
Λίγα λόγια για το τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος αιμοδότης
•Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα, ηλικίας 18-65 ετών, μπορεί να δίνει 350-450cc αίμα. 
•Για νέους ηλικίας 17 ετών χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων. 
•Η συχνότητα με την οποία μπορεί να δίνει κανείς αίμα είναι για τους άνδρες 3-4 φορές το χρόνο και για τις 
γυναίκες 2-3 φορές το χρόνο.
•Ο αιμοδότης πρέπει να είναι ξεκούραστος και να έχει συμπληρώσει τις φυσιολογικές ώρες ύπνου. 
•Για πρωινή αιμοδοσία, πρέπει να έχει προηγηθεί καλό πρωινό, ενώ για την απογευματινή ο αιμοδότης μπορεί να 
αιμοδοτήσει 2-3 ώρες μετά το μεσημεριανό γεύμα.
Ο αιμοδότης δεν πρέπει να κάνει κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών πριν δώσει αίμα.
•Ο αιμοδότης δεν πρέπει να έχει πάρει φάρμακα ούτε καν ασπιρίνη τις τελευταίες μέρες πριν την αιμοληψία.
•Ετερόζυγος της Μεσογειακής ή Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας μπορεί να δώσει αίμα εφ' όσον η αιμοσφαιρίνη του 
είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.
•Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και 6-12 μήνες μετά τον τοκετό δεν γίνεται αιμοληψία
•Ο αιμοδότης δεν πρέπει να έχει υποβληθεί σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση ή να έχει προσβληθεί από βαριά 
νόσο κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου.
Δεν μπορεί να αιμοδοτήσει άτομο που υποφέρει από ελονοσία, φυματίωση, ηπατίτιδα, σύφιλη μελιταίο πυρετό, 
AIDS, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, καρδιακό ή άλλο σοβαρό νόσημα. 
•Κάθε πρόβλημα υγείας που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος αιμοδότης, πρέπει να συζητείται με τον υπεύθυνο 
γιατρό της αιμοδοσίας, ο οποίος κρίνει τελικά για τη καταλληλότητα της αιμοληψίας. 
•Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού από αιμοδοσία, ο γιατρός δίνει την κατάλληλη συμβουλή. Η 
καλή επικοινωνία μεταξύ του αιμοδότη και του προσωπικού της αιμοδοσίας διατηρεί τη σχέση εμπιστοσύνης και 
διασφαλίζει την καλή ποιότητα του αίματος που παρέχεται στους ασθενείς που χρειάζονται αίμα και τα παράγωγά 
του.
•Κάθε υποψήφιος αιμοδότης πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι:
Το υλικό της αιμοδοσίας είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης και δεν υπάρχει κίνδυνος για μετάδοση νοσημάτων.

Η αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη, διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας 
και ο φόβος είναι αδικαιολόγητος.
Δυστυχώς, επειδή οι αυξημένες ανάγκες της χώρας μας δε καλύπτονται πλήρως βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να εισάγουμε αίμα από 
τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, πράγμα που δεν μας τιμά ως χώρα και είναι οικονομικά ασύμφορο. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας βρίσκονται 
στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια μονάδα αίματος. Ας μην αντιμετωπίσουν την αδιαφορία.
Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Μόνο προσφέρεται. 

Είναι ζήτημα ζωής! Είναι ζήτημα τιμής!
Σήμερα αφορά κάποιον άλλον, αύριο ίσως αφορά κάποιον δικό μας. προσφέρεις ζωή δίνοντας αίμα



ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ 
ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!

• ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ...ΑΛΛΑ Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

• ΚΑΛΕΣΤΕ ΦΙΛΟΥΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ...

• ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΙΜΑ ΣΤΟ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (να δηλωθεί η 
πίστωση στην Τράπεζα Αιμοδοσίας ΑΓΣΘ)


