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Η μεηάγγηζε αίμαημξ είκαη μηα πναθηηθή 
πμο μπμνεί κα απμβεί ζςηήνηα γηα ημκ 

αζζεκή.

Σα κμζμθμμεία έπμοκ ακάγθε ημ αίμα, όπςξ 
έπμοκ ακάγθε θαη ηα θάνμαθα

ΜΑΘΗΣΓ ΑΝ ΚΙ ΓΑ, 
ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΟΤΝ!!!



Ποιος μπορεί μα δώζει αίμα;;;

Αημμδόηεξ μπμνμύκ 

κα γίκμοκ όιμη μη ογηείξ 

εκήιηθεξ.

Αίμα μπμνμύκ 

κα πνμζθένμοκ άημμα 
μεγαιύηενα 

ηςκ 17 εηώκ έςξ θαη 62 
εηώκ 



Και γιαηί μα δώζω αίμα;;;

 Καζεμενηκά, πμιιμί αζζεκείξ πνεηάδμκηαη 
αίμα: ηναομαηίεξ, θανθηκμπαζείξ, παηδηά 
θαη εκήιηθεξ με μεζμγεηαθή ακαημία, 
πεηνμονγεμέκμη, κεμγκά.

 Τπμιμγίδεηαη όηη 

1 ζημοξ 10 αζζεκείξ   

πμο κμζειεύμκηαη 

ζηα κμζμθμμεία, 

ζα πνεηαζηεί αίμα.



Γκςνίδεηε όηη μ θάζε αημμδόηεξ πμο 

δςνίδεη ΜΙΑ μμκάδα αίμαημξ, 

μπμνεί κα βμεζήζεη 

ΣΡΓΙ δηαθμνεηηθμύξ αζζεκείξ;



Πώς βοηθώ με ηο αίμα μοσ ηομ αζθεμή;

Κάζε μμκάδα αίμαημξ πμο δςνίδεηαη από 
εζέκα, οπμβάιιεηαη ζε επελενγαζία θαη 
πνμθύπημοκ ΣΡΙΑ βαζηθά ζοζηαηηθά ημο:

 Γνοζνά αημμζθαίνηα

 Αημμπεηάιηα

 Πιάζμα



Γρσθρά αιμοζθαίρια

 Γίκαη ηα θύηηανα 

πμο μεηαθένμοκ 

ζηα όνγακα ημ 

απαναίηεημ μλογόκμ

 Σα μεηαγγίδμομε

ζημοξ αζζεκείξ πμο έπμοκ πάζεη μεγάιεξ 

πμζόηεηεξ αίμαημξ ή ζε εθείκμοξ πμο 

πνόθεηηαη κα πεηνμονγεζμύκ



πλάζμα

 Γίκαη ημ ογνό μέζμ

ζημ μπμίμ «θμιομπμύκ»

ηα θύηηανα ημο αίμαημξ. 

 Πενηέπεη πανάγμκηεξ

ζνέρεξ θαη πανάγμκηεξ

πμο βμεζμύκ ζηεκ πήλε ημο αίμαημξ

 Σμ μεηαγγίδμομε ζημοξ αζζεκείξ πμο 

αημμνναγμύκ ιόγς ειιείμαημξ ηςκ

παναγόκηςκ πήλεςξ



αιμοπεηάλια

 ογθεκηνώκμκηαη γύνς 

από έκα ηναύμα ή μηα πιεγή 

θαη ζηαμαημύκ ηεκ αημμνναγία 

θηηάπκμκηαξ έκα ζνόμβμ

 Σα μεηαγγίδμομε ζημοξ αζζεκείξ πμο ιόγς ηεξ  

κόζμο ημοξ (π.π. ιεοπαημία, θανθίκμξ) ή ηεξ

ζεναπείαξ ζηεκ μπμία οπμβάιιμκηαη, έπμοκ

παμειό ανηζμό αημμπεηαιίςκ θαη βνίζθμκηαη ζε 

ορειό θίκδοκμ γηα αημμνναγία ή αημμνναγμύκ ήδε 



Οη αζζεκείξ πνεηάδμκηαη ηε βμήζεηα 
όιςκ μαξ θαη μη κέμη άκζνςπμη μπμνμύκ 
κα βνίζθμκηαη μεηαλύ ηςκ πνώηςκ πμο 
έμπναθηα δείπκμοκ ηεκ αιιειεγγύε ημοξ 



εθελομηική αιμοδοζία

 ΗΜΓΡΑ : ….

 ΩΡΑ: …

 ΥΩΡΟ:

 ΤΝΓΡΓΓΙΟ ΑΙΜΟΛΗΦΙΑ:

Γεκηθό Ογθμιμγηθό 

Νμζμθμμείμ Κεθηζηάξ

«Οη Άγημη Ακάνγονμη»



 Καηάιιειμη γηα αημμδμζία: Τγηή άημμα πμο 
έπμοκ ζομπιενώζεη ημοιάπηζημ 5 ώνεξ 
κοπηενηκμύ ύπκμο θαη έπμοκ θάεη πνςηκό

 ομπιήνςζε θάνηαξ αημμδόηε

 Γλέηαζε από ημ γηαηνό. 

Μέηνεζε αημμζθαηνίκεξ 

θαη ανηενηαθήξ πίεζεξ

 Αημμιερία: ≈ 450 ml αίμαημξ, 

δηάνθεηα 10 ιεπηά

 καθ- πομόξ



ηο εργαζηήριο…

 Έιεγπμξ μμάδαξ αίμαημξ

 Έιεγπμξ γηα μεηαδμηηθά κμζήμαηα 
(επαηίηηδα Β θαη C, HIV, ζύθηιε)

 Γπελενγαζία θαη δηαπςνηζμόξ ζηα ηνία 
ζοζηαηηθά ημο αίμαημξ (ενοζνμθύηηανα, 
αημμπεηάιηα, πιάζμα)

 Απμζήθεοζε

 Μεηάγγηζε ζημκ αζζεκή



…όζο για ηομ αιμοδόηη, 

ΑΤΣΟ, ΓΥΟΝΣΑ ΑΦΙΓΡΩΓΙ 15 ΛΓΠΣΑ 
ΑΠΟ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΣΟΤ

 ΓΥΓΙ ΒΟΗΘΗΓΙ ΣΡΓΙ 
ΤΝΑΝΘΡΩΠΟΤ ΣΟΤ

 ΓΥΓΙ ΒΟΗΘΗΓΙ ΣΗΝ ΤΠΗΡΓΙΑ 
ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ

 ΓΥΓΙ ΔΩΓΙ ΣΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑ 
ΣΟΤ ΦΙΛΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΓΓΓΝΓΙ 
ΣΟΤ!!!



δςνίδμκηαξ αίμα, δεμημονγείηε ηηξ 
πνμϋπμζέζεηξ γηα…

 μηα αθόμε γημνηή γεκεζιίςκ
 μηα αθόμε επέηεημ
 μηα αθόμε θμοβέκηα με έκα θίιμ
 έκα αθόμε γέιημ
 μηα αθόμε αγθαιηά
 μηα αθόμε εοθαηνία




