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}  Σκοπός της εισήγησης είναι να καταγραφούν τρόποι 
διαχείρισης των ανεπιθύµητων αντιδράσεων σε νέους 
δότες ολικού αίµατος, δηλαδή νεαρής ηλικίας, 17 ετών 
και άνω, σε δότες πρώτης φοράς στη ζωή τους, καθώς 
και σε δότες που έχουν να αιµοδοτήσουν πλέον των 3 
ετών. 



}  Σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΚΑΕ το ποσοστό των 
ανεπιθύµητων αντιδράσεων και επιπλοκών υπολογίζεται 
γύρω στο 1% των αιµοληψιών. Από αυτές τα 2/3 αφορούν 
τη βαγοτονική αντιδράση και το 1/3 τοπικές επιπλοκές 
που συνδέονται µε την είσοδο της βελόνας του ασκού. 

}  Η σηµασία της ιδιαίτερης αυτής διαχείρισης είναι µεγάλη, 
διότι σε αντίθετη περίπτωση, τα συµβάµατα κατά και µετά 
την αιµοληψία παίζουν συνήθως αποφασιστικά αρνητικό 
ρόλο στη διατήρηση των νέων αιµοδοτών, καθώς και στην 
προσέλκυση άλλων, από το περιβάλλον τους, στους 
οποίους ελπίζουµε να αποτελέσουν καλούς διαφηµιστές, 
και όχι  «δυσφηµιστές» . Η εθελοντική προσφορά αίµατος 
από νέους ανθρώπους σε γηράσκουσες κοινωνίες όπως η 
ελληνική, αλλά και οι ευρωπαϊκές, είναι αυτονόητα 
πολύτιµη.  



}  Έξοδος αίµατος από τα αγγεία (αιµάτωµα, παρακέντηση 
αρτηρίας, όψιµη αιµορραγία),  

}  Πόνος (ερεθισµός νεύρου, κάκωση νεύρου, κάκωση 
τένοντα, πόνος άνω άκρου) και άλλα συµβάντα 
(θροµβοφλεβίτιδα, τοπική αλλεργία) µε πολύ 
συνηθέστερη επιπλοκή το αιµάτωµα. 

}  Αιµάτωµα είναι η  συσσώρευση αίµατος στους ιστούς 
γύρω από τα αγγεία. Παρουσιάζεται διόγκωση και 
τοπικός πόνος, αιµάτωµα και µεταβολή του χρώµατος 
του δέρµατος. 



Ø  Καλή εκπαίδευση του προσωπικού για την σωστή 
ψηλάφηση των φλεβών, την αποφυγή της βραχιονίου 
αρτηρίας και την ασφαλή φλεβοκέντηση.  

}  Έλεγχος και των δύο χεριών για την ανεύρεση 
κατάλληλης φλέβας. 

}  Αποφυγή χειρισµών κατά την φλεβοκέντηση. 
}  Επανάληψη της φλεβοκέντησης –σε περίπτωση 
αποτυχίας-στο άλλο χέρι µε καινούργιο ασκό και πάντα 
µε την συναίνεση του αιµοδότη. 

}  Καλή επίδεση µε ελαστικό επίδεσµο που θα µείνει επί 2 
ώρες µετά την αιµοληψία. 



}  Άµεση διακοπή της αιµοληψίας σε περίπτωση πόνου, 
διόγκωσης, µουδιάσµατος του χεριού ή υποψίας 
παρακέντησης αρτηρίας. 

}  Περιποίηση του σηµείου φλεβοκέντησης µε επίθεση κρύας 
κοµπρέσας ή µε ειδική αλοιφή. 

}  Πιεστική επίδεση  µε ελαστικό επίδεσµο για 3 τουλάχιστον 
ώρες. Σύσταση αποφυγής  κόπωσης του χεριού τις 
επόµενες ηµέρες. 

}  Ενηµέρωση του αιµοδότη για την εξέλιξη του συµβάντος 
και επαφή µαζί του τις επόµενες ηµέρες αν είναι 
εκτεταµένο. 



}  Απαραίτητη η παρουσία έµπειρου, και σε καµία 
περίπτωση υπό εκπαίδευση, προσωπικού. 

}   Επανάληψη της φλεβοκέντησης, σε περίπτωση 
αποτυχίας, σε  άλλο σηµείο, µόνο σε περίπτωση θερµής 
επιθυµίας του δότη.  

}  Καλύτερα να καλλιεργήσουµε τον πόθο της εθελοντικής 
προσφοράς για την επόµενη φορά και µε µια «καλύτερη 
τύχη», παρά να επιβαρύνουµε την παρθενική φορά µε 
µια επώδυνη εµπειρία. 



}  Βαγοτονική αντίδραση (ζάλη, ναυτία, απώλεια 
συνείδησης -λιποθυµία, σπασµοί).  

}  Σπάνιες επιπλοκές που σχετίζονται µε την αιµοδοσία 
(καρδιαγγειακό - εγκεφαλικό επεισόδιο). 

}   Επιπλοκές  σχετικές µε την κυτταροαφαίρεση 
(αντίδραση στα κιτρικά, αιµόλυση, γενικευµένη 
αλλεργική αντίδραση, εµβολή αέρα). 

: 



}  Η βαγοτονική αντίδραση είναι η πιο συχνή αντίδραση 
στην αιµοληψία µε ποικίλα συµπτώµατα που ξεκινούν 
από δυσφορία, ιδρώτα, ζάλη, ναυτία και µπορεί να 
εξελιχθούν σε λιποθυµία και σπασµούς. Η αντίδραση 
παράγεται από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, 
επιδεινώνεται από ψυχολογικούς παράγοντες και από 
την απώλεια του αίµατος που αποµακρύνεται µε την 
αιµοληψία. Τη διακρίνουµε σε άµεση (στον χώρο της 
αιµοληψίας) ή όψιµη (µετά την αποχώρηση του 
αιµοδότη). Μπορεί να είναι απλή αντίδραση ή να 
συνοδεύεται από κάκωση λόγω πτώσης. 



Ø Αίτια βαγοτονικής αντίδρασης :  
 
}  Θερµό και υγρό περιβάλλον, κρύο περιβάλλον. 
Συνωστισµός, ορθοστασία, ανεπαρκής αερισµός χώρου.  

}  Ο δότης είναι σε θέση καθιστή ή σχεδόν καθιστή στην 
πολυθρόνα της αιµοληψίας. 

}  Πείνα, βαρύ γεύµα, έλλειψη υγρών, λήψη αλκοόλ.  
}  Συγκίνηση, φόβος-άγχος, θέα του αίµατος, τσίµπηµα 
βελόνας, στενά ρούχα, σφιχτές ζώνες.  

}  Πολύ πρωινό ξύπνηµα, λίγος ύπνος (λιγότερο από 5 
ώρες), κόπωση.  

}  Λήψη σχετικά µεγάλης ποσότητας αίµατος, σε σχέση µε 
τον ολικό όγκο αίµατος (µικρόσωµα άτοµα ).  

}  Μπορεί να συµβεί οποιαδήποτε στιγµή (πριν, κατά, ως και 
µερικές ώρες µετά την αιµοληψία). 



Ø Γενικά µέτρα πρόληψης στους χώρους 
αιµοληψίας :  

}  Σωστή επιλογή και διαρρύθµιση του χώρου των 
εξωτερικών αιµοληψιών. 

}  Χώρος επαρκής, ισόγειος, φωτεινός, αεριζόµενος, 
κλιµατιζόµενος µε επαρκή επίπλωση.  

}  Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τουαλέτας.  
}  Απαγόρευση του καπνίσµατος στο χώρο της αιµοληψίας.  
}  Χαµηλής έντασης ευχάριστη µουσική επηρεάζει θετικά 
αιµοδότες και προσωπικό. 



Ø Γενικά µέτρα πρόληψης από το προσωπικό :  

}  Συνεχής εκπαίδευση όλου του προσωπικού για την 
απόκτηση εµπειρίας στην αναγνώριση πρώιµων σηµείων 
(αλλαγή χρώµατος δέρµατος, ιδρώτας, ανησυχία) και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση.   

}  Συµµετοχή πάντα ενός έµπειρου ατόµου στις εξωτερικές 
αιµοληψίες. Αποφυγή ταλαιπωρίας µε την βελόνα.  

}  Ήρεµη, ευγενική και φιλική συµπεριφορά του 
προσωπικού.  Απασχόληση µε συζήτηση του αιµοδότη.  

}  Συνεχής εποπτεία των αιµοδοτών όσο βρίσκονται στο 
χώρο αιµοληψίας.  

}  Παροχή έντυπων και προφορικών οδηγιών στους 
αιµοδότες, για µετά την αιµοληψία, µε δυνατότητα 
τηλεφωνικής επαφής µε το γιατρό.  

}  Αποφυγή γρήγορης και απότοµης έγερσης από την 
καρέκλα. Παραµονή στην πολυθρόνα επί 5-10 λεπτά 
(ξαπλωµένος/ καθιστός). 



 
}  Αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων επιλογής αιµοδοτών σε 
όλες τις περιπτώσεις.  

}  Λήψη του ιστορικού µε διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου. 
Απαγόρευση παρέµβασης τρίτων στην επιλογή του αιµοδότη.   

}  Αποκλεισµός αιµοδοτών που έχουν προϋποθέσεις για την 
αντίδραση (άυπνοι, µετά από γεύµα, πολύ κουρασµένοι ή µετά 
από γυµναστική), ή µε ιστορικό λιποθυµίας και ιδιαίτερα αν 
ήταν όψιµη η αντίδραση.  

}  Αιµοδότες µε ιστορικό επιπλοκών εξετάζονται προσεκτικά και 
λαµβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα αν τελικά αιµοδοτήσουν.  

}  Μικρό γεύµα, αν είναι νηστικοί και σωστή ενυδάτωση ιδίως σε 
µέρες υψηλών θερµοκρασιών, πριν την αιµοληψία.  

}  Καθιστοί οι αιµοδότες στην αναµονή και κατά τη λήψη της 
αιµοσφαιρίνης, όχι τσίχλα ή τροφή στο στόµα κατά την 
αιµοληψία. 



Στη διάρκεια της αιµοληψίας: 
}   Άµεση αφαίρεση της βελόνας, κλήση του γιατρού, ανάρροπη 
θέση της πολυθρόνας,  µε ανασηκωµένα τα πόδια, (20-30 εκ. 
απόσταση πτέρνας – εδάφους). 

}   Έλεγχος βατότητας αεροφόρων οδών / εξασφάλισή της σε 
περίπτωση απώλειας της συνείδησης ή σπασµών (στροφή της 
κεφαλής στο πλάι, είσοδος αεροφόρου αγωγού στο στόµα).  

}   Χαλάρωση στενών ρούχων 
}  Δρόσισµα του προσώπου µε κρύο νερό ή κοµπρέσες.  Υγρά 
από το στόµα. 

}   Λήψη αρτηριακής πίεσης και σφύξεων.  
}   Επαναφορά σε καθιστή θέση µόλις αισθανθεί καλά.  Αν η 
υπόταση επιµένει, φυσιολογικός ορός ενδοφλέβια. 

}   Αν υπάρχει τάση για εµετό, συστήνεται στον δότη να κάνει, 
διότι βοηθά στην γρηγορότερη βελτίωση.  



}  Ξάπλωµα του αιµοδότη εκεί που βρίσκεται µε 
ανασηκωµένα τα πόδια. 

}  Μεταφορά σε πολυθρόνα αιµοληψίας µόλις αυτό είναι 
ασφαλές.  

}  Αν υπήρξε πτώση κατά την αντίδραση επιβάλλεται 
πλήρης κλινική εξέταση από το γιατρό, παροχή πρώτων 
βοηθειών σε περίπτωση τραυµατισµού και ό,τι άλλο 
κριθεί απαραίτητο, όπως µεταφορά στο νοσοκοµείο και 
εκτίµηση από ειδικό γιατρό.  

 
}  Ο αιµοδότης θα σηκωθεί από την πολυθρόνα της 
αιµοληψίας όταν, στην καθιστή θέση είναι κλινικά (ΑΠ, 
σφύξεις, χρώµα) και υποκειµενικά όπως πριν το 
επεισόδιο και θα παραµείνει στο χώρο, υπό την επίβλεψη 
του προσωπικού για 30 λεπτά. 



}  Καλό είναι η πρόληψη να αρχίζει πολύ πριν την προσέλευση 
του εθελοντή  προς αιµοδοσία.  

}  Στις σχετικές ενηµερώσεις που πραγµατοποιούµε σε µαθητές, 
φοιτητές και γενικά σε υποψήφιους δότες τονίζουµε από την 
αρχή το σύνθηµα πως δεν χρειαζόµαστε αιµοδότες 
εξαναγκασµένους, αγχωµένους, µε οποιοδήποτε τρόπο 
“ζορισµένους” αλλά, αιµοδότες συνειδητοποιηµένους και 
αποφασισµένους, που θα προσέλθουν µε “κέφι και χαρά”, 
εξηγώντας παράλληλα τη µεγάλη αξία της µικρής, αλλά 
υπεύθυνης αυτής  πράξης.   

}  Όταν πρωτοξεκινήσαµε µε αυτό το σύνθηµα, είχαµε το φόβο 
της απώλειας  των αιµοδοτών αντικατάστασης, που στη χώρα 
µας, µάλιστα φτάνουν το 50%. Όµως τα αποτελέσµατα µας 
έπεισαν για το αντίθετο. Προσέρχονται εθελοντές αιµοδότες µε 
έντονη την αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς, που 
συγχρόνως αποτελούν και καλούς προσελκυτές και άλλων. 

}   Στο σηµείο αυτό, να σηµειωθεί  πως το ποσοστό των “νέων 
αιµοδοτών” της Υ. Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου µας,  
ανεβαίνει τα 3 τελευταία χρόνια, από 17,7 % στο 19,5%. 



}  Η διάθεση και η πρόθεση για δωρεά αίµατος είναι βασική, 
χωρίς την οποία, µάλλον δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε τη 
διαδικασία. 

}  Η καλή όµως, αυτή διάθεση, πρέπει να εκτιµηθεί ως προς το 
βαθµό και τα αίτιά της, να ξεκαθαριστεί από τυχόν 
“παράσιτα” και υπερβολές και σε κάποιες περιπτώσεις να 
καλλιεργηθεί περαιτέρω.  



}  Ο βασικός κανόνας είναι πως το “καλό” δεν είναι 
καλό, αν δε γίνει µε καλό τρόπο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν αποκλείεται και η ανάγκη 
ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης του 
αιµοδότη, όταν βέβαια το θάρρος και η αυτοεκτίµηση 
υπάρχουν ήδη σε κάποιο βαθµό. 

}  Σε κάθε περίπτωση η απόφαση, είναι του υποψήφιου 
αιµοδότη, και έτσι πρέπει να είναι. 

}  Πρόσωπα συνειδητοποιηµένα και συγχρόνως 
αποφασισµένα, έχουν λιγότερες πιθανότητες επιπλοκής 
και σε τέτοια περίπτωση, ακόµη λιγότερες µη επανόδου 
και δυσφήµισης της διαδικασίας της αιµοδοσίας. 



}  Οι χειρισµοί του προσωπικού της αιµοδοσίας απαιτούν 
ευθύνη, γνώση και διάκριση, ίσως και διαίσθηση, 
προσόντα που αποκτούνται µε την πείρα από 
ανθρώπους που θέλουν να τα αποκτήσουν.  

}  Όταν τα παραπάνω δεν µας διακρίνουν ή τα 
διαθέτουµε, νοµίζουµε, σε µικρό βαθµό, καλύτερα να 
είµαστε ξεκάθαροι µε τον υποψήφιο : «αυτή είναι η 
ανάγκη σε αίµα, µπορεί και συ να το χρειαστείς, από 
ιατρικής άποψης αυτές είναι οι πιθανότητες καλής 
έκβασης ή αντίδρασης, εσύ αποφασίζεις…». 



}  Τα λοιπά της λήψης του ιστορικού του αιµοδότη και της 
αιµοληψίας ισχύουν όπως παραπάνω, µε ιδιαίτερη πάντα 
φροντίδα και προσοχή. Η λήψη του ιστορικού πρέπει να είναι 
εξονυχιστική και συγχρόνως διακριτική. 

}   Το ίδιο διακριτική πρέπει να είναι και η στάση του αιµολήπτη 
κατά τη διάρκεια της αιµοληψίας. Επαναλαµβανόµενες 
ερωτήσεις του τύπου : -αισθάνεστε καλά; είναι όχι µόνο 
άχρηστες αλλά και επιβλαβείς. Αρκεί η γενική ερώτηση :        
-πονάει, σφίγγει κάτι, ενοχλεί; Εννοώντας την περίδεση, τη 
φλεβοκέντηση ή οτιδήποτε άλλο απασχολεί τον αιµοδότη. 

}   Μην ξεχνούµε την προληπτική καρδιολογική εξέταση σε 
αιµοδότες πρώτης φοράς µε επιβαρυντικούς παράγοντες, 
όπως ηλικία, κάπνισµα, αυξηµένο βάρος, έλλειψη σωµατικής 
άσκησης κλπ. 



}  Ο όγκος του λαµβανόµενου αίµατος, σε κάποιες Υ. 
Αιµοδοσίας µετριάζεται κατά τι, σε όλους τους νέους 
αιµοδότες, αν και στη βιβλιογραφία δε βρέθηκε τέτοια 
σύσταση.  

Ø Από κει και πέρα, η όλη αντιµετώπιση επαφίεται 
στο λειτουργό υγείας και στην τόλµη του. 

}  Γενικά, ο κάθε υπεύθυνος επιλογής αιµοδότη µπορεί να 
είναι τολµηρός, ανάλογα και µε το χαρακτήρα του, αλλά 
να µην ξεχνάει πως στην περίπτωση της αιµοδοσίας, καλό 
είναι η τόλµη µας να είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την 
απόσταση του χώρου της αιµοληψίας από την 
πλησιέστερη νοσοκοµειακή µονάδα τριτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας, πρωτοβάθµιας περίθαλψης κοκ.  



}  Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ως µέτρα αντιµετώπισης, 
µε ακόµη περισσότερη προσοχή και ευθύνη αλλά κυρίως µε 
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ. Η δικαιολογηµένη κατά τα άλλα έκφραση της 
αγωνίας που είχαµε να µη συµβεί οποιαδήποτε επιπλοκή στο 
νέο αιµοδότη µας, είναι αρνητικός σύµβουλος τόσο στη 
γρήγορη ανάκαµψη όσο και στην πιθανότητα επανόδου του 
αιµοδότη για επόµενη αιµοληψία. 

}  Σε περίπτωση µεγάλης εξόρµησης µε πάνω από 2 καρέκλες 
αιµοληψίας και µε αντίδραση ενός έστω αιµοδότη, 
παρατηρείται πολλές φορές µαζική αδιαθεσία και των 
υπολοίπων αιµοδοτών. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, λύση 
αποτελεί η διακοπή της διαδικασίας και η επανάληψη της µετά 
από ικανό χρονικό διάστηµα. 



}  Είναι σηµαντικό το παραϊατρικό προσωπικό να εφαρµόζει 
µε ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, αλλά και οι ιατροί να 
αφουγκράζονται το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, 
του οποίου η πείρα αρκετές φορές είναι πολύ 
µεγαλύτερη. 

  
}  Τέλος, ας τονιστεί ότι στο ίδιο πνεύµα ευγένειας και 
ήρεµης συµπεριφοράς πρέπει να κινούνται όλοι όσοι 
συµµετέχουν στις εξορµήσεις, ακόµη και οι εθελοντές 
που πολλές φορές είναι µαζί µας. 



}  Οι δυνάµενοι να αιµοδοτήσουν είναι κάθε µέρα και 
λιγότεροι 

}  Οι ανάγκες σε αίµα είναι κάθε µέρα και περισσότερες  
}  Η προσφορά των νέων αιµοδοτών αποτελεί κυριολεκτικά 
προσφορά ζωής για το κοινωνικό σύνολο. 

}  Η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών προς τον νέο 
αιµοδότη και η ασφάλειά του αποτελούν θεµελιώδη 
καθήκοντα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
των Υ. Αιµοδοσίας της χώρας µας. 



Ευχαριστούµε !  




