
Μπορείσ να δώςεισ αίμα εάν….. 

 είςαι μεταξφ 18 και 65 ετϊν! 
 ηυγίηεισ πάνω από 50 kg 
 είςαι υγιισ 
 ζχεισ αςφαλι τρόπο ηωισ και… 
 είςαι ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να βοθκάσ 
τουσ άλλουσ! 

                     ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ! 

Μπορεί να ςε φοβίηει, όμωσ δεν χρειάηεται να 
ανθςυχείσ… αφοφ εξειδικευμζνοι 
νοςθλευτζσ/τριεσ κα ςε φροντίςουν… 

Πράγματα που πρζπει να κάνεισ μετά τθν 
αιμοδοςία: 

 χαλάρωςε και πιεσ αρκετά υγρά. Τα 
υγρά κα βοθκιςουν να αντικαταςτακεί ο 
όγκοσ του αίματοσ που χάκθκε 
 να αποφεφγεισ να ςθκϊςεισ βαριά 
αντικείμενα με το χζρι που ζδωςεσ αίμα  
 εάν αιςκανκείσ αδυναμία ι ηάλθ, 
ξάπλωςε ανάςκελα και ςικωςε ψθλά τα πόδια 
ςου 
 
Η διαδικαςία αναπλιρωςθσ του αίματοσ: 
 Το ςώμα ςασ θα αντικαταςτήςει το 
πλάςμα μζςα ςε 24 ώρεσ 
 Τα ερυθρά αιμοςφαίρια θα χρειαςτοφν    
3-4 ημζρεσ να αποκαταςταθοφν 
 Ο ςίδηροσ θα αποκαταςταθεί μζςα ςε 
6- εβδομάδεσ 
 

Θα ικελεσ να προςφζρεισ αίμα, αλλά ακόμθ 
δεν ζχεισ αποφαςίςει; 

Έρευνεσ ζχουν δείξει ότι ενϊ το 75% του 
πλθκυςμοφ μπορεί κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ 
του να χρειαςτεί  μετάγγιςθ αίματοσ μόνο ζνα 
μικρό ποςοςτό περίπου 1,5% είναι αιμοδότεσ.  

Δεν φαίνεται ςωςτό, ζτςι δεν είναι ;  

Εάν είςαι υγιισ, το πικανότερο είναι ότι 
μπορείσ να προςφζρεισ αίμα και ζτςι να 
βοθκιςεισ και εςφ να βγουν τα νοφμερα. 

 Με μία μόνο αιμοδοςία μπορείσ να ςϊςεισ 
τρείσ ηωζσ, χωρίσ να ςου κοςτίςει τίποτα! 

Ή μιπωσ φοβάςαι τισ βελόνεσ; 
Εάν δεν το ζχεισ κάνει ποτζ, το να προςφζρεισ 
αίμα μπορεί να ακοφγεται τρομακτικό.  
Τα καλά νζα είναι ότι πολλοί άνκρωποι ςαν 
εςζνα ξεπζραςαν τουσ φόβουσ τουσ και 
ανακάλυψαν ότι το να προςφζρεισ αίμα δεν 
είναι και τόςο τρομερό.  
Στθν χειρότερθ περίπτωςθ πρόκειται για ζνα 
μικρό και γριγορο τςίμπθμα, είναι αυτό τόςο 
ςθμαντικό ϊςτε να μθν ςου επιτρζπει να 
ςϊςεισ τρείσ ανκρϊπουσ; 
 
Και αφοφ τελικά πάρεισ τθν απόφαςθ να 
γίνεισ αιμοδότθσ…. 
 
Το μεςοδιάςτθμα μεταξφ δφο αιμοδοςίων 
πρζπει να είναι τρείσ μινεσ, το οποίο ςθμαίνει 
ότι μπορείσ να δίνεισ αίμα τζςςερεισ φορζσ τον 
χρόνο. Οι γυναίκεσ μποροφν να δίνουν αίμα 
τρείσ φορζσ τον χρόνο. 

Πόςθ ϊρα διαρκεί θ αιμοδοςία; 

 
Η όλθ διαδικαςία διαρκεί περίπου 20-30 
λεπτά, εάν υπολογίςει κανείσ  και το χρόνο 
ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολόγιου και του 
ιατρικοφ ελζγχου. Η πράξθ τθσ αιμοδοςίασ 
από μόνθ τθσ διαρκεί μόνο δζκα λεπτά! 
 
Εάν είμαι αιμοδότθσ και χρειαςτώ αίμα, κα 
βρω αμζςωσ; 
 
Τισ περιςςότερεσ φορζσ ναι!  
Υπάρχει περίπτωςθ όμωσ, εάν χρειάηονται 
πολλζσ μονάδεσ ι ανικεισ ςε ςπάνια ομάδα 
αίματοσ αυτό να είναι δφςκολο.  
 
Αυτόσ είναι και ζνασ επιπλζον λόγοσ που θ 
αιμοδοςία πρζπει να ςτθρίηεται ςτουσ 
ςυςτθματικοφσ εκελοντζσ αιμοδότεσ.. 
 
και όχι ςτουσ αιμοδότεσ που δίνουν μόνο όταν 
ζχει ανάγκθ κάποιοσ δικόσ τουσ άνκρωποσ.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ θ αιμοδοςία κα 
κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμζνου να μθν 
αντιμετωπίςεισ πρόβλθμα. 
 
Τμιμα Κοινωνικισ Πολίτικθσ, Προςταςίασ & 

Προαγωγισ Υγείασ, Πρόνοιασ & Ιςότθτασ 

Κζντρο Κοινότθτασ 
 

 

Πθγι: http://ekea.gr/become-donor 



                
          ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

                                     Δηλώνουμε συμμετοχή και στηρίζουμε τη δική μας 

                                                                                                 Τράπεζα αίματος! 

 

 

                                                                                   Πληροφορίες και συμμετοχές: 

                                                                                    Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Περάματος 

                                                                                                        Κέντρο Κοινότητας 

         

                                                                                                          213 2037102 -107 

                                                                                        *απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση 30 ενηλίκων 
                                                                                                   για την αιμοδοσία που  προγραμματίζεται  
                                                                                                              να γίνει το  μήνα Μάιο 

Δήμος Περάματος  

Τμήμα Κοινωνικής Πολίτικης, 

Προστασίας & Προαγωγής Υγείας, 

Πρόνοιας & Ισότητας 

Κέντρο Κοινότητας 
 

 

 

 

 

 


