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ημανηικές πληροθορίες για ηοσς αζθενείς ποσ ίζως τρειαζθούν μεηάγγιζη 

αίμαηος 

 

Αξθεηά ρεηξνπξγεία ή αξθεηέο ζεξαπείεο δελ κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ ρσξίο 

κεηάγγηζε. Όπσο θάζε ζεξαπεία έηζη θαη ε κεηάγγηζε αίκαηνο γίλεηαη κόλνλ όηαλ 

είλαη απαξαίηεηε. Ο γηαηξόο ζαο πξηλ από θάζε κεηάγγηζε ζα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ λα κεηαγγηζζείηε ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν λα κελ ιάβεηε κεηάγγηζε. 

 

 Γιαηί μπορεί να τρειαζθώ μεηάγγιζη; 

Τν αίκα πεξηέρεη δηάθνξα θύηηαξα.  Τα εξπζξά θύηηαξα κεηαθέξνπλ ην νμπγόλν ζηνλ 

νξγαληζκό καο. Όηαλ δελ ππάξρνπλ αξθεηά εξπζξά θύηηαξα ζηνλ νξγαληζκό 

εκθαλίδεηαη αλαηκία. 

Η κεηάγγηζε εξπζξώλ δίλεηαη θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο εξπζξώλ θπηηάξσλ επεηδή ν 

νξγαληζκόο καο δελ παξάγεη αξθεηά ή επεηδή  αηκνξξαγήζακε. 

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ έραζαλ κηα πνζόηεηα αίκαηνο δελ ρξεηάδνληαη 

κεηάγγηζε εξπζξώλ αιιά κόλν ρνξήγεζε πγξώλ ελδνθιέβηα. Αλ όκσο ε απώιεηα 

αίκαηνο είλαη κεγάιε, ε κεηάγγηζε είλαη ε πην θαηάιιειε ζεξαπεία (ζπλήζσο ζε 

ρεηξνπξγείν ή ζε ηξαύκα). 

Μεξηθέο θνξέο ν κπειόο ησλ νζηώλ πνπ θηηάρλεη ηα εξπζξά, δελ κπνξεί λα θηηάμεη 

όζα ρξεηαδόκαζηε. Πνιιά θάξκαθα επηδξνύλ ζην κπειό κε ηνλ ηξόπν απηό.  

Η αλαηκία αξθεηέο θνξέο αληηκεησπίδεηαη κε ρνξήγεζε θαξκάθσλ αιιά ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο ε κεηάγγηζε είλαη απαξαίηεηε. 

 

 Είναι η μεηάγγιζη αίμαηος η μόνη λύζη ποσ έτω; 

Πνιιέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύλ αλαηκία κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ κε άιιεο 

ιύζεηο θαη όρη κεηάγγηζε. Ο γηαηξόο ζαο ζα ζαο εμεγήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο 

εθόζνλ ππάξρνπλ. 

Μπνξείηε λα αξλεζείηε ηελ κεηάγγηζε αθνύ όκσο πξώηα ν γηαηξόο ζαο εμεγήζεη ηηο 

επηπηώζεηο ηνπ λα κελ κεηαγγηζζείηε.  

 

 Πώς μπορώ να ελαηηώζω ηην πιθανόηηηα να μεηαγγιζθώ; 

Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε δελ πεξηέρνπλ αξθεηό ζίδεξν 

θαη έηζη ν νξγαληζκόο καο δελ έρεη κεγάια απνζέκαηα. Πινύζηα θαη ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή βνεζάεη ζην λα έρνπκε επαξθή απνζέκαηα ζηδήξνπ. 

Αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ ηνπ ρεηξνπξγείνπ πνπ ζα θάλεηε, 6-8 βδνκάδεο πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία, πξέπεη λα εμεηαζζείηε γηα αλαηκία. Αλ έρεηε έιιεηςε 

ζηδήξνπ πξνιαβαίλεηε λα ηελ δηνξζώζεηε θαη έηζη πεξηνξίδεηε ηηο πηζαλόηεηεο γηα 

κεηάγγηζε αίκαηνο. 

Αξθεηά θάξκαθα όπσο αληηπεθηηθά (Sintrom, Warfarin, Pradaxa, Xarelto) 

αληηαηκνπεηαιηαθά (Salospir, Plavix, Effient) θαη αληηθιεγκνλώδε (ζπλήζσο γηα 

κπνζθειεηηθνύο πόλνπο) επεξεάδνπλ ηελ πεθηηθόηεηα ηνπ αίκαηνο θαη πξνθαινύλ 

απμεκέλε αηκνξξαγία ζην ρεηξνπξγείν. Ελεκεξώζηε πάληα ηνλ γηαηξό ζαο γηα όια ηα 

θάξκαθα πνπ ιακβάλεηε θαη δεηείζηε νδεγίεο πνηα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε θαη γηα 

πόζεο εκέξεο πξηλ από ην ρεηξνπξγείν θαη πόηε αθξηβώο ζα ηα αξρίζεηε μαλά. Με 

ζηακαηήζεηε από κόλνη ζαο θάπνην θάξκαθν ρσξίο λα ξσηήζεηε ηνλ γηαηξό ζαο. 

 Πόζο αζθαλής είναι η μεηάγγιζη αίμαηος ζηη  τώρα μας; 

Ο θίλδπλνο από κεηάγγηζε είλαη πνιύ κηθξόο.  



Ο πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα κηα αζθαιή κεηάγγηζε είλαη λα πάξεηε ην ζσζηό 

αίκα γηα ζαο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ξσηάηε θαη εζείο ηνλ λνζειεπηή θαη ηνλ 

γηαηξό ζαο πξηλ αξρίζεη ε κεηάγγηζε ζαο αλ όλησο είλαη ην ζσζηό αίκα γηα ζαο.  

Είλαη ππνρξεσηηθό από ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ λνζνθνκείνπ ν λνζειεπηήο λα ζαο 

ξσηήζεη ην νλνκαηεπώλπκό ζαο θαη ην παηξώλπκν πξηλ από θάζε δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά ηελ κεηάγγηζε δειαδή πξηλ ηελ ιήςε αίκαηνο γηα ηελ νκάδα ή πξηλ αθξηβώο 

από ηελ ρνξήγεζε ηεο κνλάδαο αίκαηνο. 

Αλ ζαο έρεη δνζεί ζε άιιν λνζνθνκείν θάπνην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηύπν ηνπ αίκαηνο πνπ πξέπεη λα κεηαγγίδεζηε ελεκεξώζηε ην 

γηαηξό ζαο έγθαηξα. 

Ο θίλδπλνο λα ζαο κεηαδνζεί θάπνηα ινίκσμε από κεηάγγηζε είλαη πνιύ ρακειόο. 

Όινη νη αηκνδόηεο ζηελ Ειιάδα πξνζθέξνπλ ην αίκα ηνπο αθηινθεξδώο θαη ν 

θίλδπλνο γηα ινίκσμε πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην από ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ 

αηκνδόηε θαη ηνλ επηκειή εξγαζηεξηαθό έιεγρν πνπ γίλεηαη ζηηο Αηκνδνζίεο ηεο 

ρώξαο καο. 

Μεηάδνζε επαηίηηδαο Β αλαθέξεηαη κε ζπρλόηεηα 1 ζηηο 1.300.000 κνλάδεο αίκαηνο 

(είλαη πην πηζαλή ε πεξίπησζε ζαλάηνπ από έθξεμε παξά ε κεηάδνζε επαηίηηδαο Β 

από κεηάγγηζε αίκαηνο). Ο θίλδπλνο είλαη αθόκα ρακειόηεξνο γηα ηελ κεηάδνζε HIV 

ή επαηίηηδαο C (1 πεξίπησζε ζηα 6,5 εθαηνκκύξηα θαη 1 ζηα 28 εθαηνκκύξηα). 

 

 Πώς θα μοσ τορηγήζοσν ηην μεηάγγιζη; 

Η ρνξήγεζε αίκαηνο γίλεηαη, όπσο θαη ζηελ ρνξήγεζε νξνύ, από θιέβα ζην ρέξη. 

Μπνξεί λα ρξεηαζζνύλ έσο θαη 4 ώξεο κέρξη λα νινθιεξσζεί ε κεηάγγηζε. Αλ 

ρξεηάδεηαη ην αίκα κπνξεί λα ρνξεγεζεί πην γξήγνξα θαη πάλσ από κηα κνλάδεο. 

 

 Πώς θα νιώθω καηά ηη μεηάγγιζη; 

Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ ληώζεηε θάηη ηδηαίηεξν. 

Ο λνζειεπηήο ζα ζαο εμεηάζεη πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

κεηάγγηζεο. 

Αλ αηζζαλζείηε θάηη θαηά ηελ κεηάγγηζε ή θαη αξθεηέο ώξεο κεηά ηελ κεηάγγηζε 

πξέπεη λα ελεκεξώζεηε άκεζα ην γηαηξό ζαο. 

Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα αλεβάζεηε ππξεηό, ή λα εκθαλίζεηε θξπάδεο ή 

θλεζκό. Σπλήζσο ηα ζπκπηώκαηα είλαη ήπηα θαη εύθνια αληηκεησπίδνληαη κε 

αληηππξεηηθή θαη αληηηζηακηληθή αγσγή.  

Σνβαξόηεξεο αληηδξάζεηο από κεηάγγηζε είλαη ζπάληεο. Τν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

πνπ ζαο θξνληίδεη είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ώζηε λα ηηο αληηκεησπίδεη άκεζα. 

 

 Αν αιζθάνομαι αναζθαλής όζον αθορά ηη μεηάγγιζη; 

Με δηζηάζεηε λα ζπδεηήζεηε ηελ αλεζπρία ζαο κε ηνλ γηαηξό ζαο ή ηνλ λνζειεπηή. 

Σην λνζνθνκείν καο ππάξρεη εηδηθή Επηηξνπή Ιαηξηθήο ησλ Μεηαγγίζεσλ κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα. Μελ δηζηάζεηε λα έιζεηε ζε 

επαθή καδί ηνπο ζην ηειέθσλν  210-3501562/725.  

 

 Αν ο γιαηρός ζας ενημερώζει όηι ίζως τρειαζθείηε μεηάγγιζη καηά ηην 

εγτείρηζη ή ηη θεραπεία ζας; 

Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ηκήκα Αηκνδνζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ καο ζηα ηει. 

210-3501562/725 από ηηο 9πκ έσο 9κκ όιεο ηηο εκέξεο. Θα ζαο ελεκεξώζνπκε 

αλαιπηηθά γηα ηελ θάιπςε αίκαηνο. 

 

Υρήζιμες πληροθορίες για ηην Αιμοδοζία ζηην τώρα μας: www.ekea.gr/ 


