔΛΟΝΟΗΑ».
ΑΛΠΗΓΓΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη 2 εβδνκάδεο απφ ηελ πιήξε ίαζε.
(1 εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ κεηά ην πέξαο επηηπρνχο αληηβηνηηθήο αγσγήο).
ΑΡΚΟΔΗΓΧΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ: Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα ησλ νπνίσλ ε
ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ζπρλή αιιαγή εξσηηθνχ ζπληξφθνπ, sex επί πιεξσκή
θ.ιπ.), ζπλεπάγεηαη πςειφ θίλδπλν κεηάδνζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
κεηαδνζνχλ κε ην αίκα (2004/33ΔΚ).
Απαγνξεύεηαη λα δίλνπλ αίκα όζνη άλδξεο αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 Έρνπλ test HIV ζεηηθφ ή λνκίδνπλ φηη ππάξρεη ιφγνο λα ειεγρζνχλ
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε γπλαίθα HIV ζεηηθή
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άιινλ άλδξα
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξα ή γπλαίθα επί πιεξσκή
 Ήηαλ ή είλαη ρξήζηεο ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε γπλαίθα πνπ έθαλε ρξήζε ελδνθιεβίσλ
λαξθσηηθψλ
 Δίραλ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε γπλαίθα ή άλδξα πνπ κέλεη
ζηελ Αθξηθή
Απαγνξεύεηαη λα δίλνπλ αίκα όζεο γπλαίθεο αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 Έρνπλ test HIV ζεηηθφ ή λνκίδνπλ φηη ππάξρεη ιφγνο λα ειεγρζνχλ
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξα HIV ζεηηθφ
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξα ή γπλαίθα επί πιεξσκή
 Δξγάζηεθαλ πνηέ ζαλ ηεξφδνπιεο
 Ήηαλ ή είλαη ρξήζηεο ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ
 Δίραλ πνηέ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άλδξα πνπ έθαλε ρξήζε ελδνθιεβίσλ
λαξθσηηθψλ
 Δίραλ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε γπλαίθα ή άλδξα πνπ κέλεη
ζηελ Αθξηθή
Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο (γηα πεξηζζφηεξν απφ 6-12 κήλεο) ζπληζηάηαη επί αιιαγήο
εξσηηθνχ ζπληξφθνπ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.
Βιέπε θαη «ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΟΗ».
ΔΜΗΝΧΜΑ ΟΡΥΔΟ: Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο, αλ δελ έρεη πεξάζεη
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία απφ ην ηέινο επηηπρνχο αγσγήο θαη αλ δελ δηαζέηεη πξφζθαην
ηαηξηθφ ζεκείσκα απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο.
ΔΡΣΡΑΛΗΝΖ (Zoloft): Βιέπε «ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ» θαη «ΑΝΑΣΟΛΔΗ
ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ ».
Γηα λα παξαζθεπαζηνχλ αηκνπεηάιηα, πξέπεη λα έρνπλ παξέιζεη 6 εκέξεο απφ ηελ
ηειεπηαία δφζε.
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ΖΠΣΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ: Δμεηάδεηαη ε αθεηεξία ηεο κφιπλζεο ηεο άξζξσζεο.
Γεθηφο ν δφηεο, αλ έρεη εμαιεηθζεί ε αξρηθή αηηία ηνπηθήο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο ή
κηθξνβηαηκίαο θαη έρεη επέιζεη πιήξεο ίαζε.
ΗΓΖΡΟΠΔΝΗΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο είλαη ππφ ζεξαπεία ή αλ δελ
έρεη αξρίζεη πξνηαζείζα ζεξαπεία.
ε γπλαίθεο ζηηο νπνίεο έρεη δηνξζσζεί φρη κφλν ζηδεξνπεληθή αλαηκία αιιά θαη
έρνπλ γεκίζεη νη απνζήθεο ζηδήξνπ κε παξαηεηακέλε αγσγή, αιιά ιακβάλνπλ
ζθεχαζκα ζηδήξνπ κεξηθέο εκέξεο θάζε κήλα (ζπλήζσο απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο
εκκήλνπ ξχζεσο κέρξη θαη 10 εκέξεο κεηά) γηα ζπληήξεζε ηνπ θαινχ απνηειέζκαηνο
ηεο αγσγήο, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εθφζνλ ε ηηκή ηεο αηκνζθαηξίλεο είλαη
απνδεθηή θαη δελ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα κεγάιεο απψιεηεο αίκαηνο πιένλ.
ΗΓΖΡΟ (ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΗΓΖΡΟΤ): Τπνςήθηνο δφηεο πνπ ιακβάλεη ζθεπάζκαηα
ζηδήξνπ ιφγσ δηαγλσζκέλεο ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο ή απιήο ζηδεξνπελίαο δελ
γίλεηαη δεθηφο, κέρξη νινθιήξσζεο ηεο αγσγήο.
ε κεξηθέο ρψξεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ζθεπαζκάησλ ζηδήξνπ ζε ηαθηηθνχο
αηκνδφηεο, γηα λα κε κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα αηκνδνζηψλ.
Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ιακβάλεηαη ζθεχαζκα ζηδήξνπ γηα ζπληήξεζε ησλ
απνζεθψλ ζηδήξνπ θαη εθφζνλ έρεη απνθιεηζηεί απψιεηα αίκαηνο θαη ε ηηκή ηεο
αηκνζθαηξίλεο είλαη απνδεθηή.
Βιέπε θαη «ΑΝΑΗΜΗΑ» θαη «ΗΓΖΡΟΠΔΝΗΑ».
ΗΝΑΥΗ: Βιέπε «ΤΝΑΥΗ».
ΗΣΑΛΟΠΡΑΜΖ (SEROPRAM, CELIUS): Βιέπε «ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ» θαη
«ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ».
Γηα λα παξαζθεπαζηνχλ αηκνπεηάιηα, πξέπεη λα έρνπλ παξέιζεη 8 εκέξεο απφ ηελ
ηειεπηαία δφζε.
ΚΔΤΑΜΑ ΗΓΖΡΟΤ: Βιέπε «ΗΓΖΡΟ (ΚΔΤΑΜΑΣΑ ΗΓΖΡΟΤ)».
ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΔ ΟΤΗΔ ΣΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ: Δμαξηάηαη
ε απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ δφηε απφ ην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ην πφξηζκα ηεο
εμέηαζεο. Δπί αλαθεξφκελεο αιιεξγίαο ζε ζθηαγξαθηθή νπζία, δελ γίλνληαη
παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα. Δπί γλσζηήο
αιιεξγίαο ζε ησδηνχρν ζθεχαζκα, θάζε θνξά πνπ ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, πξέπεη ν
ίδηνο λα επηζεκαίλεη ζην πξνζσπηθφ φηη ε απνιχκαλζε ηεο πεξηνρήο θιεβνθέληεζεο
δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ησδηνχρν ζθεχαζκα (π.ρ. Betadine) παξά κφλν κε
αιθννινχρν ζθεχαζκα ή δηάιπκα ρισξεμηδίλεο. Σν ίδην πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη
ζηελ θάξηα ηνπ δφηε ή ζην ειεθηξνληθφ ηνπ αξρείν.
Βιέπε θαη «ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ».
ΚΛΖΡΟΓΔΡΜΗΑ: Βιέπε «ΚΟΛΛΑΓΟΝΧΖ».
ΚΛΖΡΤΝΖ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΚΟΛΗΧΖ ΡΗΝΗΚΟΤ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΣΟ: Βιέπε «ΡΗΝΗΚΟ ΓΗΑΦΡΑΓΜΑΚΟΛΗΧΖ».

ΚΧΛΖΚΟΔΗΓΔΚΣΟΜΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο.
ΠΑΜΟΗ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. παζκνί κπνξεί λα νθείινληαη ζε επηιεπηηθή θξίζε,
ππνμπγνλαηκία νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο ή ηεηαλία.
Απνθιείνληαη άηνκα κε επαλεηιεκκέλεο ιηπνζπκηθέο θξίζεηο ή ηζηνξηθφ ζπαζκψλ,
εθηφο αλ επξφθεηην γηα ππξεηηθνχο ζπαζκνχο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία.
Βιέπε θαη «ΔΠΗΛΖΦΗΑ» θαη «ΛΗΠΟΘΤΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ» θαη «ΣΔΣΑΝΗΑ».
ΠΑΣΗΚΟ ΡΑΗΒΟΚΡΑΝΟ: Βιέπε «ΡΑΗΒΟΚΡΑΝΟ ΠΑΣΗΚΟ».
ΠΔΗΡΑΜΑΣΟΝΔΦΡΗΣΗΓΑ ΟΞΔΗΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 5 ρξφληα κεηά
ηελ πιήξε ίαζε.
ΠΔΗΡΑΜΑΣΟΝΔΦΡΗΣΗΓΑ ΥΡΟΝΗΑ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
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ΠΗΝΘΖΡΟΓΡΑΦΖΜΑ: Δξσηάηαη ν δφηεο ηη είδνπο εμέηαζε έγηλε (π.ρ.
ζπξενεηδνχο, λεθξψλ, νζηψλ θ.ιπ.), πφηε θαη γηαηί, γηα ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο θαη
ην είδνο ηνπ ξαδηντζνηφπνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ ην
πφξηζκα δελ απνθαιχπηεη πάζεζε πνπ απνηειεί αληέλδεημε γηα αηκνδνζία θαη έρεη
παξέιζεη ηθαλνπνηεηηθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο (κε θξηηήξην ην ρξφλν
εκίζεηαο δσήο ηνπ ξαδηντζνηφπνπ).
ΠΗΡΟΤΛΗΝΑ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία γηα ιήςε κφλν ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ.
Ζ κνλάδα δελ ρνξεγείηαη ζε λενγλά ή αζζελείο κε αηκνξξαγηθή δηάζεζε.
Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο γηα αηκνπεηαιηαθαίξεζε.
ΠΛΖΝΔΚΣΟΜΖ: Δξεπλάηαη ην ηζηνξηθφ. Αλ έγηλε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ
ζπιελφο θαη δελ ζπλππάξρεη πάζεζε, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά ηεηξάκελν. Δάλ ν
δφηεο βξίζθεηαη ππφ πξνιεπηηθή αγσγή (π.ρ. κε ζθεχαζκα πεληθηιιίλεο ή
εξπζξνκπθίλεο), δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα
θαη πιπκέλα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε (π.ρ. πξνζβνιή ηνπ ζπιελφο ζην πιαίζην
αηκαηνινγηθήο ή νγθνινγηθήο θαθνήζεηαο), ν δφηεο απνθιείεηαη δηα βίνπ.
ΠΟΓΓΧΓΖ ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΑ: Βιέπε «ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΑ ΠΟΓΓΧΓΖ».
ΠΟΓΓΟΔΗΓΖ ΜΤΚΖΣΗΑΖ (mycosis fungoides): Απνθιείεηαη ν δφηεο, δηφηη
πξφθεηηαη γηα δεξκαηηθή κνξθή ιεκθψκαηνο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ.
ΣΑΣΗΝΔ: Atorvastatine:ATORSTAT, LIPITOR, ZARATOR
Lovastatine: LIFERZIT, LIPIDLESS, LOSTIN, LOVASTATIN/NOVEXAL,
LOVATEX, LOVATOP, LOWLIPID, MEDOVASCIN, MEVACOR,
MEVASTIN, MISODOMIN, NABICORTIN, TERVESON, VIKING
Pravastatine: MAXUDIN, PRAVACHOL, PRAVALIP, PRAVANOX,
PRAVIN, OSMIN
Rosuvastatine: CRESTOR
Simbastatine,):ANTICHOL, ARSTATIN, BEVOSTATIN, CHRISTATIN,
DOCTIVERINE, EXTRASTATIN, GOLDASTATIN, IAMASTATIN,
INEGY(Ezetimibe+Simbastatine), IPRAMID, KYMAZOL, LEPUR, LIPDOWN, LIPOPRESS, LIPOREX, LIPOZID, LOWCHOLID, MEDISTATINRALDEX, NITASTIN, NORMOTHERIN, PLACOL, PRAVOSTIN, PRIACIN,
RAPTOR, RAVOSTAN, REDUSTEROL, SIMVACOR, SIMVALID,
SIMVAPROL, SIMVASTATIN, SIMVATIN, SIVINAR, SOTOVASTIN,
STAREZIN, STASIVA, STATINAL, STATINUM MEDICHROM, STATIVER,
STATOSAN, STAZOR, STERYLIP, VASSOR, VASTATIN, VELKASTATIN,
VERISTIN, ZOCOR, ZUROCID
Fluvastatine: LESCOL

ε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηε ρψξα καο επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ θαη
ζεσξείηαη φηη νη ζηαηίλεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Υξεηάδεηαη πξνζνρή, κήπσο ήδε ππάξρεη θαξδηαγγεηαθή λφζνο.
Υξεηάδεηαη πξφζθαηνο θαξδηνινγηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο γηα SGOT, SGPT, CPΚ.
Πξόηαζε: Όηαλ ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε εγθχνπο θαη παηδηά, εθηφο αλ πιπζνχλ.
ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΗΚΖ ΛΟΗΜΧΞΖ: Δμαξηάηαη απφ ηελ εληφπηζε θαη ην είδνο ηεο
ζεξαπείαο. Αλ πξφθεηηαη γηα δεξκαηηθέο βιάβεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 2
ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε.
Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ» θαη «ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α».
Δπί επηπινθψλ ηχπνπ ελδνθαξδίηηδαο ή νζηενκπειίηηδαο, βιέπε αληίζηνηρα.
ΣΔΗΡΟΣΖΣΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ν δφηεο είλαη ππφ έξεπλα ή
αλνζνζεξαπεία. Αλ ν δφηεο παίξλεη clomiphene (CLOMID, CLOMIFIAL) αλαβάιιεηαη
ε αηκνδνζία γηα 3 κήλεο κεηά ηε ζεξαπεία. Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά, αλ ν
δφηεο θάλεη ή έρεη θάλεη ζεξαπεία κε γνλαδνηξνπίλε αλζξψπηλεο ππφθπζεο.
ΣΖΘΑΓΥΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΣΔΡΟΔΗΓΖ: Βιέπε «ΚΟΡΣΗΕΟΝΖ».
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ΣΗΓΜΑ ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ: Πξφθεηηαη γηα ιαλζαζκέλν
φξν. Βιέπε «ΔΣΔΡΟΕΤΓΖ ΓΡΔΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ».
ΣΗΓΜΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ: Πξφθεηηαη γηα ιαλζαζκέλν φξν. Βιέπε
«ΔΣΔΡΟΕΤΓΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ».
ΣΟΜΑΥΗΚΟ ΔΛΚΟ: Βιέπε « ΔΛΚΟ ΣΟΜΑΥΟΤ».
ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΗΚΖ ΛΟΗΜΧΞΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 ηνπιάρηζηνλ
εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε ίαζε. Δπί επηπινθψλ ηχπνπ ζπεηξακαηνλεθξίηηδαο ή
ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ, βιέπε αληίζηνηρα.
ΤΕΤΓΟΗ Ζ ΔΡΧΣΗΚΟΗ ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΠΟΛΤΜΔΣΑΓΓΗΕΟΜΔΝΧΝ
ΑΣΟΜΧΝ: Βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ νδεγηψλ, δελ γίλνληαη δεθηνί. Δπεηδή φκσο ζηε
ρψξα καο γίλεηαη ζπζηεκαηηθά έιεγρνο ησλ πνιπκεηαγγηδφκελσλ αηφκσλ θαη
κνξηαθφο έιεγρνο φισλ ησλ κεηαγγηδφκελσλ κνλάδσλ αίκαηνο γηα κεηαδηδφκελα κε
ην αίκα λνζήκαηα, ίζσο ζα έπξεπε λα αλαζεσξεζνχλ νη νδεγίεο.
ΤΕΤΓΟΗ Ζ ΔΡΧΣΗΚΟΗ ΤΝΣΡΟΦΟΗ ΦΟΡΔΧΝ: Γίλνληαη δεθηνί, κφλν εθφζνλ
ππάξρεη εκβφιην γηα ηελ αληίζηνηρε λφζν, νη δφηεο έρνπλ εκβνιηαζηεί θαη έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθή επηβεβαησκέλε αλνζνινγηθή απάληεζε.
Απηφ βέβαηα είλαη παξαθηλδπλεπκέλν γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β, δηφηη ην εκβφιην δελ
θαιχπηεη φινπο ηνπο ππφηππνπο ηνπ ηνχ.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ: Σα πεξηζζφηεξα ζπκπιεξψκαηα δελ
απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ. Γηα λα απνθαζηζηεί αλ ν δφηεο γίλεη δεθηφο,
ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη ζπλερήο ελεκέξσζε
απφ επηζηεκνληθέο ελψζεηο (π.ρ. FDA) πνπ θαηά θαηξνχο εθδίδνπλ ελεκεξψζεηο γηα
λέεο παξελέξγεηεο έσο θαη απνθάζεηο απφζπξζεο.
ΤΝΑΥΗ: πλήζσο απνηειεί ζχκπησκα ηνγελνχο λφζνπ. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία
γηα 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ εμάιεηςε. Δπί κηθξνβηαθήο επηπινθήο θαη ιήςεο
αληηβίσζεο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
Γεθηά άηνκα κε ζπλάρη αγγεηνθηλεηηθήο θχζεο (π.ρ. νδεγνί κνηνζπθιέηαο, εκθάληζε
ζπκπησκάησλ θαηά ηελ έμνδν ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ θ.ιπ.).
Βιέπε θαη «ΑΛΛΔΡΓΗΑ ΔΠΟΥΗΑΚΖ ».
ΤΝΓΡΟΜΟ CARNEY COMPLEX (ππφηππνη LAMB θαη NAME): Λφγσ
ζπλδπαζκνχ νξκνληθήο ππεξέθθξηζεο θαη θαξδηαθνχ κπμψκαηνο, πξνηηκφηεξν είλαη ν
δφηεο λα απνξξίπηεηαη.
ΤΝΓΡΟΜΟ ΔΤΚΟΛΖ ΓΗΑΠΑΖ ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (ADHD): Ο δφηεο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, εθφζνλ δελ
ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ απνηειεί αληέλδεημε. Βιέπε θαη «ΛΔΤΚΟΓΔΡΜΑ
ΥΖΜΗΚΟ».

ΤΝΓΡΟΜΟ ΔΠΗΚΣΖΣΖ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ: Βιέπε
«AIDS», «ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ» θαη «ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΟΗ».
ΤΝΓΡΟΜΟ GILBERT: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ έρεη ηθηεξηθή ρξνηά, είλαη καθξάλ
λεζηείαο θαη δελ έρεη πξνεγεζεί θφπσζε.
ΤΝΓΡΟΜΟ KLEINEFELTER: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ δελ ζπλππάξρνπλ
άιια λνζήκαηα.
ΤΝΓΡΟΜΟ MC CUNE–ALBRIGHT: Δμεηάδεηαη ε βαξχηεηα ησλ θιηληθψλ
εθδειψζεσλ θαη επί πνιιαπιψλ ελδνθξηλνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, πξνηηκφηεξν είλαη ν
δφηεο λα απνθιείεηαη.
ΤΝΓΡΟΜΟ MENIERE: Απνθιείεηαη ν δφηεο ζηε θάζε πνπ έρεη ζπκπηψκαηα
θαη/ή ιακβάλεη αγσγή ή αλ ζπλππάξρνπλ άιιεο ελδείμεηο απηναλνζίαο.
ΤΝΓΡΟΜΟ SJOGREN: Απνθιείεηαη ν δφηεο, δηφηη πξφθεηηαη γηα απηνάλνζν
λφζεκα κε εθδειψζεηο απφ πνιιά ζπζηήκαηα.
ΤΝΓΡΟΜΟ VON WILLEBRAND: Βιέπε « ΝΟΟ VON WILLEBRAND ».
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ΤΝΓΤΑΜΟΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΧΝ (Amitriptyline Hydrochloride
+Perphenazine: MINITRAN θ.α.): Απφξξηςε ηνπ δφηε, φζν θαηξφ δηαξθεί ε ζεξαπεία
θαη 4-6 κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο.
Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΑ».
ΤΦΗΛΖ: Διέγρεηαη ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη αλ απηή δελ απνηειεί
αληέλδεημε ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 12 κήλεο κεηά επηβεβαησκέλε ζεξαπεία
(2004/33ΔΚ).
Πξόηαζε: Απνθιεηζκφο αηφκνπ κε ηζηνξηθφ ζχθηιεο δηα βίνπ, δεδνκέλνπ φηη ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν νξνινγηθφο έιεγρνο απνβαίλεη ζεηηθφο επί ζεηξά εηψλ κε
ηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο, νπφηε ε κνλάδα αίκαηνο ππνρξεσηηθά
απνξξίπηεηαη.
ε ζεμνπαιηθή επαθή κε ζεηηθά άηνκα επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 12 κήλεο κεηά ηελ
επαθή θαη εθφζνλ νη εμεηάζεηο γηα ζχθηιε είλαη αξλεηηθέο.
ΦΑΗΡΟΚΤΣΣΑΡΧΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΦΤΓΜΟ-ΦΤΞΔΗ: Ο ζθπγκφο πξέπεη λα είλαη ξπζκηθφο θαη κεηαμχ 50100/ιεπηφ. Δπί παξνδηθήο ηαρπθαξδίαο ιφγσ ζηξεο ηνπ αηκνδφηε ζην πιαίζην
γλσζηνχ «ζπλδξόκνπ άζπξεο κπινύδαο», πξνζπαζνχκε λα θαζεζπράζνπκε ηνλ
δφηε θαη κπνξεί λα ηνπ επηηξαπεί ε αηκνδνζία κε ςειφηεξν αξηζκφ ζθχμεσλ, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ.
Δπί αλαθεξφκελεο ρξφληαο ή επαλεηιεκκέλεο αξξπζκίαο, εθηφο Αηκνδνζίαο, βιέπε
«ΑΡΡΤΘΜΗΑ».
ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ: Υεηξηδφκαζηε ην ζέκα κε ιεπηφηεηα, πξνζπαζψληαο λα
απνηξέςνπκε ην δφηε-κε ή ρσξίο αγσγή-απφ αηκνδνζία, δεδνκέλνπ φηη ζπλήζσο
άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα αηκνδνζία.
ΥΗΣΟΧΜΗΑΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο. Υξεηάδεηαη
λα έρνπκε ππφςηλ φηη ππάξρνπλ θαη αζπκπησκαηηθέο κνξθέο ηεο λφζνπ.
Άηνκα πνπ έρνπλ θνιπκπήζεη ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ Cavu, ζηελ Κνξζηθή, κπνξεί λα
κνιπλζνχλ κε Schistosoma haematobium (110 πεξηπηψζεηο νπξνγελλεηηθήο
ζρηζηνζσκίαζεο δηαγλψζηεθαλ ην 2014 ζηε Γαιιία κεηαμχ επηζθεπηψλ ηεο
Κνξζηθήο πνπ είραλ θνιπκπήζεη επαλεηιεκκέλσο ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ Cavu κεηαμχ
2011-2013). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν δφηεο δελ πξέπεη λα γίλεη δεθηφο, πξνηνχ
εμεηαζηεί κε εηδηθή Western blot ηερληθή θαη ππνβιεζεί ζε αγσγή επί ζεηηθνχ
απνηειέζκαηνο.

Σ
ΣΑΞΗΓΗΑ: Ρσηάκε ηνλ ππνςήθην δφηε πνχ ηαμίδεςε κε δηαλπθηέξεπζε εληφο θαη
εθηφο Διιάδνο ην ηειεπηαίν εμάκελν. πκβνπιεπφκαζηε πάληα απφ έγθπξα sites
επηθαηξνπνηεκέλεο ιίζηεο κε πεξηνρέο φπνπ ελδεκεί ε εινλνζία, ν ηφο Γπηηθνχ Νείινπ
θ.ιπ. Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηνρέο κε πςειή ζπρλφηεηα HIV (π.ρ. θάπνηεο ρψξεο ηεο
Αθξηθήο: Κακεξνχλ, Γεκνθξαηία Κεληξηθήο Αθξηθήο, Σζηάλη, Κνλγθφ, Γνπηλέα,
Νηγεξία θ.ιπ.), HCV (π.ρ. ρψξεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο), HBV (π.ρ. Αιβαλία).
αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο επί έλα ηεηξάκελν.
Γηα εινλνζία θαη ηφ Γπηηθνχ Νείινπ, βιέπε αληίζηνηρα «ΔΛΟΝΟΗΑ» θαη « ΗΟ
ΓΤΣΗΚΟΤ ΝΔΗΛΟΤ». Γηα ηφ Zika, βιέπε «ZIKA ΗΟ (ZIKV)».
Μεηά ηαμίδη ζην Ηξάθ ή άιιεο ρψξεο κε πνιιά θξνχζκαηα ιεΐζκαλίαζεο, αλαβνιή
ηεο αηκνδνζίαο γηα 1 έηνο.
Γηα ηαμίδηα ζηελ Κνξζηθή, βιέπε «ΥΗΣΟΧΜΗΑΖ».
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ΣΑΣΟΤΑΕ Ή ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΟΜΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΗΥΜΖΡΟ ΟΡΓΑΝΟ
(body piercing): Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη
ζε αθαίξεζε ηαηνπάδ κε laser (2004/33ΔΚ).
ΣΔΝΟΝΣΗΣΗ: Δμεηάδνπκε αλ φλησο πξφθεηηαη γηα ηελνληίηηδα ή γηα άιιε
λνζνινγηθή νληφηεηα κε παξφκνηα εληφπηζε θαη ζπκπησκαηνινγία. Αλ πξφθεηηαη γηα
ηελνληίηηδα απφ θαηαπφλεζε κπψλ, δεθηφο ν δφηεο εθφζνλ δελ πήξε ζηεξνεηδή. Ζ
απφθαζε γηα παξαζθεπή παξαγψγσλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο. Δπί ιήςεο ζηεξνεηδψλ, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο γηα 1 ηνπιάρηζηνλ
εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΣΔΣΟΣΔΡΟΝΖ: Όηαλ ιακβάλεηαη ζε ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο, ν δφηεο γίλεηαη
δεθηφο. Όηαλ ιακβάλεηαη κε ζθνπφ αξξελνπνίεζεο, εμεηάδεηαη ε ηαπηφρξνλε ιήςε
θαη άιισλ θαξκάθσλ.
Πξόηαζε: Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ
ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή λενγλά.
Βιέπε θαη «ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ».
ΣΔΣΑΝΗΑ: Πξφθεηηαη γηα ζπαζκνχο ραξαθηεξηζηηθνχ ηχπνπ, πνπ νθείινληαη
θπξίσο ζε ππαζβεζηηαηκία. Μπνξεί λα εκθαληζηεί κεηά απφ ππέξπλνηα. Δπί ηζηνξηθνχ
ηεηαλίαο εμεηάδεηαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο εκθαλίζηεθε. Δπί εκθάληζεο ηεηαλίαο ζε
ζπλζήθεο αηκνδνζίαο, ν δφηεο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο ππφ ζηελή παξαθνινχζεζε. Δπί
επαλεηιεκκέλσλ θξίζεσλ ηεηαλίαο, ν δφηεο δελ γίλεηαη δεθηφο.
ΣΔΣΑΝΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο κεηά ηνλ
αληηηεηαληθφ νξφ θαη γηα 48 ηνπιάρηζηνλ ψξεο κεηά ην αληηηεηαληθφ εκβφιην θαη
εθφζνλ δελ ππάξρεη αληέλδεημε απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επέβαιαλ ηελ αγσγή (π.ρ.
αλνηρηά ηξαχκαηα, εγθαχκαηα θ.ιπ.).
ΣΔΣΡΑΚΤΚΛΗΝΔ: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, αλ ρνξεγνχληαη γηα αθκή θαη ε αθκή
είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε (θαζφινπ εκθαλήο ή κφλν μεξέο βιάβεο). Σν αίκα δελ
δίλεηαη ζε εγθχνπο ή γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, δηφηη νη ηεηξαθπθιίλεο είλαη
εκβξπνηνμηθέο.
Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε ηεηξαθπθιίλεο γηα ινίκσμε
ζε άιια ζπζηήκαηα (π.ρ. ηγκνξίηηδα, πλεπκνλία ) θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΣΔΥΝΖΣΟ ΜΑΤΡΗΜΑ: Δπί αλαθεξφκελεο ιήςεο ζθεπαζκάησλ απφ ην ζηφκα ή
εθαξκνγή κεγάιεο πνζφηεηαο ζην δέξκα γηα γξήγνξν θαη έληνλν καχξηζκα,
αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα ιίγεο κέξεο θαη εμεηάδεηαη ε ελεξγφο νπζία ηνπ
ζθεπάζκαηνο. Βιέπε θαη «SOLARIUM».
ΣΟΚΔΣΟ: Γηα λα γίλεη δεθηή ε κεηέξα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 6
κήλεο απφ ηνλ ηνθεηφ (θπζηνινγηθφ ή κε θαηζαξηθή ηνκή) θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ
ζράζεηο ηνπ δέξκαηνο ζηηο ζειέο ή πέξημ απηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηεινχλ πχιε
εηζφδνπ κηθξνβίσλ.
ε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αηκνδφηξηα κε ζπάλην θαηλφηππν) ε
αηκνδφηξηα κπνξεί λα γίλεη δεθηή, αθνχ παξέιζεη ηεηξάκελν απφ ηνλ ηνθεηφ
(2004/33ΔΚ).
ε θάζε πεξίπησζε πξφζθαηνπ ηνθεηνχ (εληφο έηνπο), θαζψο θαη ζε γπλαίθεο κε
πεξηζζφηεξεο απφ 2 ηνθεηνχο ή πεξηζζφηεξεο απφ 2 θπήζεηο, δελ γίλνληαη παξάγσγα
θαη θαιφ είλαη ηα εξπζξά λα ρνξεγνχληαη ιεπθαθαηξεκέλα θαη πιπκέλα, πξνο
απνθπγή ζπλδξφκνπ TRALI.
ΣΟΞΟΠΛΑΜΧΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 6 κήλεο κεηά ηελ θιηληθή
αλάξξσζε (2004/33ΔΚ).
Δπί ηζηνξηθνχ ηνμνπιάζκσζεο, ηα παξάγσγα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη
ιεπθαθαηξεκέλα.
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ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Δμεηάδεηαη ε αηηία θαη αλ πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή ζε δέξκα
ή βιελλνγφλνπο. Αλ ε αηηία δελ απνηειεί αληέλδεημε, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ
ε δεξκαηηθή ζεξαπεία δελ εθαξκφδεηαη ζηα ζεκεία θιεβνθέληεζεο θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ αλνηθηέο δεξκαηηθέο βιάβεο. Αλ ε αγσγή εθαξκφδεηαη
ζε βιελλνγφλνπο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη αλαιφγσο ηεο
αηηίαο.
ΣΟΤΛΑΡΑΗΜΗΑ: Ζ ηνπιαξαηκία είλαη κία ινηκψδεο λφζνο πνπ εθδειψλεηαη ζε
νμεία κνξθή. Σν ππεχζπλν κηθξφβην είλαη ν francisella tularensis. Μεηαδίδεηαη ζηνλ
άλζξσπν απφ ηα έληνκα θαη ηα δψα κέζσ ηεο επαθήο καδί ηνπο ή κέζσ ηεο
θαηαλάισζεο ειιηπψο καγεηξεκέλνπ θξέαηνο. Ζ επψαζε είλαη απφ 3-5 κέξεο έσο
κεξηθέο εβδνκάδεο. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ππάξρνπλ ρξφληνη θνξείο. Σελ πεξίνδν 20042012 δελ θαηαγξάθεθε θαλέλα θξνχζκα ζηελ Διιάδα.
ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ: Δμεηάδεηαη ε αηηία. Αλ πξνθιήζεθε απφ κε κνιπζκέλν ή
δπλεηηθά κνιπζκέλν φξγαλν, δφληηα ή λχρηα αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο
ίαζεο. Γηαθνξεηηθά, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο. Αλ έγηλε ζπξξαθή
ηξαχκαηνο, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο. Αλ έγηλε κεηάγγηζε αίκαηνο θαη
παξαγψγσλ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο.
Βιέπε θαη «ΑΣΤΥΖΜΑ» θαη «ΜΔΣΑΓΓΗΖ».
ΣΡΑΥΔΗΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη παξφδνπ 1
εβδνκάδαο ηνπιάρηζηνλ απφ ην πέξαο ηεο αγσγήο.
ΣΡΔΣΗΝΟΗΝΖ (παξάγσγν Βηηακίλεο Α): Γίλεηαη γηα αθκή θαη άιιεο
δεξκαηνπάζεηεο. Γεθηφο ν δφηεο, αθνχ πεξάζνπλ 4 εβδνκάδεο απφ ηελ ηειεπηαία
δφζε. Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ» θαη «ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α».
ΣΡΗΥΟΜΟΝΑΓΔ: Γεθηφο ν δφηεο 1 εβδνκάδα κεηά απφ ην πέξαο επηηπρνχο
αγσγήο θαη εθφζνλ είλαη αζπκπησκαηηθφο.
ΣΡΗΥΟΠΣΧΖ: Δμεηάδεηαη ε αηηία (π.ρ. ζηδεξνπελία, έιιεηςε ςεπδαξγχξνπ,
πηηπξίδα, απηνάλνζν λφζεκα,stress θ.ιπ.) θαη θξίλνπκε αλαιφγσο.
ΣΡΟΠΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ (Chagas, Αθξηθαληθή ηξππαλνζσκίαζε ή λόζνο ύπλνπ,
ιεηζκαλίαζε, ιέπξα, θηιαξίαζε, εινλνζία, νγθνθέξθσζε, ζρηζηνζσκίαζε, έιθνο
Buruli, ζηξνγγπινείδσζε, λεπξνθπζηηθέξθσζε, θ.ιπ.): Γηα θάπνηα απφ απηά ηα
λνζήκαηα, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 6 κήλεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηξνπηθέο
ρψξεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εκθάληζε αλεμήγεην ππξεηφ ή άιια ζπκπηψκαηα,
ελψ γηα άιια (π.ρ. Chagas),ν απνθιεηζκφο ηζρχεη δηα βίνπ.
Βιέπε θαη «ΣΑΞΗΓΗΑ» θαη ζηα αληίζηνηρα λνζήκαηα.
ΣΡΟΦΗΚΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο
(ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο) θαη εθφζνλ ν δφηεο αηζζάλεηαη θαιά θαη δελ είλαη ππφ
θαξκαθεπηηθή αγσγή. Αλ ν δφηεο είρε πάξεη νδεγίεο απφ ηαηξφ γηα ιήςε αληηβίσζεο,
δεθηφο κεηά 1 εβδνκάδα απφ ην πέξαο ηεο αγσγήο. Αλ ππήξρε δηάξξνηα θαη ππνςία
γαζηξεληεξίηηδνο, βιέπε «ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ» θαη «ΑΝΣΗΓΗΑΡΡΟΨΚΑ».
ΣΡΟΥΑΗΟ: Βιέπε «ΑΣΤΥΖΜΑ» θαη «ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ».
ΣΡΤΠΑΝΟΧΜΗΑΖ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ (Αζζέλεηα ηνπ Ύπλνπ): Πξνθαιείηαη απφ
ην παξάζηην Trypanosoma brucei θαη κεηαδίδεηαη απφ ην ηζίκπεκα ηεο κχγαο ηζεηζε. Απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο δφηεο δηα βίνπ.
ΣΡΤΠΑΝΟΧΜΗΑΖ ΝΟΣΗΑ ΑΜΔΡΗΚΖ (Nόζνο CHAGAS): Πξνθαιείηαη
απφ ην παξάζηην Trypanosoma cruzi. Απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο δφηεο δηα βίνπ.
Βιέπε θαη «NΟΟ CHAGAS».
ΣΡΤΠΖΜΑ ΑΤΣΗΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΖΜΔΗΧΝ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: Αλαβάιιεηαη ε
αηκνδνζία γηα 4 κήλεο κεηά ην ηξχπεκα, θπξίσο εάλ ν δφηεο ή εκείο δελ είκαζηε
ζίγνπξνη φηη ηα ζχλεξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη κηαο ρξήζεο.
ΣΡΤΠΖΜΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ Ή ΔΚΘΔΖ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟΤ Δ ΔΚΣΟΞΔΤΖ
ΑΗΜΑΣΟ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο.
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ΣΡΧΖ ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ Δ ΑΘΔΝΖ:
Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο (2004/33ΔΚ).
ΣΗΜΠΖΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ: Βιέπε «ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ».
ΣΗΜΠΖΜΑ ΦΗΓΗΟΤ: Βιέπε « ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΡΠΔΣΧΝ».
ΣΗΜΠΟΤΡΗΑ: Βιέπε «ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ-ΚΡΟΣΧΝΔ».
ΣΤΦΛΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΟΣΔ: ην δφηε πξέπεη λα γίλεη ε ζπλήζεο ελεκέξσζε
θαη λα δηαβαζηνχλ φιεο νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γελ ππάξρεη ιφγνο
απνθιεηζκνχ, αλ ν δφηεο θαηαλνήζεη ηηο εξσηήζεηο, απνδερζεί ηελ αηκνδνζία θαη
γίλεη ζπλελλφεζε γηα ηνλ ηξφπν ελεκέξσζήο ηνπ γηα ηπρφλ ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ
ζα πξνθχςνπλ ζηνλ έιεγρν πνπ ζα γίλεη ζην αίκα.
ΣΤΦΟ ΔΞΑΝΘΖΜΑΣΗΚΟ: Βιέπε «ΡΗΚΔΣΗΧΖ».
ΣΤΦΟΔΗΓΖ ΠΤΡΔΣΟ: Βιέπε «ΑΛΜΟΝΔΛΛΧΖ».

Τ
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟ ΟΞΤ-ΝΑΣΡΗΟ: Γελ ππάξρνπλ επίζεκα δεδνκέλα γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ.
Πξόηαζε: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αλ δελ ππάξρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο θαη
παίξλεη πφζηκα ζθεπάζκαηα θεθαζαξκέλα. Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα
ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
ε ελδναξζξηθή έγρπζε, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 4 κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία έγρπζε.
ΤΠΑΒΔΣΗΑΗΜΗΑ: Γφηεο κε γλσζηφ ηζηνξηθφ ππαζβεζηηαηκίαο δελ γίλεηαη
δεθηφο γηα αηκνπεηαιηναθαίξεζε. Μπνξεί λα γίλεη δεθηφο γηα ιήςε νιηθνχ αίκαηνο,
αλ δελ είρε πξφζθαηα ζπκπηψκαηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξαθνινπζείηαη ζηελά
θαη παξνηξχλεηαη λα κελ αλαπλέεη γξήγνξα.
Βιέπε θαη «ΣΔΣΑΝΗΑ» θαη «ΠΑΜΟΗ».
ΤΠΔΡΒΑΡΟ: Βιέπε «ΒΑΡΟ-ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ».
ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΗΓΗΜΟ: Βιέπε «ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ».
ΤΠΔΡΛΗΠΗΓΑΗΜΗΑ: Βιέπε «ΤΠΔΡΥΟΛΖΣΔΡΗΝΑΗΜΗΑ».
ΤΠΔΡΣΑΖ: Βιέπε «ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ » θαη «ΑΝΣΗΤΠΔΡΣΑΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ ».
ΤΠΔΡΣΡΟΦΗΑ-ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ ΠΡΟΣΑΣΖ: Βιέπε «ΠΡΟΣΑΣΖ».
ΤΠΔΡΥΟΛΖΣΔΡΗΝΑΗΜΗΑ: Υξεηάδεηαη πξνζνρή, κήπσο ππάξρεη δηαγλσζκέλε
θαξδηαγγεηαθή λφζνο ή χπνπηα ζπκπηψκαηα, νπφηε ν δφηεο απνθιείεηαη. Αλ ν δφηεο
είλαη αζπκπησκαηηθφο θαη παίξλεη θάξκαθα, γίλεηαη δεθηφο, αιιά δελ γίλνληαη
παξάγσγα θαη ην αίκα δελ ρνξεγείηαη ζε εγθχνπο ή λενγλά. Βιέπε θαη «ΣΑΣΗΝΔ».
ΤΠΝΗΚΖ ΑΠΝΟΗΑ: Δξσηάηαη ν δφηεο, αλ ήξζε νδεγψληαο, δηφηη άηνκα κε ππληθή
άπλνηα ζπρλά εκθαλίδνπλ έληνλε θφπσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κπνξεί λα
θαηαιεθζνχλ απφ χπλν θαηά ηελ νδήγεζε. Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν δφηεο
δελ εκθαλίδεη αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα (π.ρ. ΥΑΠ) θαη θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο. Ο
δφηεο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο, εάλ ζπλνδεχεηαη απφ άιιν πξφζσπν πνπ ζα κπνξνχζε
λα νδεγήζεη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ θαη εθφζνλ καο δηαβεβαηψζεη φηη ν χπλνο ηελ
πξνεγνχκελε λχρηα ήηαλ ζρεηηθά θαιήο πνηφηεηαο θαη δηάξθεηαο.
ΤΠΝΧΣΗΚΑ (STILNOX θ.ιπ.): Αλ πξφθεηηαη γηα θαζαξά ππλαγσγά θάξκαθα πνπ
ιακβάλνληαη κφλνλ πξν ηνπ χπλνπ, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία.
Γελ γίλνληαη παξάγσγα θαη ην αίκα δελ ρνξεγείηαη ζε έγθπν ή λενγλά.
ΤΠΟΘΤΡΔΟΔΗΓΗΜΟ: Βιέπε «ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ».
ΤΠΟΣΑΖ: Γεθηφο ν δφηεο κεηά απφ εθηίκεζε ηαηξνχ θαη εθφζνλ ε δηαζηνιηθή
δελ είλαη θάησ απφ 50mmHg θαη δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηελ ψξα ηεο
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εμέηαζεο (γίλεηαη κέηξεζε πξψηα ζε θαζηζηηθή, έπεηηα ζε νξζία θαη εθ λένπ ζε
θαζηζηηθή ζηάζε).
πληζηάηαη ππνηαζηθνί δφηεο λα πίλνπλ πνιιά πγξά πξηλ (2-3 πνηήξηα) θαη κεηά ηελ
αηκνδνζία θαη λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ θαξέθια αηκνδνζίαο πξηλ
ζεθσζνχλ.
ΤΠΟΦΤΖ-ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ (PITUITARY HYPERPLASIA-PH): Υξεηάδεηαη λα
βεβαησζνχκε φηη έρεη γίλεη δηαθνξνδηάγλσζε απφ θαθνήζεηο φγθνπο. Γίλνληαη
εξσηήζεηο γηα ηπρφλ πξσηνπαζή ππνγνλαδηζκφ ή ιήςε θαξκάθσλ (νηζηξνγφλα,
αλάινγα GNRH θαη αληηςπρσηηθά) πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ ππεξπιαζία.
Δπί ηδηνπαζνχο ππεξπιαζίαο ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, εθφζνλ είλαη αζπκπησκαηηθφο.
ΤΣΔΡΔΚΣΟΜΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ζε θάζε πεξίπησζε γηα 4 κήλεο
ηνπιάρηζηνλ. Γεθηφο ν δφηεο κεηά απφ 1 ηεηξάκελν, εθφζνλ έρεη απνθιεηζηεί
θαθνήζεηα θαη αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά.
ΤΣΔΡΗΑ: Αλ αλαθεξζνχλ απφ ηνλ δφηε θξίζεηο πζηεξίαο θαη κάιηζηα κεηά απφ
αηκνδνζία, θαιφ είλαη λα ηνλ απνηξέςνπκε απφ λέα αηκνδνζία θαη λα ηνλ
ελζαξξχλνπκε λα ζηξαηνινγεί άιινπο αηκνδφηεο.
ΤΦΟ: Βιέπε «ΖΛΗΚΗΑ».

Φ
ΦΑΗΝΤΛΚΔΣΟΝΟΤΡΗΑ: Αλ δελ ππάξρνπλ λεπξνινγηθέο επηπινθέο θαη θπξίσο
επηιεπηηθέο θξίζεηο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
ΦΑΡΜΑΚΑ: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο ή απνξξίπηεηαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ
θαξκάθνπ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί, ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ θαη θπξίσο ηελ
θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ην θάξκαθν (2004/33ΔΚ).
ηελ Τπεξεζία Αηκνδνζίαο θαη ζην Κηλεηφ πλεξγείν, ζπληζηάηαη λα ππάξρεη
θαηάινγνο κε ηα ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα θάξκαθα, αλ απνηεινχλ αηηία
απνδνρήο ή απφξξηςεο ηνπ δφηε θαη ην δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβεί απφ ηε
δηαθνπή ηνπο ή ηελ ψξα ιήςεο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο κέρξη ηελ αηκνδνζία.
Άηνκα πνπ παίξλνπλ θάξκαθα πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα ή χπνπηα ηεξαηνγφλα π.ρ.
Βηηακίλε Α ή πνπ αζξνίδνληαη ζηνπο ηζηνχο γηα κεγάιν δηάζηεκα, δελ γίλνληαη δεθηά.
πνξαδηθή ρξήζε θαξκάθσλ, φπσο Βηηακηλψλ (πιελ Βηηακίλεο Α), αλαιγεηηθψλ,
εξεκηζηηθψλ, εθφζνλ ν δφηεο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, δελ απνθιείεη ηελ αηκνδνζία.
Αλ ν ππνςήθηνο δφηεο παίξλεη θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
αηκνπεηαιίσλ (αζπηξίλε, αληηθιεγκνλψδε), εμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο θαη επηηξέπεηαη
ε αηκνδνζία, αλ απφ ηε κνλάδα δελ πξφθεηηαη λα παξαρζνχλ αηκνπεηάιηα,
δηαθνξεηηθά αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 5 κέξεο.
Γηα αληηθιεγκνλψδε, ζηεξνεηδή θαη κε ζηεξνεηδή, βιέπε αληίζηνηρα.
Βιέπε επίζεο ζηελ αξρή ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ζην «ΓΗΑΛΟΓΖ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ ΠΟΤ
ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ Ζ ΔΛΑΒΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ».

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΒΑΡΟΤ: Βιέπε «ΑΝΣΗΠΑΥΤΝΣΗΚΑ-ΥΑΠΗΑ
ΓΗΑΗΣΖ».

ΦΑΡΤΓΓΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη 1 εβδνκάδα
κεηά ην ηέινο ησλ αληηβηνηηθψλ.
ΦΗΛΑΡΗΑΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία νξηζηηθά.
ΦΗΜΠΡΑΣΔ:
Bezafibrate: BEZALIP
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Gemfibrozil: ANTILIPID, CHOLHEPAN, FIBROLIP, FIBROSPES, GEMFOLID,
GEMLIPID-MEDICHROM, HOBATOLEX, LISOLIP, LOPID, PARNOXIL,
PRELISIN, RENOLIP, SOLULI
Ciprofibrate: SAVILEN
Fenofibrate: LIPANTHYL, LIPIDIL

Φάξκαθα κε ρξφλν εκίζεηαο δσήο 20 h, κε αληηαηκνπεηαιηαθή δξάζε θαη
εκβξπνηνμηθφηεηα. Αλ ν δφηεο δελ εκθαλίδεη άιιν ιφγν απνθιεηζκνχ, γίλεηαη δεθηφο,
αιιά δελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα. Σα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε
έγθπν ή παηδί, παξά κφλνλ αλ πιπζνχλ.
ΦΛΔΒΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ: Γελ απνηειεί αληέλδεημε γηα αηκνδνζία, παξά κφλνλ
αλ ν δφηεο εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε. ε δφηε πνπ γίλεηαη δεθηφο, δίλνληαη
νδεγίεο κεηά ην πέξαο ηεο αηκνδνζίαο λα κε ζεθσζεί απφηνκα.
ΦΛΔΒΗΚΖ ΘΡΟΜΒΧΖ: Βιέπε «ΘΡΟΜΒΧΖ».
ΦΛΟΗΟΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ: Ο δφηεο απνθιείεηαη.
ΦΤΛΛΗΚΟ ΟΞΤ: Γελ απνηειεί αληέλδεημε ε ιήςε ηνπ, δηφηη φρη κφλνλ δελ έρεη
γλσζηή εκβξπνηνμηθφηεηα, αιιά ρνξεγείηαη θαη ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο θχεζεο, γηα λα
απνθεπρζνχλ ζπγγελείο δηακαξηίεο ηνπ Κ.Ν..
ΦΤΜΑΣΗΧΖ: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία γηα 2 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα κεηά ηελ
επηβεβαησκέλε ίαζε (2004/33ΔΚ). Δπεηδή ην κπθνβαθηεξίδην κπνξεί λα θηινμελείηαη
ζε καθξφβηα ιεκθνθχηηαξα, φια ηα παξάγσγα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη
ιεπθαθαηξεκέλα (ηνπιάρηζηνλ επί 8 ρξφληα κεηά ηε ζεξαπεία).
Γηα δφηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ή εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
λνζνχλ άηνκν, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία έσο φηνπ απηφ απνζεξαπεπηεί θαη νη ίδηνη
εμεηαζηνχλ θαη επηβεβαησζεί φηη δελ λνζνχλ.
Γηα άηνκα πνπ αλαθέξνπλ ζεηηθή Mantoux, βιέπε « MANTOUX TEST».

Υ
ΥΑΛΑΕΗΟ: Γεθηφο ν δφηεο κεηά ηελ ίαζε ηνπ ραιαδίνπ, αλ δελ ππάξρεη ππνθείκελν
λφζεκα (π.ρ. αξξχζκηζηνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.ιπ.), αλ δελ παίξλεη θάξκαθα θαη
αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά.
Υ.Α.Π.: Βιέπε «ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ».
ΥΑΠΗΑ ΑΓΤΝΑΣΗΜΑΣΟ: Βιέπε «ΑΝΣΗΠΑΥΤΝΣΗΚΑ-ΥΑΠΗΑ ΓΗΑΗΣΖ».
ΥΑΗΜΟΣΟ-HASHIMOTO: Βιέπε «ΘΤΡΔΟΔΗΓΖ».
ΥΑΗ: Βιέπε «ΔΘΗΜΟ» θαη «ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ».
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ: Δμεηάδεηαη ην είδνο ηεο επέκβαζεο.
Μεηά από κείδνλα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 6 κήλεο κεηά,
αλ ε ίαζε είλαη πιήξεο θαη δελ πξφθεηηαη γηα αηηία πνπ απνθιείεη ηελ αηκνδνζία θαη ν
δφηεο δελ βξίζθεηαη ππφ αγσγή.
Μεηά από κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο: χκθσλα κε ηελ νδεγία 2004/33ΔΚ,
επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία κεηά 1 εβδνκάδα, εθφζνλ ν δφηεο αηζζάλεηαη θαιά, δελ
ππάξρνπλ ζηνηρεία θιεγκνλήο θαη δελ βξίζθεηαη ππφ αγσγή.
Πξόηαζε: Καη ζηηο κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά απφ
4 κήλεο.
ε κεηάγγηζε αίκαηνο θαη/ή παξαγψγσλ αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 4 κήλεο.
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία κεηά από θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε (πιελ
ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ θαη κε πξφζθαηε γλσκάηεπζε θαξδηνιφγνπ ή
θαξδηνρεηξνπξγνχ, φπνπ ζα θαίλεηαη ε δηάγλσζε, ην είδνο ηεο επέκβαζεο θ.ιπ).
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Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία κεηά από επέκβαζε γηα θαθνήζεηα.
Απνηξέπεηαη απφ αηκνδνζία ν δφηεο, αλ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε θαη είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί κεηάγγηζε αίκαηνο ν ίδηνο.
ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ: Βιέπε «ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ».
ΥΛΑΜΤΓΗΑ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ ζπλππάξρεη αθξνδίζην λφζεκα, δελ ππάξρνπλ
ζεκεία θιεγκνλήο θαη έρεη παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδα απφ ην πέξαο ηεο
αγσγήο. Καη’ άιινπο απαηηείηαη λα παξέιζεη 1 έηνο.
Πξόηαζε: Γεθηφο ν δφηεο, αλ έρεη ππνβιεζεί ζε επηηπρή ζεξαπεία θαη έρεη παξέιζεη
1 έηνο απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο.
ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ: Βιέπε «ΤΠΔΡΥΟΛΖΣΔΡΗΝΑΗΜΗΑ».
ΥΟΛΗΚΖ ΚΗΡΡΧΖ: Ο δφηεο απνξξίπηεηαη.
ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 1 ηεηξάκελν.
Βιέπε θαη «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ».
ε θαθνήζεηα, απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά.
ΥΟΛΟΚΤΣΗΣΗΓΑ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ έρεη ζπκπηψκαηα ηηο ηειεπηαίεο 4
ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο θαη έρεη απνθιεηζηεί θαθνήζεηα.
ΥΟΛΟΛΗΘΗΑΖ: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ έρεη ζπκπηψκαηα ηηο ηειεπηαίεο 4
ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο. Αλ ιακβάλεη ην δηαιπηηθφ ρνιηθψλ ιίζσλ Chenadiol πνπ
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ, δελ γίλεηαη δεθηφο θαηά ηε
δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ρνξήγεζεο ηνπ αίκαηνο
ζε έγθπν. Γηαθνξεηηθά δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά
ρνξεγνχληαη πιπκέλα.
ΥΟΝΓΡΟΨΣΗΝΖ: Βξίζθεηαη ζε κεηθηά ζθεπάζκαηα κε γιπθνδακίλε, θνιιαγφλν
θ.ιπ. (π.ρ. GLUCOZAMINE COMPLETE, OSTEOFLEX). Γελ ππάξρνπλ επίζεκα
δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ. Πξόηαζε: Ο δφηεο
γίλεηαη δεθηφο, αλ δελ ππάξρεη άιινο ιφγνο απφξξηςεο. Γελ παξαζθεπάδνληαη
παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
ΥΟΡΣΟ: Βιέπε «ΔΘΗΜΟ» θαη «ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ».
ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ: Βιέπε «ΔΘΗΜΟ» θαη «ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ»..
ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ: Ο δφηεο απνξξίπηεηαη.
ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΑΗΜΟΓΟΗΧΝ: Βιέπε «ΓΗΑΣΖΜΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ ΚΑΗ ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΑΗΜΟΓΟΗΧΝ».

ΥΡΟΝΗΟ ΠΤΡΔΣΟ: Βιέπε «ΠΤΡΔΣΟ».

Φ
ΦΔΗΡΔ: Αλ ν δφηεο αλαθέξεη πξφζθαηε θζεηξίαζε κε ή ρσξίο ιήςε ηνπηθψλ
ζθεπαζκάησλ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφο, κφλν αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο
πξνθπιάμεσλ (θάιπκκα κηαο ρξήζεο ηεο πνιπζξφλαο αηκνδνζίαο, θάιπκκα ηεο
θεθαιήο ηνπ λνζειεπηή θιεβνθέληεζεο θ.ιπ.), γηα λα κε γίλεη κεηάδνζε ζε κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ζε επφκελνπο δφηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην θάζηζκα.
Γηα ηχθν απφ ςείξεο, βιέπε «ΡΗΚΔΣΗΧΔΗ».
ΦΤΛΛΟΗ: Αλ αλαθεξζνχλ απφ ηνλ δφηε δήγκαηα ςχιισλ θαη ππάξρνπλ νξαηέο κε
ηαζείζεο δεξκαηηθέο βιάβεο, ε αηκνδνζία αλαβάιιεηαη κέρξη πιήξνπο ίαζεο.
Γηα εμαλζεκαηηθφ ηχθν απφ ςχιινπο, βιέπε «ΡΗΚΔΣΗΧΔΗ».
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ΦΧΡΗΑΖ: Γεθηφο ν δφηεο, κφλνλ εάλ ε ςσξίαζε είλαη κηθξνχ βαζκνχ, νη βιάβεο
ιίγεο θαη εληειψο απνμεξακέλεο, ην ζεκείν θιεβνθέληεζεο θαζαξφ θαη ν δφηεο δελ
θάλεη ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία.
Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία, αλ ε ςσξίαζε είλαη ζνβαξή θαη νη βιάβεο εθηεηακέλεο ή
γεληθεπκέλεο θαη αλ ν δφηεο έρεη πάξεη Tigason (Etretinate) ή αλνζνθαηαζηαιηηθά ή
HUMIRA (adalimumab).
Δπί αλαθεξφκελεο ιήςεο αθηηξεθίλεο (NEOTIGASON), νη νδεγίεο ησλ δηαθφξσλ
Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ρξφλν απνθιεηζκνχ (Δ.ΚΔ.Α:12
κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε, American Red Cross: δηα βίνπ). Γηθή καο ζχζηαζε
είλαη απνθιεηζκφο γηα 3 ρξόληα, φπσο ζπληζηνχλ θαη νη FDA θαη AABB.
ΦΧΡΗΑΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ: Απνθιείεηαη ν δφηεο.

Χ
ΧΜΔΓΑ-3: Βιέπε «ΗΥΘΤΔΛΑΗΑ (Χ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα)».
ΧΣΗΣΗΓΑ: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία κέρξη πιήξνπο ίαζεο θαη γηα 1 εβδνκάδα
ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ αληηβίσζε ή αληηκπθεηηαζηθή αγσγή. Δπί ζπρλψλ ππνηξνπψλ ή
ρξνλίαο ινίκσμεο, απνξξίπηεηαη ν δφηεο.
ΧΣΟΚΛΖΡΤΝΖ: Γελ ππάξρεη ιφγνο απφξξηςεο ηνπ δφηε, αλ ην πξνεγνχκελν
βξάδπ δελ είρε αλεπαξθή χπλν (ιφγσ εκβνψλ) ή αλ έρνπλ παξέιζεη 4 κήλεο απφ
ηπρφλ ρεηξνπξγείν.
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ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΧΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΜΔ
ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΓΡΑΦΖ

A
ACCURAN (ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΨΝΖ -ISOTRETINOIN): Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο 4 εβδνκάδεο
απφ ηελ ηειεπηαία δφζε. Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ».
ACITRETIN: Βιέπε «ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ».
ADAFERINE cream-παξάγσγν Βηηακίλεο Α: Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο 4 εβδνκάδεο
απφ ηελ ηειεπηαία δφζε. Βιέπε θαη «ΑΚΜΖ».
ADAPALENE: Βιέπε «ΑΓΑΠΑΛΔΝΖ».
ADDISON ΝΟΟ: Βιέπε «ΝΟΟ ADDISON».
ADVIL: Βιέπε «ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ».
AIDS: Απνθιείνληαη νξηζηηθά άηνκα πνπ λνζνύλ ή λόζεζαλ θαζώο θαη όινη νη
θνξείο ηνπ ηνύ HIV (2004/33ΔΚ).
Βιέπε θαη «ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ» θαη «ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΟΗ».
Αηκνδόηεο ζηνπο νπνίνπο ην αξρηθά ζεηηθό απνηέιεζκα γηα HIV δελ επηβεβαηώζεθε κε
αμηόπηζηε κέζνδν, ελεκεξώλνληαη βάζεη ηνπ εζληθά απνδεθηνύ αιγνξίζκνπ θαη γίλνληαη
απνδεθηνί κεηά από εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
ALFUZOCIN (ALFURAL, ALFUZIN, ALFUZOSIN, BESAVAR, XATRAL,
UROXATRAL): Αλ ν δφηεο ιακβάλεη αγσγή γηα ππεξπιαζία πξνζηάηε κε Alfuzocin,
γίλεηαη δεθηφο 6 κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη θαθνήζεηα.
ALGOFREN: Βιέπε «ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ».
ALLI: Βιέπε «ΑΝΣΗΠΑΥΤΝΣΗΚΑ-ΥΑΠΗΑ ΓΗΑΗΣΖ».
ANDROCUR (CYPROTERONE ACETATE): Γφηεο δεθηφο 4 εβδνκάδεο απφ ηελ
ηειεπηαία δφζε. Απφξξηςε, αλ ζπλππάξρεη θαθνήζεηα.
ATENOLOL: Λφγσ ηεο εκβξπνηνμηθφηεηαο θαηεγνξίαο D, νη δφηεο πνπ παίξλνπλ
ζθεχαζκα atenolol γίλνληαη δεθηνί θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ, δελ
παξαζθεπάδνληαη φκσο παξάγσγα θαη ηα εξπζξά ρνξεγνχληαη πιπκέλα.
AVODART: Βιέπε «DUTASTERIDE».

B
BABESIOSIS: Μεηαδίδεηαη κε αξζξφπνδα θαη κε κεηάγγηζε αίκαηνο. Πξέπεη λα
εξσηψληαη νη δφηεο αλ είραλ πνηέ λνζήζεη απφ κπακπέζηα, ηδηαίηεξα αλ είραλ
γελλεζεί ή είραλ ηαμηδέςεη ζε ρψξεο κε ελδεκία. Αλ θάπνηνο αλαθέξεη φηη είρε
λνζήζεη, απνξξίπηεηαη νξηζηηθά.
BARTONELLA HENSELAE: Δίλαη Gram- βαθηήξην θαη ζε απηφ νθείιεηαη ε
λφζνο εμ νλχρσλ γαιήο. Σν βαθηήξην απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα εηζβάιιεη ζηα
εξπζξνθχηηαξα θαη κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηεί εληφο απηψλ. Δπί ηζηνξηθνχ λφζνπ εμ
νλχρσλ γαιήο, αλαβνιή ηεο αηκνδνζίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 4 κήλεο, εθφζνλ ν δφηεο δελ
εκθαλίδεη έζησ θαη ρακειφ ππξεηφ θαη έρεη απνθιεηζηεί ελδνθαξδίηηο.
B-BLOCKERS: Απνθιείεηαη ε αηκνδνζία ζε φζνπο ιακβάλνπλ β-blockers
(TENORMIN, NEOCARDON, CARVEPEN, LOPRESOR, LOBIVON, VISCEN, INDERAL,
SELECTOL) γηα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, ελψ γίλνληαη δεθηνί δφηεο πνπ ηα
ιακβάλνπλ γηα ξχζκηζε αξηεξηαθήο ππέξηαζεο, ππφ ηνλ φξνλ φηη δελ εκθαλίδνπλ
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ιηγφηεξνπο απφ 60 ζθπγκνχο /ιεπηφ ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο ή νξζνζηαηηθή
ππόηαζε (2004/33ΔΚ). Βιέπε θαη «ΑΝΣΗ-ΤΠΔΡΣΑΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ».
Αλ ν αηκνδφηεο παίξλεη θνιιχξην κε β-blokers, επηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εθφζνλ δελ
εκθαλίδεη ιηγφηεξνπο απφ 60 ζθπγκνχο /ιεπηφ ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο ή
νξζνζηαηηθή ππόηαζε.
B.C.G.: Γεθηφο ν δφηεο, 4 εβδνκάδεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ.
Βιέπε «ΠΗΝΑΚΑ ΔΜΒΟΛΗΧΝ».
BENFLUOREX (LIPOPHORAL): Αλ δελ ππάξρεη άιινο ιφγνο απνθιεηζκνχ, ν δφηεο
γίλεηαη δεθηφο. Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ
ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
BESAVAR: Αλ ν δφηεο ιακβάλεη αγσγή γηα ππεξπιαζία πξνζηάηνπ κε BESAVAR
(Alfuzocin), γίλεηαη δεθηφο 6 κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη
θαθνήζεηα.
BORRELIA BURGDORFERI: Δίλαη βαθηήξην κε μεληζηή ηνπο θξφησλεο
θαη πξνθαιεί ηελ λφζν Lyme. Δπί αλαθεξφκελεο νμείαο λφζνπ Lyme, ην δηάζηεκα
απνθιεηζκνχ πνηθίιιεη απφ 28 εκέξεο έσο 1 έηνο, απφ ηε κηα Τπεξεζία Αηκνδνζίαο
ζηελ άιιε.
χκθσλα κε θάπνηεο νδεγίεο, ν ππνςήθηνο δφηεο γίλεηαη δεθηφο 28 εκέξεο κεηά ην
ηέινο ηεο αγσγήο θαη εθφζνλ είλαη αζπκπησκαηηθφο, ελψ θαη’ άιινπο ν δφηεο
απνθιείεηαη γηα 6-12 κήλεο είηε έιαβε ζεξαπεπηηθή αγσγή είηε φρη. Πξνηείλνπκε
απνθιεηζκφ γηα 12 κήλεο. Δπί ρξνλίαο λφζνπ Lyme, ν δφηεο απνθιείεηαη νξηζηηθά.
BRUFEN: Βιέπε «ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ».

C
CARDURA: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηελ ψξα ηεο
εμέηαζεο.
CARNEY COMPLEX ΤΝΓΡΟΜΟ (ππφηππνη LAMB θαη NAME): Βιέπε
«ΤΝΓΡΟΜΟ CARNEY COMPLEX».
CHAGAS Nόζνο: Βιέπε «CHAGAS NΌΟ».
CHENADIOL: Βιέπε «ΥΟΛΟΛΗΘΗΑΖ».
CLOMID: Βιέπε «CLOMIPHENE».

CLOMIFIAL: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα 3 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο αγσγήο.
CLOMIPHENE: Αλ ιακβάλεηαη γηα ζηεηξφηεηα, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο 12
εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε. Βιέπε θαη «ΟΗΣΡΟΓΟΝΑ».
CLOPIDOGRE: Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, εάλ ε ιήςε ήηαλ παξνδηθή θαη έρνπλ
παξέιζεη 14 εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε.
CRESTOR: Bιέπε «ΣΑΣΗΝΔ».
CREUTZFELDT-JAKOB: Βιέπε «ΔΓΚΔΦΑΛΟΠΑΘΔΗΑ ΠΟΓΓΧΓΖ».
CROHN ΝΟΟ: Βιέπε «ΝΟΟ CROHN».
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D
DAFLON: Δμεηάδνπκε ηε λφζν γηα ηελ νπνία ιακβάλεηαη (ρξφλην ιεκθνίδεκα,
θιεβηθή αλεπάξθεηα).
Γφηεο δεθηφο επί απνπζίαο ππνθείκελεο θαθνήζνπο λφζνπ, θαζψο θαη επί απνπζίαο
νξζνζηαηηθήο ππφηαζεο. Δπί ιήςεο ιφγσ αηκνξξνΐδσλ, βιέπε «ΑΗΜΟΡΡΟΗΓΔ».
DANAZOL: Αηκνδφηξηα κε ελδνκεηξίσζε θαη ζεξαπεία κε DANAZOL γίλεηαη
δεθηή κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Να εξσηάηαη ε αηκνδφηξηα πφηε έγηλε ε ηειεπηαία
ιήςε. Βιέπε θαη «ΑΝΓΡΟΓΟΝΑ».
DIFFERIN (ζπλζεηηθό ξεηηλνεηδέο-αδαπαιέλε): Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο 4
εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε.
DIGOXIN: Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε νξηζηηθά.
DONAROT: Βιέπε «ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ».
DUTASTERIDE (AVODART, JALYN): Πηζαλή εκβξπνηνμηθφηεηα ζε άξξελα
έκβξπα. Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε, εθφζνλ
δελ ζπλππάξρεη θαθνήζεηα.

E
EBOLA: Δπί αλαθεξφκελνπ ηαμηδίνπ ζε ρψξεο φπνπ ελδεκεί ν ηφο ή εκθαλίζηεθαλ
θξνχζκαηα, αθνινπζνχκε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο. Γηα ην 2014 θαη 2015 ππήξρε
ζχζηαζε γηα αλαβνιή αηκνδνζίαο επί 1-2 κήλεο κεηά ηελ επηζηξνθή θαη εθφζνλ ν
δφηεο είλαη αζπκπησκαηηθφο.
EBSTEIN-BARR: Βιέπε «ΛΟΗΜΧΓΖ ΜΟΝΟΠΤΡΖΝΧΖ».
ETRETINATE: Βιέπε «ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ».
EZETROL (EZETIMIBE): Αλ δελ ππάξρεη άιιε αληέλδεημε, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο.
Γελ παξαζθεπάδνληαη παξάγσγα θαη ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε
έγθπν θαη παηδηά. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ebola-risktransmission-via-donated-blood-substances-human-origin-october-2014.pdf

F
FINASTERIDE (PROPECIA, PROSCAR): Λακβάλεηαη γηα ππεξπιαζία πξνζηάηε.
Δπεηδή ην θάξκαθν ζρεηίδεηαη κε πξφθιεζε ςεπδνεξκαθξνδηηηζκνχ ζε άξξελα
έκβξπα, θαιφ είλαη ν δφηεο λα γίλεη δεθηφο 4 εβδνκάδεο κεηά απφ ηελ ηειεπηαία
δφζε.
FLUOXETINE (LADOSE, PROZAC): Σν θάξκαθν ιακβάλεηαη γηα θαηάζιηςε ή
ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Αλ ν δφηεο θξηζεί απνδεθηφο, πξέπεη λα έρνπλ
πεξάζεη 7 εβδνκάδεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε γηα λα παξαζθεπαζηνχλ αηκνπεηάιηα,
ιφγσ καθξάο πεξηφδνπ εκίζεηαο δσήο ηεο ελεξγνχ νπζίαο θαη ηνπ θχξηνπ κεηαβνιίηε
(7-15 εκέξεο). Σα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
Βιέπε θαη «ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ».
FLUTAMIDE (ELBAT, FLUCINOM, FLUTAPLEX, PALISTOP, TREMEXAL):
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Δπεηδή ην θάξκαθν ιακβάλεηαη ζε πξνρσξεκέλν θαξθίλν πξνζηάηε θαη ζρεηίδεηαη κε
πξφθιεζε ςεπδνεξκαθξνδηηηζκνχ ζε άξξελα έκβξπα, θαιφ είλαη ν δφηεο λα κε γίλεη
δεθηφο.
FLUVOXAMINE MALEATE (DUMYROX): Σν θάξκαθν ιακβάλεηαη γηα
θαηάζιηςε ή ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Αλ ν δφηεο θξηζεί απνδεθηφο, πξέπεη
λα έρνπλ πεξάζεη 5 εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία δφζε γηα λα παξαζθεπαζηνχλ
αηκνπεηάιηα. Σα ζπκππθλσκέλα εξπζξά δελ ρνξεγνχληαη ζε έγθπν ή παηδί.
Βιέπε θαη «ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ».

G
GILBERT ΤΝΓΡΟΜΟ: Βιέπε «ΤΝΓΡΟΜΟ GILBERT».
GRAVIS ΜΤΑΘΔΝΔΗΑ: Βιέπε «ΜΤΑΘΔΝΔΗΑ GRAVIS».

H
HIV: Απνθιείεηαη ν δφηεο νξηζηηθά. Βιέπε θαη «AIDS» θαη «ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ».

HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS): Βιέπε «ΔΡΠΖ ΓΔΝΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ».
HUMIRA (adalimumab): Γελ γίλεηαη δεθηφο ν δφηεο.
HUNTINGTON΄S ΝΟΟ: Βιέπε «ΝΟΟ HUNTINGTON΄S»
HYTRIN: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηελ ψξα ηεο
εμέηαζεο. Σν αίκα δελ δίλεηαη ζε εγθχνπο θαη παηδηά.

I
IBUPROFEN: Βιέπε «ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ».
INEGY (Ezetimibe+Simbastatine): Βιέπε «ΣΑΣΗΝΔ».
ISOTRETINOIN: Βιέπε «ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΗΝΖ».

K
KLEINEFELTER ΤΝΓΡΟΜΟ: Βιέπε «ΤΝΓΡΟΜΟ KLEINEFELTER».
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L
LASER: Δμαξηάηαη απφ ηελ ππνθείκελε λφζν θαη ηνπο ηζηνχο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε
Laser. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δεθηφο ν δφηεο, εθφζνλ έρεη γίλεη πιήξεο
επνχισζε. Πξνθεηκέλνπ γηα εθαξκνγή ζηνλ νθζαικφ, αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ
ν δφηεο εκθαλίδεη εξπζξφηεηα. Βιέπε θαη «ΛΗΘΟΣΡΤΦΗΑ».
LEPUR: Βιέπε «ΣΑΣΗΝΔ».
LESCOL: Βιέπε «ΣΑΣΗΝΔ».
LIPIDIL: Βιέπε «ΦΗΜΠΡΑΣΔ».
LIPITOR: Βιέπε «ΣΑΣΗΝΔ».
LISOLIP: Βιέπε «ΦΗΜΠΡΑΣΔ».
LODINE XL (ETODOLAC): Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 48 ψξεο απφ ηελ ηειεπηαία
δφζε, εθηφο αλ ππάξρεη δηάγλσζε ξεπκαηνεηδνχο ή ζεπηηθήο αξζξίηηδαο. Βιέπε θαη
αληίζηνηρα.
LOPID: Βιέπε «ΦΗΜΠΡΑΣΔ».
LYME ΝΟΟ: Βιέπε «ΝΟΟ LYME».

M
MADELUNG'S DISEASE (MADELUNG'S ΝΟΟ): Γηαηαξαρή ηνπ
κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπηδίσλ πνπ θιηληθά εκθαλίδεηαη κε πνιιαπιή ζπκκεηξηθή
ιηπσκάησζε (ζπλήζσο ζηελ ππνγλάζηα, δειηνεηδή, ππεξεβηθή θαη βνπβσληθή ρψξα.
Ο δφηεο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο ρσξίο λα γίλνπλ παξάγσγα, εάλ δελ εκθαλίδεη
ζπκπηψκαηα ιφγσ πίεζεο απφ δηεζνχζεο κάδεο ιίπνπο ζην κεζνζσξάθην θαη δελ έρεη
άιιε ζπλνδφ λφζν, φπσο ζαθραξψδε δηαβήηε, ππνζπξενεηδηζκφ, πνιπλεπξνπάζεηα
θαη δηαηαξαρέο αληίιεςεο.
MANTOUX TEST: Ζ παξνπζία ζεηηθήο θπκαηηλναληίδξαζεο (ζεηηθφ mantoux test)
δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ δφηε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ελεξγφ θπκαηίσζε.
Αλ είλαη γλσζηφ φηη ε ζεηηθή θπκαηηλναληίδξαζε νθείιεηαη ζε εκβφιην, ν δφηεο
γίλεηαη δεθηφο.
Αλ απφ ην ηζηνξηθφ ηεθκεξηψλεηαη πιήξεο ίαζε θαη έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ 2
έηε απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο, ν δφηεο γίλεηαη δεθηφο, αιιά φια ηα παξάγσγα
ιεπθαθαηξνχληαη. Ζ ιεπθαθαίξεζε θαιφ είλαη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ επί 8 ρξφληα
κεηά ηε ζεξαπεία, επεηδή ην κπθνβαθηεξίδην κπνξεί λα θηινμελείηαη ζε καθξφβηα
ιεκθνθχηηαξα.
Βιέπε θαη «ΦΤΜΑΣΗΧΖ» θαη ηνλ πίλαθα εκβνιίσλ.
MAXEPA: Βιέπε «ΗΥΘΤΔΛΑΗΑ (Χ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα)».
MC CUNE–ALBRIGHT ΤΝΓΡΟΜΟ: Βιέπε «ΤΝΓΡΟΜΟ MC CUNE–
ALBRIGHT».

MENIERE ΤΝΓΡΟΜΟ: Βιέπε «ΤΝΓΡΟΜΟ MENIERE».
METRODIN (ΟΡΜΟΝΗΚΟ ΚΔΤΑΜΑ ΑΠΟ ΔΚΥΤΛΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ
ΤΠΟΦΤΖ): Απνθιεηζκφο ηνπ δφηε δηα βίνπ.
MISOPRESTOL: Βιέπε «ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ΓΑΣΡΗΚΖ ΔΚΚΡΗΖ».
MOTRIL: Βιέπε «ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ ».
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N
NAPROSYN: Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο. Ο δφηεο γίλεηαη δεθηφο, 24-48 ψξεο απφ
ηελ ηειεπηαία δφζε.
NEOTIGASON: Βιέπε «ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ» θαη «ΑΚΜΖ».
NOW ADAM: Πνιπβηηακηλνχρν ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο. Πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ
10.000IU B θαξνηίλεο (6 κg Β θαξνηίλεο αληηζηνηρνχλ ζε 1 κg βηηακίλεο Α).Ζ
αηκνδνζία αλαβάιιεηαη γηα φζν δηάζηεκα γίλεηαη ιήςε. Όηαλ ν δφηεο γίλεη δεθηφο,
δελ γίλνληαη παξάγσγα θαη απνθεχγνπκε λα ρνξεγήζνπκε ηα εξπζξά ζε έγθπν ή
παηδί.
NUROFEN: Βιέπε «ΗΒΟΤΠΡΟΦΑΗΝΖ».

O
OMACOR: Βιέπε «ΗΥΘΤΔΛΑΗΑ (Χ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα) ».
ORLISTAT (XENICAL): Βιέπε «ΑΝΣΗΠΑΥΤΝΣΗΚΑ-ΥΑΠΗΑ ΓΗΑΗΣΖ».
OSTEOFLEX (ΜΗΚΣΟ ΚΔΤΑΜΑ ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ, ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ,
ΥΟΝΓΡΟΨΣΗΝΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΚΟΤ ΘΔΗΟΤ): Βιέπε «ΓΛΤΚΟΕΑΜΗΝΖ», «ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ»
θαη «ΥΟΝΓΡΟΨΣΗΝΖ».

P
PAGET ΝΟΟ: Βιέπε «ΝΟΟ PAGET».
PENICILLAMINE: Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία D εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, πξσηνπαζήο ρνιηθή θίξξσζε
θ.ιπ.). Αθφκε θαη αλ ε λφζνο δελ απνηειεί αηηία απνθιεηζκνχ, ν δφηεο δελ γίλεηαη
δεθηφο θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ θαη γηα 3-4 εβδνκάδεο κεηά ηελ
ηειεπηαία δφζε.
PIROXICAN (FELDENE): Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο. Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία, 48
ψξεο απφ ηελ ηειεπηαία ιήςε. Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ».
PLAVIX (ΚΛΟΠΗΓΟΓΡΔΛΖ): Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 14 εκέξεο απφ ηελ
ηειεπηαία ιήςε, εθφζνλ ε αηηία γηα ηελ νπνία είρε δνζεί δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα
αηκνδνζία.
PROPECIA (Φηλαζηεξίδε): Βιέπε «FINASTERIDE».
PROSCAR (Φηλαζηεξίδε): Βιέπε «FINASTERIDE».

R
RIBAVIRIN: Βιέπε «ΡΗΜΠΑΒΗΡΗΝΖ».
ROACCUTAN: Βιέπε «ΗΟΣΡΔΣΗΝΟΗΝΖ».
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S
SINTROM: Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Υ εκβξπνηνμηθψλ θαξκάθσλ θαη είλαη
ηεξαηνγφλν. Βιέπε θαη «ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ».
SJOGREN ΤΝΓΡΟΜΟ: Βιέπε «ΤΝΓΡΟΜΟ SJOGREN».
SOLARIUM: Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία, αλ ππάξρνπλ εγθαχκαηα, αθφκε θαη
πξψηνπ βαζκνχ (εξπζξφηεηα) ζην δέξκα, ή ελνριήζεηο ηχπνπ θαχζνπ ή πφλνπ ζε
εζσηεξηθά φξγαλα.
SORIATENE: Βιέπε «ΑΚΗΣΡΔΚΗΝΖ».
STANAZOLOL: Βιέπε «ΑΝΓΡΟΓΟΝΑ».
STILL ΝΟΟ: Βιέπε «ΚΟΛΛΑΓΟΝΧΖ».

T
TAMOXIFEN: Δμεηάδεηαη ε αηηία ιήςεο. Αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία γηα
ηνπιάρηζηνλ 12 εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία, αλ πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά θαινήζεηο
θαηαζηάζεηο (γπλαηθνκαζηία, ζηεηξφηεηα θ.ιπ.). Αλ είρε ιεθζεί γηα θαξθίλν καζηνχ,
αλαβάιιεηαη ε αηκνδνζία ηνπιάρηζηνλ γηα 5 έηε. χκθσλα κε νξηζκέλεο Τπεξεζίεο
Αηκνδνζίαο, ν απνθιεηζκφο επί θαθνήζεηαο είλαη κφληκνο. Ο δφηεο δελ γίλεηαη
δεθηφο, αλ ην ειάκβαλε γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή. Βιέπε θαη «ΟΗΣΡΟΓΟΝΑ».
TEGISON: Απνθιεηζκφο δηα βίνπ. Βιέπε «ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ» θαη «ΑΚΜΖ».
TERAZOCIN: Γεθηφο ν δφηεο, αλ δελ εκθαλίδεη νξζνζηαηηθή ππφηαζε ηελ ψξα ηεο
εμέηαζεο.
TICLOPIDINE (TICLID): Δπηηξέπεηαη ε αηκνδνζία 14 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία
δφζε.
TIGASON: Απνθιεηζκφο δηα βίνπ. Βιέπε «ΔΣΡΔΣΗΝΑΣΖ» θαη «ΑΚΜΖ».
TRETINOIN: Βιέπε «ΣΡΔΣΗΝΟΗΝΖ».

V
VON WILLEBRAND ΝΟΟ: Βιέπε «ΝΟΟ VON WILLEBRAND».

X
XATRAL: Βιέπε «ΠΡΟΣΑΣΖ».
XENICAL (ORLISTAT): Βιέπε «ΑΝΣΗΠΑΥΤΝΣΗΚΑ-ΥΑΠΗΑ ΓΗΑΗΣΖ».

Ε
ZIKA VIRUS: Βιέπε «ΕΗΚΑ ΗΟ».
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΜΒΟΛΗΧΝ
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/index.html
http://syntagologio.gr/syntagologio2000/chapter14.php
ΔΜΒΟΛΗΑ ΓΗΑ:

ΑΗΜΟΦΗΛΟ ΗΝΦΛΟΤΔΝΣΕΑ
Hemophilus Influenzae

ΑΛΛΑΝΣΗΑΖ

ΣΤΠΟ
ΔΜΒΟΛΗΟΤ

*ΥΡΟΝΟ
ΑΝΑΒΟΛΖ

-Hib: πεξηέρεη
πνιπζαθραξίηεο απφ
θαιιηέξγεηα ηνπ
κηθξνβίνπ.
-Hiberix: πεξηέρεη
πνιπζαθραξίηεο θαη
είλαη ζπλδεδεκέλν κε
ηνμνεηδέο ηεηάλνπ.

Γεθηφο κεηά
απφ
ηνπιάρηζηνλ
48 ψξεο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά θαη δελ
ππάξρεη άιιε
αληέλδεημε.
Γεθηφο κεηά
απφ
ηνπιάρηζηνλ
48 ψξεο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά θαη δελ
ππάξρεη άιιε
αληέλδεημε.
Γηα ηνλ πξψην
ηχπν (ΑΒΑ
αληηηνμίλε),
δεθηφο κεηά
απφ
ηνπιάρηζηνλ
48 ψξεο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά θαη δελ
ππάξρεη άιιε
αληέλδεημε.
Γεθηφο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά θαη έρεη
εκβνιηαζηεί κε
εκβφιην ζε
αηνκηθή
ζπζθεπαζία.
***

Πξφθεηηαη γηα
αληηηνμηθή ζθαηξίλε

Δίλαη ακθίβνιν αλ ην εκβφιην είλαη
απνηειεζκαηηθφ γηα πξφιεςε.
Γηα ζεξαπεία αιιαληίαζεο, ρξεζηκνπνηείηαη
ίππεηαο πξνέιεπζεο αληηηνμίλε.
ΑΝΘΡΑΚΑ
Υνξεγείηαη ζε άηνκα κε πςειφ θίλδπλν
έθζεζεο ιφγσ επαγγέικαηνο (θηελνηξφθνη,
ζθαγείο, θ.ιπ.), ζε 3-5 δφζεηο θαη εηήζηα
αλακλεζηηθή δφζε.

ΓΡΗΠΖ

Τπάξρνπλ 2 ηχπνη:
- αθπηηαξηθφο, κε
πξνζξνθεκέλα
αληηγφλα απφ
θαιιηέξγεηεο ηνπ
κηθξνβίνπ.
-κε δψληα
εμαζζελεκέλα ζπφξηα

Δκβφιηα απφ
θεθαζαξκέλν
αληηγφλν, ζπλήζσο 3
ππνηχπσλ ηνπ ηνχ:
-Fluarix
-Influvac
-Vaxigrip
**

* Όπνπ ν ηχπνο ηνπ εκβνιίνπ δελ επηβάιιεη αλαβνιή κεγάιεο δηάξθεηαο, θαιφ είλαη λα
κεζνιαβνχλ 48-72 ψξεο απφ ηνλ εκβνιηαζκφ θαη λα ειέγρεηαη ην ζεκείν έγρπζεο ηνπ εκβνιίνπ
γηα ηπρφλ ζεκεία επηκφιπλζεο.
** Μφλν έλα εκπνξηθφ ζθεχαζκα πνπ θπθινθνξεί ζηηο ΖΠΑ πξνέξρεηαη απφ δψληα
εμαζζελεκέλα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο, νπφηε ε αηκνδνζία αλαβάιιεηαη γηα 4 εβδνκάδεο.
*** Μφλνλ εκβφιηα ζε ζπζθεπαζία πνιιαπιψλ δφζεσλ πεξηέρνπλ σο ζπληεξεηηθφ Thiomersal
( νξγαληθφο πδξάξγπξνο κε ρξφλν εκίζεηαο δσήο 18 εκέξεο). Γηα απηφ ε αηκνδνζία αλαβάιιεηαη
γηα κεγάιν δηάζηεκα, γηα λα κε δνζεί ην αίκα ζε έγθπν ή λενγλφ.
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ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α (HAV)

ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β (HBV)

ΤΝΓΤΑΜΔΝΟ ΔΜΒΟΛΗΟ
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Α - ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

HPV
(Genital Human papilloma virus)

ΚΗΣΡΗΝΟ ΠΤΡΔΣΟ

ΛΤΑ

ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΑ

Δκβφιηα απφ
αληηγφλα ηνπ ηνχ
αδξαλνπνηεκέλα κε
θνξκαιδευδε:
-HAVRIX
-VAQTA

Γεθηφο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά.

Δκβφιηα απφ
αληηγφλα ηνπ ηνχ
αδξαλνπνηεκέλα,
θεθαζαξκέλα,
αλαζπλδπαζκέλα:
-Engerix
-Fendrix, κε
αλνζνεληζρπηηθέο
νπζίεο
-HBvax Pro
-Recombivax HB

Γεθηφο,
αλ δελ είρε
επαθή κε ηνλ
ηφ
ή 4 κήλεο κεηά
αλ πξνεγήζεθε
έθζεζε ζηνλ
ηφ.

Δκβφιηo απφ
αληηγφλα ησλ 2 ηψλ,
αλαζπλδπαζκέλα.

Γεθηφο,
αλ δελ είρε
επαθή κε ηνλ
ηφ
-Twinrix
ή 4 κήλεο κεηά
αλ πξνεγήζεθε
έθζεζε ζηνλ
ηφ.
Τπάξρνπλ 2 εκπνξηθά Γεθηφο,
ζθεπάζκαηα
αλ αηζζάλεηαη
αλαζπλδπαζκέλεο
θαιά.
πξσηεΐλεο L1 ηεο
θάςαο ηνπ ηνχ:
-Cervarix
-Gardasil
Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ ηνχ.

Γεθηφο,
4 εβδνκάδεο
κεηά.

Δκβφιην απφ
αδξαλνπνηεκέλα
αληηγφλα πνπ
πξνέξρνληαη απφ
θαιιηέξγεηεο ηνπ ηνχ.

Γεθηφο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά.
Αλαβάιιεηαη
γηα 1 ρξφλν, αλ
έγηλε κεηά απφ
έθζεζε.

Κεθαζαξκέλν,
θξπναπεμεξακέλν
(lyophilized)

Γεθηφο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά.
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Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ησλ ηψλ.

Γεθηφο,
4 εβδνκάδεο
κεηά.

Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ ηνχ.

Γεθηφο
4 εβδνκάδεο
κεηά.

-PCV 13
-Pneumovax (13 ή
23),απφ λεθξά
βαθηήξηα
-Pneumo
-Prevenar 13
(πνιπζαθραξίηεο
ζπδεπγκέλνη κε κία
πξσηεΐλε)

Γεθηφο κεηά
απφ
ηνπιάρηζηνλ
48 ψξεο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά θαη δελ
ππάξρεη άιιε
αληέλδεημε.

ΠΟΛΗΟΜΤΔΛΗΣΗΓΑ (από ην ζηόκα)

Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ ηνχ.

Γεθηφο
4 εβδνκάδεο
κεηά.

ΠΟΛΗΟΜΤΔΛΗΣΗΓΑ (ελέζηκν)

Δκβφιην απφ
αδξαλνπνηεκέλν
αληηγφλν ηνπ ηνχ.

Γεθηφο, αλ
αηζζάλεηαη
θαιά.

MMR
(ΔΡΤΘΡΑ,ΠΑΡΧΣΗΣΗΓΑ,ΗΛΑΡΑ)
ΠΑΡΧΣΗΣΗΓΑ

ΠΝΔΤΜΟΝΗΟΚΟΚΚΟ

Δκβφιην απφ
πξνζξνθεκέλν
ΣΡΗΠΛΟ
ηνμνεηδέο
(ΓΗΦΘΔΡΗΣΗΓΑ,ΣΔΣΑΝΟΤ,ΚΟΚΚΤΣΖ) δηθζεξίηηδαο θαη
ηεηάλνπ θαη
αδξαλνπνηεκέλν
αληηγφλν ηνπ ηνχ ηνπ
θνθθχηε.
ΣΤΦΟΔΗΓΖ ΠΤΡΔΣΟ (από ην ζηόκα)

ΣΤΦΟΔΗΓΖ ΠΤΡΔΣΟ (ελέζηκν)

ΦΤΜΑΣΗΧΖ

Γεθηφο, αλ
αηζζάλεηαη
θαιά.

Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ
κηθξνβίνπ.

Γεθηφο,
4 εβδνκάδεο
κεηά.

Δκβφιην απφ
αδξαλνπνηεκέλν
αληηγφλν ηνπ
κηθξνβίνπ.

Γεθηφο,
αλ αηζζάλεηαη
θαιά.

Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ βαθίινπ.
-B.C.G.

Γεθηφο,
4 εβδνκάδεο
κεηά.
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ΥΟΛΔΡΑ (από ην ζηόκα)
-Mutacol, Berna-Switzerland: θπθινθνξεί ζηελ

Νεθξφ νινθπηηαξηθφ
εκβφιην.

Γεθηφο, αλ
αηζζάλεηαη
θαιά.

Διιάδα

-Dukoral: ην κφλν πνπ θπθινθνξεί ζηελ Αγγιία
-Active Biotec ABSweden

-Shanchol
-mORCVAX: θπθινθνξεί κφλνλ ζην Βηεηλάκ
ΥΟΛΔΡΑ (από ην ζηόκα)
VA 1.4:
Γελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα.
ΥΟΛΔΡΑ (ελέζηκν)
Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ.
Γελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα.

Δκβφιην απφ δψληα,
εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ
δνλαθίνπ.

Γεθηφο,
4 εβδνκάδεο
κεηά.

Δκβφιην
νινθπηηαξηθφ, απφ
δψληα, εμαζζελεκέλα
ζηειέρε ηνπ
δνλαθίνπ.

Γεθηφο,
4 εβδνκάδεο
κεηά.
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΟΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ ΑΦΑΗΡΔΖ
ε γεληθέο γξακκέο ηζρχνπλ φινη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα πξνζθνξά νιηθνχ
αίκαηνο αιιά θαη επηπιένλ:
 Ζιηθία: 18 έσο 50 εηώλ.
 Ο ππνςήθηνο δφηεο πξέπεη λα έρεη δψζεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά νιηθφ αίκα,
ρσξίο πξφβιεκα (ρσξίο ιηπνζπκία ή άιιν ζχκβακα), θαηά ηα ηειεπηαία 2 έηε.
 Πξέπεη λα κελ έρεη πάξεη ηηο ηειεπηαίεο 5-6 εκέξεο αζπηξίλε (θαη΄ άιινπο ηηο
ηειεπηαίεο 48 ψξεο).
 Πξέπεη λα κελ έρεη πάξεη ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο Clopidogrel ή ticlopidine.
 Πξέπεη λα κελ έρεη πάξεη ηηο ηειεπηαίεο 48 ψξεο άιια αληηαηκνπεηαιηαθά ή
αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα.
 Πξέπεη λα κελ έρεη ηζηνξηθφ αιιεξγίαο (θπξίσο αιιεξγίαο ζε θάξκαθα ή
ηξφθηκα).
 Υξεηάδεηαη λα έρεη «θαιέο» θιέβεο.
 Υξεηάδεηαη νη γπλαίθεο λα έρνπλ ηηκή αηκνζθαηξίλεο ηνπιάρηζηνλ 12g/dL θαη
νη άλδξεο 130 g/dL.
 Ήπηα ζηδεξνπελία δελ απνηειεί αληέλδεημε. ε απνηπρία επηζηξνθήο ηνπ
αίκαηνο, κπνξεί λα γίλεη ζχζηαζε γηα ιήςε θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο
ζηδήξνπ.
 Αλεμαξηήησο θχινπ, νη δφηεο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ πάλσ
απφ 150x103/κl (150x109/L).
 Δάλ ζρεδηάδεηαη ιήςε κεγάιεο δφζεο αηκνπεηαιίσλ αθαίξεζεο (>5×1011
αηκνπεηάιηα/κνλάδα), πξέπεη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο λα κελ έρνπλ πέζεη ηα
αηκνπεηάιηα ηνπ δφηε θάησ απφ 100 × 109/L.
 Γπλαίθεο κε πεξηζζφηεξεο απφ 2 θπήζεηο δελ πξέπεη λα δίλνπλ αηκνπεηάιηα.
 Άλδξεο πνπ έρνπλ κεηαγγηζηεί, δελ πξέπεη λα δίλνπλ αηκνπεηάιηα.
 Άηνκα κε εηεξφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία δελ πξέπεη λα δίλνπλ
αηκνπεηάιηα.
 Άηνκα κε ζεηηθφ έιεγρν γηα αληη-CMV IgM (πξφζθαηε ή ρξνλία ελεξγφο
CMV ινίκσμε) δελ πξέπεη λα δίλνπλ αηκνπεηάιηα.
 Μεηαμχ δχν αηκνπεηαιηαθαηξέζεσλ ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ
δχν εκέξεο (15 εκέξεο είλαη ην ζύλεζεο).
 Γελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν αηκνπεηαιηαθαηξέζεηο ζε
κία εβδνκάδα (θαη΄ άιινπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη παξά 1
αηκνπεηαιηαθαίξεζε ζε 2 εβδνκάδεο).
 Γελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 24-26 (θαη΄ άιινπο 36)
αηκνπεηαιηαθαηξέζεηο ζε έλα ρξφλν.
 Αλ ν δφηεο έρεη πξνζθέξεη νιηθφ αίκα, πξέπεη λα παξέιζεη δηάζηεκα 48 σξψλ
(θαη΄ άιινπο 1-2 κελψλ), γηα λα δψζεη αηκνπεηάιηα.
Αληίζηξνθα, γηα λα δψζεη ν δφηεο νιηθφ αίκα, αξθεί λα κεζνιαβεί δηάζηεκα
48 σξψλ απφ ηελ ηειεπηαία αηκνπεηαιηαθαίξεζε, εθφζνλ δελ ππήξμε
πξφβιεκα ζηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο.
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ΥΡΖΗΜΟΗ ΗΣΟΣΟΠΟΗ ΓΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ
http://ekea.gr/donor-eligibility/
http://www.hsbt.gr/hsbt/epilogi_aimodoton.pdf
http://www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements/eligibility-criteriahttps://my.blood.co.uk/knowledgebase/
http://www.donateblood.com.au/eligibility Australian Red Cross
Medical History & Eligibility Information - Stanford Blood Center
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
Blood Donation Eligibility Guidelines princeton.edu
vCJD & Blood Donation - Frequently Asked Questions - Irish Blood
Blood Donor Requirements - BloodBook, Blood Information for Life
Blood donation and transfusion - UpToDate
Overseas Travel Deferral Criteria | HSA | Health Sciences Authority
Blood Donation FAQs | Community Blood Center of the Carolinas
The ABCs of Eligibility | Canadian Blood Services
Blood Donor Eligibility | Central Jersey Blood Center : Central
Detailed eligibility criteria | New Zealand Blood Service
French Blood Service - Etablissement Français du Sang
http://www.arzaworld.com/pdf/TOPTENREASONSwhyyoucannotdonatebloodin Israel.pdf
Donor Educational Materials - LifeSouth Community Blood Centers
Donor Eligibility - Mississippi Valley Regional Blood Center
http://california.providence.org/tarzana/services/blood-donation/donation-guidelines/
Am I Eligible?, University of Cincinnati - Hoxworth Blood Center
Blood Donor Center | Whole Blood Donation | Huntington Hospital
http://www.cityofhope.org/patients/departments-and-services/michael-amini-transfusionmedicine-center/blood-donor-center/blood-and-platelet-do
Restrictions on Donating blood in Germany | Mkenya Ujerumani
blood donation : Denmark - Reddit
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