Πλθροφορίεσ για τθν αιμοδοςία
Γνωρίηουμε ότι κα ΔΩΕΣΕ αίμα εάν νομίηετε ότι το αίμα ςασ
είναι αςφαλζσ και θ ΔΩΡΕΑ ςασ κα ςώςει ηωζσ. Προκειμζνου να
εκτιμιςουμε όλουσ τουσ κινδφνουσ που μπορεί να επθρεάςουν
εςάσ ι τον αςκενι, είναι ςθμαντικό να απαντιςετε ςε κάκε
ερώτθςθ με ακρίβεια. Εάν δεν καταλαβαίνετε μια ερώτθςθ,
ρωτιςτε το προςωπικό τθσ αιμοδοςίασ. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που
παρζχετε είναι εμπιςτευτικζσ.
Για να προςδιορίςουμε εάν πλθρείται
αιμοδοςία, κα ρωτιςουμε:

τισ προχποκζςεισ για

• για τθν υγεία και τα ταξίδια ςασ
• για τα φάρμακα που παίρνετε ι ζχετε πάρει
• για τον κίνδυνο για λοιμώξεισ που μπορεί να μεταδοκοφν από το αίμα - ειδικά το AIDS και θ ιογενισ θπατίτιδα
• κα εξετάςουμε τθν αρτθριακι ςασ πίεςθ και τον ςφυγμό ςασ και τον αιματοκρίτθ ςασ
Σαξίδι ι γζννθςθ ςε άλλεσ χώρεσ
Οι εξετάςεισ για κάποιουσ μικροοργανιςμοφσ ενδζχεται να μθν είναι
διακζςιμεσ για οριςμζνεσ μολφνςεισ που εντοπίηονται μόνο ςε
οριςμζνεσ χώρεσ. Εάν γεννθκικατε, ζχετε ηιςει ι επιςκεφκικατε
οριςμζνεσ χώρεσ, ενδζχεται να μθν είςτε κατάλλθλοσ να δώςετε
αίμα.
Εάν είςτε κατάλλθλοσ θ διαδικαςία που ακολουκοφμε ζχει ωσ εξισ
•Κακαρίηουμε το χζρι ςασ με αντιςθπτικό. Πείτε μασ εάν ζχετε
οποιεςδιποτε αλλεργίεσ ςτο δζρμα
• Χρθςιμοποιοφμε μια νζα, αποςτειρωμζνθ βελόνα μίασ χριςθσ για να
ςυλλζξουμε το αίμα ςασ
Σι ςυμβαίνει μετά τθν αιμοδοςία ςτο αίμα που ζχει ςυλλεγεί
Για τθν προςταςία των αςκενών, το αίμα ςασ ελζγχεται για διάφορουσ
τφπουσ θπατίτιδασ, HIV, ςφφιλθσ και άλλων λοιμώξεων. Εάν το αίμα ςασ
είναι κετικό, δεν κα δοκεί ςε ζναν αςκενι. Θα ειδοποιθκείτε για
οποιοδιποτε κετικό αποτζλεςμα που μπορεί να ςασ αποκλείςει από τθ
αιμοδοςία ςτο μζλλον.
Φέρτε μαζί σας κάποιο έγγραυο με υωτογραυία για ταστοποίηση
Αζησνομική ηασηόηηηα ή Άδεια οδήγηζης ή διαβαηήριο ή θοιηηηικό πάζο
ή ηασηόηηηα εθελονηή αιμοδόηη
πριν έρθετε καλό θα είναι
Να έτεηε κοιμηθεί καλά ηο προηγούμενο βράδσ
Να έτεηε θάει ένα καλό πρφινό ή
Να έτοσν περάζει 2 ώρες από ηο γεύμα
Πίνεηε πολλά σγρά ηην μέρα ηης αιμοδοζίας
Αποθύγεηε λιπαρές ηροθές και διοσρηηικά αθευήμαηα
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