ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Με τον όρο «ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ» εννοούµε τη χορήγηση αίµατος µε τη µετάγγιση και κατ'
επέκταση την όλη οργάνωση που ασχολείται µε τη λήψη, συντήρηση και διάθεση του
αίµατος και των παράγωγων του.
Η µετάγγιση αίµατος υπήρξε η πρώτη επιτυχηµένη µεταµόσχευση οργάνου.
Τα τελευταία 50 χρόνια, η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος στο τοµέα της
µετάγγισης αίµατος υπήρξε τόσο αλµατώδης, ώστε σήµερα η µετάγγιση να µην είναι µια
απλή λήψη και χορήγηση αίµατος, αλλά ένας ιδιαίτερος κλάδος της Αιµατολογίας που
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, µια θεραπευτική µέθοδος, που βασίζεται σε αυστηρότατους
κανόνες, µια ολόκληρη οργάνωση, που περιλαµβάνει επιστήµονες γιατρούςαιµατολόγους και βιοχηµικούς, ειδικούς τεχνικούς, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό,
στατιστικολόγους, κοινωνικούς παράγοντες και κρατικούς λειτουργούς.
Για να φτάσουµε στη σηµερινή θέση της «Μετάγγισης Αίµατος» χρειάστηκαν
πολλές προσπάθειες επιτυχείς και ανεπιτυχείς που ειδικά για τη µετάγγιση θα µας
γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.
Από τους αρχαίους χρόνους πολλοί λαοί αποδώσανε στο αίµα µαγικές ή θεραπευτικές
ιδιότητες. Λόγος για χορήγηση αίµατος γίνεται στον 'Οµηρο, στους Αιγυπτιακούς
παπύρους, σε Εβραϊκά και Συριακά χειρόγραφα.
Ο σηµαντικότερος σταθµός στην ιστορία της µετάγγισης υπήρξε η ανακάλυψη των
οµάδων αίµατος από τον LΑΝDSΤΕΙΝΕR το 1900. Τα συµβάµατα που παρατηρούνται
αποδίδονται σε αιµόλυση του χορηγούµενου ασύµβατου, δηλαδή άλλης οµάδας αίµατος,
από τις συγκολλητίνες του δέκτου. Γι΄αυτή την ανακάλυψη ο LΑΝDSΤΕINΕR τιµήθηκε το
1930 µε το βραβείο ΝΟBΕL.
Η πολύτιµη προσφορά της µετάγγισης συντηρηµένου αίµατος µε την ευθύνη της
αιµοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού φάνηκε κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο και
την κατοχή. Με την βοήθεια της µετάγγισης σώθηκαν τότε χιλιάδες τραυµατισµένοι και
ασθενείς.
Η οργάνωση Αιµοδοσίας του ΕΕΣ αντιµετώπισε για πολλά χρόνια το βάρος της
Αιµοδοσίας στην Ελλάδα και πρόσφερε ανεκτίµητες υπηρεσίες. Η αλµατώδης πρόοδος
της Αιµοδοσίας διεθνώς µετά το Β ' Παγκόσµιο πόλεµο είχε σαν αποτέλεσµα την
επιτακτική ανάγκη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισµού της όλης οργάνωσης
Αιµοδοσίας στη χώρα µας, όπως άλλωστε έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (π.χ
στη Γαλλία).
Σκοπός των Κρατικών Υπηρεσιών Αιµοδοσίας ήταν η εφαρµογή των νέων
επιστηµονικών µεθόδων για τη συλλογή και µετάγγιση του αίµατος, η εκπαίδευση
ειδικευµένων στελεχών, φορέων των σύγχρονων αντιλήψεων περί αιµοδοσίας, η
επιστηµονική αιµατολογική έρευνα και κυρίως η κάλυψη των αναγκών µε εθελοντική µη
αµειβόµενη αιµοδοσία.
Το αίµα λαµβάνεται και χορηγείται εντελώς δωρεάν.
Νοµοθετικά διατάγµατα και ερµηνευτικές εγκύκλιοι (κυρίως το Ν.∆. 3440/3.9.1955,
4026/13.11.1959, 7721/14.10.1961/5.10.1973 και 320/5.11.1974), καθορίζουν τις περί
Αιµοδοσίας διατάξεις στη Χώρα µας. Η Ελληνική περί Αιµοδοσίας Νοµοθεσία αναφέρεται
κολακευτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την Αιµοδοσία
(1962).
Ο αγώνας για την επικράτηση του θεσµού της Εθελοντικής Αιµοδοσίας, ο αγώνας
για την επιτυχία του έργου των Κρατικών Κέντρων και υπηρεσιών Αιµοδοσίας αρχίζει το
1952. Αγώνας σκληρός, που τον διεξάγουν µε απόλυτη πίστη στην Ιδέα, αφοσίωση σε
σηµείο αυταπάρνησης, υπεράνθρωπη πολλές φορές προσπάθεια, όλοι, ιατρικό και
επιστηµονικό προσωπικό και κυρίως οι αδελφές των Κέντρων Αιµοδοσίας. Το έργο
στεριώνεται, παρά τις αντιρρήσεις, παρά τις δυσκολίες. Το 1979 κλείνουν οι τελευταίες
ιδιωτικές τράπεζες αίµατος και σταµατάει το εµπόριο.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται εντονότερη η προσπάθεια για τον επιστηµονικό και
οργανωτικό εκσυγχρονισµό της Υπηρεσίας Αιµοδοσίας. Σύµφωνα µε τις συστάσεις του
Συµβουλίου της Ευρώπης NOR (80) 4, της οποίας Η Ελλάδα είναι µέλος, µε το νοµοθετικό
διάταγµα 1820/1988 και κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Αιµοδοσίας, του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας, εκδίδονται προεδρικά διατάγµατα ή υπουργικές αποφάσεις, που
καθορίζουν λεπτοµερειακά το επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό έργο της Αιµοδοσίας.
Επειδή η Αιµοδοσία συνεχώς εξελίσσεται, η νοµοθεσία εκσυγχρονίζεται µε
∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις.
Η οργάνωση της Αιµοδοσίας περιλαµβάνει τα Κέντρα και τους Σταθµούς
Αιµοδοσίας.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ
'Ολα τα όργανα του ανθρώπινου σώµατος λειτουργούν χάρη στο αίµα που
κυκλοφορεί στις φλέβες, στις αρτηρίες και στα τριχοειδή αγγεία, Το αίµα για έναν ενήλικα
είναι περίπου 5 λίτρα. Το αίµα είναι ζωντανός ιστός που τα κύτταρα του ανανεώνονται
συνεχώς από µητρικά κύτταρα του µυελού των οστών ή των λεµφαδένων .
Το αίµα περιλαµβάνει κύτταρα όπως: ερυθρά αιµοσφαίρια, λευκά αιµοσφαίρια και

αιµοπετάλια, που «κολυµπούν» µέσα στο πλάσµα.
Απ' αυτό προκύπτει ακόµα, ότι σ' ένα οργανισµό που πάσχει, συνήθως δεν πρέπει να
δίνουµε ολικό αίµα, αλλά το στοιχείο εκείνο που λείπει ή που έχει ανάγκη.
Αυτό σηµαίνει κλασµατοποίηση του αίµατος και παρασκευή παραγώγων που
εξασφαλίζει ορθολογιστική αξιοποίηση του προσφερόµενου από τους αιµοδότες αίµατος
και σωστότερη από ιατρική άποψη αντιµετώπιση των αρρώστων .
Είναι αυτονόητο, ότι το αίµα είναι ζωντανός ιστός, που δεν µπορεί ακόµη να
υποκατασταθεί µε κανένα φάρµακο ή χηµική ουσία.
∆εν το παρασκευάζουµε, το παίρνουµε από υγιείς δότες.
Οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται µε την ενηµέρωση του πληθυσµού για την ανάγκη
της εθελοντικής Αιµοδοσίας, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
•

Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 18-62 ετών µπορεί άφοβα να δίνει αίµα
3-4 φορές το χρόνο.

•

Ο όγκος αίµατος που προσφέρει ο αιµοδότης ( 450 m1) από τα 5 κιλά που
διαθέτει ο κάθε ενήλικος άνδρας ή γυναίκα, αποκαθίσταται αµέσως από τον
οργανισµό. Το πλάσµα του αίµατος αναπαράγεται σε 24 ώρες και τα ερυθρά
αιµοσφαίρια σε ένα περίπου µήνα.

•

∆εν πρέπει να διενεργείται αιµοληψία πριν περάσουν 2 µήνες από την
προηγούµενη δωρεά αίµατος.

•

Η αιµοδοσία είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 5-1 0 λεπτά της ώρας.

•

Κανένα φάρµακο δεν αντικαθιστά το αίµα ή το πλάσµα που χρειάζεται ο
ασθενής.

∆ιάφορα νοσήµατα ή παθολογικές καταστάσεις απαγορεύουν οριστικά ή
πρόσκαιρα την αιµοδοσία, από το φόβο µήπως επιβαρυνθεί η κατάσταση υγείας του
αιµοδότη ή µήπως µεταβιβαστεί µε τη µετάγγιση ένα λοιµώδες νόσηµα στον δέκτη.
1. Ηπατίτιδα
Αποκλείονται σαν αιµοδότες άτοµα που τους τελευταίους 6
χειρουργήθηκαν ή δέχθηκαν µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων αίµατος.

µήνες

Αποκλείονται σαν αιµοδότες για 6 µήνες, όσοι ήρθαν σε στενή επαφή µε άτοµα
που πέρασαν ηπατίτιδα.
Αποκλείονται σαν αιµοδότες όσοι έχουν θετικό το Αυστραλιανό Αντιγόνο
ηπατίτιδας -Β και το αντίσωµα κατά της ηπατίτιδας C στο αίµα τους.
2. Ελονοσία
Άτοµα που πέρασαν ελονοσία, αποκλείονται από αιµοδοσία.
'Οσοι ταξίδεψαν σε χώρες που ενδηµεί η ελονοσία µπορούν να αιµοδοτήσουν έξι
µήνες µετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα εφόσον δεν έχουν πυρετό και
συµπτώµατα. 'Οσοι προέρχονται από χώρες που ενδηµεί η ελονοσία
αποκλείονται για τρία χρόνια.
3. Άτοµα που νόσησαν από οποιαδήποτε λοίµωξη, θα κρίνονται από το υπεύθυνο
προσωπικό της Αιµοδοσίας.
4. ∆εν πρέπει να δίνουν αίµα άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα όπως:
καρδιακό νόσηµα, διαβήτη, υπέρταση, χρόνια νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια
αναιµία ή άλλο σοβαρό νόσηµα.
5. Ο αιµοδότης κατά την διάρκεια της λήψης του ιατρικού ιστορικού ιστορικού,
πρέπει να αναφέρει τυχόν συµπτώµατα και παλαιότερη νόσηση από αφροδίσιο
νόσηµα, ώστε να βοηθηθεί ο υπεύθυνος της Αιµοδοσίας να κρίνει µε ασφάλεια.
6. Λόγω του κινδύνου του AIDS (Επίκτητη Ανοσολογική Ανεπάρκεια) που οφείλεται
σε έναν ιό που κυκλοφορεί στο αίµα και προσβάλλει το σύστηµα άµυνας του
οργανισµού, προκαλώντας µείωση της αντίστασης του σε λοιµώξεις και άλλες
ασθένειες, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε άτοµα µε αυξηµένο κίνδυνο
για τη λοίµωξη αυτή.
∆εν πρέπει να δίνουν αίµα:
•

Άνδρες και γυναίκες, που γνωρίζουν ότι έχουν AIDS ή έχουν µολυνθεί από τον
ιό του AIDS.

•

Άνδρες που έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή µε έναν άλλο άνδρα.

•

Άνδρες και γυναίκες, που έχουν σεξουαλική επαφή µε άτοµα που ζουν ή
προέρχονται από την Αφρική ( στις χώρες κάτω από τη Σαχάρα ) τη
νοτιοανατολική Ασία, τη νότια Αµερική και τα νησιά του Ειρηνικού, στη διάρκεια
της τελευταίας δεκαετίας.

•

Άνδρες και γυναίκες µε πολλούς ερωτικούς συντρόφους.

•

Άτοµα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών .

•

Οι ερωτικοί σύντροφοι των ατόµων των παραπάνω κατηγοριών.

7. Σοβαρές αλλεργικές καταστάσεις απαγορεύουν την αιµοδοσία. Εποχιακές
αλλεργικές καταστάσεις και λήψη αντιαλλεργικών φαρµάκων απαγορεύουν
προσωρινά µόνο την αιµοληψία.
8. Σχετικά µε τους εµβολιασµούς δίνονται οι εξής οδηγίες:

9.

•

Αποφυγή αιµοδοσίας επί 3 εβδοµάδες µετά το εµβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας,
κίτρινου πυρετού και πολιοµυελίτιδας από το στόµα (SABIN).

•

Η αιµοδοσία είναι δυνατή 24 ώρες µετά τα παρακάτω εµβόλια εφόσον
βέβαια ο υποψήφιος αιµοδότης δεν έχει τα συµπτώµατα: τετάνου,
τυφοειδούς πυρετού, παρατύφων , χολέρας, διφθερίτιδας, γρίππης
πολιοµυελίτιδας (SALK) και πανώλους.

Οι έγκυες δεν επιτρέπεται να δώσουν αίµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης
και τουλάχιστον έξι µήνες µετά τον τοκετό.

10. Εάν ο αιµοδότης παίρνει φάρµακα η απόφαση για την πραγµατοποίηση
αιµοληψίας αφήνεται στην κρίση του γιατρού της Αιµοδοσίας.
11. Άτοµα που είναι ετερόζυγοι φορείς Μεσογειακής Αναιµίας, ∆ρεπανοκυτταρικής
Αναιµίας και έχουν ελαφρές διαταραχές των ενζύµων των ερυθροκυττάρων
(ανεπάρκεια G-6PD) µπορούν να αιµοδοτήσουν εφόσον το επίπεδο της
αιµοσφαιρίνης τους είναι άνω των12grIdl
Εργαστηριακός έλεγχος του αίµατος
Μετά την αιµοληψία, στην τράπεζα αίµατος γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις που
περιλαµβάνουν απαραιτήτως:
•

Προσδιορισµό οµάδων αίµατος των συστηµάτων ΑΒΟ και Ρέζους.

•

∆οκιµασίες για την πρόληψη λοιµωδών νόσων που µεταδίδονται µε το αίµα:

1. 'Ελεγχος για σύφιλη. Αν το αποτέλεσµα είναι θετικό, γίνεται επιβεβαίωση µε
εξειδικευµένη µέθοδο.
2. 'Ελεγχος για το αντιγόνο κατά της ηπατίτιδας Β.
3. 'Ελεγχος για το αντίσωµα κατά της ηπατίτιδας C.
4. Έλεγχος για το αντίσωµα κατά του ιού ΗΙν που προκαλεί το AIDS.

∆εν µολύνεται κανείς από AIDS ή άλλο λοιµώδες νόσηµα δίνοντας αίµα.

Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή αίµατος είναι αποστειρωµένα και
µιας χρήσης.

Ο Εθελοντής Αιµοδότης δίνοντας µια µονάδα αίµα:
•

Αισθάνεται, σαν άνθρωπος, την ηθική ικανοποίηση ότι κάνει το καθήκον του
σώζοντας µια ζωή και σαν πολίτης, ότι συµβάλλει στη βελτίωση της υγείας του λαού.

•

∆ικαιούται αίµα σε ώρα προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης.

•

∆ικαιούται δωρεάν αιµατολογικές εξετάσεις σε περίπτωση προσωπικής του
ασθένειας.

•

Πιο συγκεκριµένα:

•

Προσφέρει ανεκτίµητη συµβολή για να καλυφθούν οι ανάγκες της Χώρας µας.
Οι ανάγκες αυτές είναι:

•

Ετήσιες ανάγκες αίµατος είναι 600.000 µονάδες.

•

Ο Στρατός προσφέρει περίπου το 15% των ετησίων αναγκών σε αίµα µε εθελοντική
προσφορά.

•

Η χώρα µας καλύπτει µόνη της τις ανάγκες αίµατος, χωρίς εισαγωγή αίµατος από

άλλες χώρες.
•

Σε κάθε 10 νοσοκοµειακούς αρρώστους οι δύο χρειάζονται µετάγγιση αίµατος.

•

Για να σωθεί ένας βαριά τραυµατισµένος χρειάζεται 1 0 µέχρι και 40 µονάδες αίµατος.
Ας σηµειωθεί ότι η Ελλάδα έχει πολύ µεγαλύτερο αριθµό τροχαίων ατυχηµάτων σε
σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

•

Για κάθε πάσχοντα από Μεσογειακή Αναιµία χρειάζονται τουλάχιστον 30µονάδες
αίµατος τον χρόνο.

•

Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις η ανάγκη για κάθε άρρωστο υπερβαίνει τις
10µονάδες αίµατος, όπως εγχειρήσεις καρδιάς, ρήξη µήτρας ή άλλη αιµορραγία στο
τοκετό, βαρειά γαστρορραγία.

•

Για κάθε άρρωστο µε λευχαιµία υπολογίζονται πάνω από 50 µονάδες αίµατος ή
αιµοπεταλίων .

•

Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε πλάσµα και παράγωγα πλάσµατος πρέπει να
κλασµατοποιηθούν 600.000 µονάδες αίµατος.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι:
•

Για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιµο αίµα πρέπει το 1 0% του πληθυσµού της Χώρας να
προσφέρει τουλάχιστον µια φορά το χρόνο αίµα.

•

Σωστότερη λύση θα είναι 300-350.000 άτοµα στο σύνολο των 10.000.000 της Χώρας
µας να γίνουν συστηµατικοί εθελοντές Αιµοδότες, που να προσφέρουν2-3 φορές το
χρόνο ή να µπορούν να ειδοποιηθούν σε ώρα ανάγκης.

•

Η προσφορά αίµατος µόνο σε έκτακτη ώρα για να σώσουµε τον συγγενή ή τον φίλο
µας, δεν λύνει το πρόβληµα. Θα µένει πάντα το άγχος και στους συγγενείς και στο
προσωπικό της Αιµοδοσίας «πως θα βρούµε τώρα αίµα».

•

Μόνο η εθελοντική και συστηµατική προσφορά από τον πληθυσµό, έτσι ώστε να
υπάρχει καθηµερινή εισροή αίµατος στις Αιµοδοσίες της Χώρας, θα µας δώσει
ασφάλεια για την αντιµετώπιση των αρρώστων µας και θα µας απαλλάξει από το
άγχος.

Που µπορεί να απευθυνθεί ο " Εθελοντής Aιµοδότης ":
•

Στα κέντρα Αιµοδοσίας και τους Σταθµούς αιµοδοσίας των µεγάλων Νοσοκοµείων
όλης της Χώρας.

•

Στα κινητά Συνεργεία Αιµοληψίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που η
καθηµερινή λειτουργία τους αναγγέλλεται από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

•

Στην ∆ιεύθυνση Αιµοδοσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τηλέφωνο :
5236 476, 5233 434.

