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H διαδικασία της συλλογής του αίματος ξεκινάει : 

 

α)Από την προετοιμασία της αίθουσας αιμοδοσίας. 

 

β)Από την στιγμή που εμφανίζεται ο Αιμοδότης στον χώρο της 

αιμοδοσίας που μπορεί να είναι : 

 

 ● Η αίθουσα αιμοδοσίας εντός του νοσοκομείου. 

 

 ● Η κινητή μονάδα αιμοδοσίας. 

 

 ● Ένας  εξωτερικός χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος. 

 

 

 

 

Η αίθουσα αιμοδοτών πρέπει να είναι ένας χώρος φιλικός, 

φωτεινός,ευάερος με την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με την 

εποχή. 

 

Αν πρόκειται για εξωτερική αιμοδοσία θα πρέπει  ο  χώρος να διαθέτει 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,νερού και τουαλέτα.Να είναι ισόγειο κατά 

προτίμηση. 



Προετοιμασία της αίθουσας  αιμοδοσίας 

 

 

Η πρωϊνή νοσηλεύτρια που έχει ορισθεί για την συλλογή του αίματος, 

φροντίζει για το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, την ύπαρξη των 

κατάλληλων εντύπων (Δελτίο αιμοδότη,Ενημερωτικά φυλλάδια,) και 

προετοιμάζει την αίθουσα αιμοδοτών. 

 
●  Απολυμαίνει τις πολυθρόνες με αντισηπτικό διάλυμα και τοποθετεί 

καθαρό χαρτοσέντονο, το οποίο το αλλάζει μετά το πέρας κάθε 

συνεδρίας. 

 
● Απολυμαίνει τα τροχήλατα που ευρίσκονται ανάμεσα στις πολυθρόνες 

αιμοδοσίας. 

 

Εφοδιάζει το συρτάρι του τροχήλατου με σύριγγες των 5,10 και 20 ml, 

λάστιχο περίδεσης,ελαστικούς επιδέσμους,αυτοκόλλητα επιθέματα και 

τραχειοσωλήνες μίας χρήσεως. 

 

Τοποθετεί πάνω στο τροχήλατο σετ εργαλείων αποτελούμενο από μία 

λαβίδα και ένα ψαλίδι, τα οποία έχουν απολυμανθεί με Cetavlon 20%, 

τολύπια βάμβακος, πένσα και κλιπς για το σφράγισμα και την 

παλινδρόμηση των ασκών καθώς και στατώ σωληναρίων.  

  



Υψίστης  Σημασίας 

 

Η παρουσία σταθερού προσωπικού έμπειρου, καλά εκπαιδευμένου στην 

φλεβοκέντηση, ομιλητικού, με φιλική διάθεση προς τον αιμοδότη, ήρεμου, 

με ικανότητα κατευνασμού του άγχους  του αιμοδότη, έτσι ώστε να του 

εμπνεύσει εμπιστοσύνη. 

 

Υποδοχή του αιμοδότη από το προσωπικό της αιμοδοσίας (επισκέπτρια 

υγείας – νοσηλεύτρια) και ενημέρωση του για την διαδικασία που 

ακολουθεί.  

 

 



Καλό είναι να υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό έντυπο  που θα παρέχει 

σύντομες πληροφορίες σχετικά: 

 

● Με την διαδικασία της αιμοδοσίας. 

 

● Με τον έλεγχο των μεταδιδομένων με το αίμα νοσημάτων (Ηπατίτιδα, 

  AIDS κλπ) και την ευθύνη που φέρει ο ίδιος ο αιμοδότης αν αποκρύψει  

  πληροφορίες από το ιστορικό του στον γιατρό. 

 

● Με την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και 

την ενημέρωσή του από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας αν εντοπιστεί κάποια 

παθολογική εξέταση. 

 

Εκπαιδευτικό  έντυπο 



 

Η επιλογή του αιμοδότη γίνεται από τον υπεύθυνο γιατρό της αιμοδοσίας 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων με σκοπό : 

 

Την προφύλαξη της υγείας του δότη. 

 

Την προφύλαξη της υγείας του δέκτη. 
 

 
Αναγκαία η Επικαιροποίηση των κριτηρίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Εάν ο αιμοδότης δεν έχει φάει κάτι από το πρωί μπορούμε να του 

προσφέρουμε μια φρυγανιά και πορτοκαλάδα πριν την αιμοδοσία. 

 



Συμπλήρωση Έντυπου Ερωτηματολογίου (Δελτίο) από τον Αιμοδότη. 

   

Ιατρική αξιολόγηση από τον υπεύθυνο γιατρό, η οποία περιλαμβάνει: 

 

● Λήψη σχολαστική του ιστορικού του Αιμοδότη. 

 

● Παρατήρηση της εμφάνισης του Αιμοδότη. 

 

● Επισκόπηση. 

 

● Φυσική και Εργαστηριακή Εξέταση (Σφύξεις,Αρτηριακή Πίεση, Μέτρηση 

Hb) 

 

 



Γίνεται μια μικρή συνέντευξη όπου ο γιατρός συζητά και σχολιάζει το 

ιατρικό ιστορικό και εκμαιεύει με τρόπο μεθοδικό και ευγενικό 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας και του τρόπου ζωής 

του αιμοδότη. 

Απαντά σε  ερωτήσεις με υπομονή δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης 

και εγγύτητας. 

Ιδιαίτερη προσοχή σε ερωτήσεις που αφορούν εγγυμοσύνη,επίσκεψη 

σε οδοντίατρο λήψη αντιβίωσης,μείζονα και ελάσσονα χειρουργεία. 



Παρατηρούμε αν ο αιμοδότης είναι καχεκτικός,αν παρουσιάζει μία 

κακή φυσική κατάσταση,αν εμφανίζει καταβολή δυνάμεων,υποσιτισμό, 

δύσπνοια,αν τρέχει η μύτη του ή εμφανίζει άλλα συμπτώματα 

λοίμωξης,αν είναι αλκοολικός,αν κάνει χρήση ναρκωτικών ή αν 

παρουσιάζει ψυχική αστάθεια. 

 

Κατά την επισκόπηση προσέχουμε το δέρμα και τους βλεννογόνους 

να μην παρουσιάζουν αναιμία,κυάνωση,ίκτερο,δερματικά εξανθήματα. 

 

Το σημείο φλεβοκέντησης θα πρέπει να είναι καθαρό χωρίς δερματική 

βλάβη. 



Φυσική και εργαστηριακή εξέταση 

 

● Σφυγμός 

60-100 ανά λεπτό 

Αθλητές γίνονται με <50 ανά λεπτό 

Χωρίς την παρουσία αρρυθμίας. 

● Αρτηριακή πίεση 

Συστολική από 110mmHg-180mmHg 

Διαστολική μέχρι 100mmHg 

● Αιμοσφαιρίνη-Αιματοκρίτης 

Γυναίκες Hb > 12,5g/dl η Hct > 38 % 

Άνδρες Hb > 13,5g/dl η Hct > 40 % 

 

Ηλικία αιμοδότη 

 

Αιμοδότες μπορούν να γίνουν όλα τα άτομα από 18 έως 60 ετών. 

Από την ηλικία των 17 ετών με γραπτή συγκατάθεση του γονέα η 

κηδεμόνα τους. 

Τέλος τακτικοί αιμοδότες μπορούν να αιμοδοτήσουν  μέχρι τα 65 έτη αν 

δεν παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. 



Καταγραφή και ταυτοποίηση του αιμοδότη στο σύστημα. Το σύστημα 

διαθέτει δικλείδα ασφαλείας.Χρειάζεται το ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας 

ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. 

 

Υπογραφή γιατρού και αιμοδότη 

 

 

 

 

 

Ο αιμοδότης εισέρχεται στην αίθουσα αιμοδοσίας 

Χαιρετάμε τον αιμοδότη και ελέγχουμε το δελτίο που φέρει μαζί του εάν 

είναι πλήρες συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιατρό και 

τον αιμοδότη… 



Επιλέγουμε συνήθως  

 

την μεσοβασιλική 



Τεχνική Φλεβοκέντησης 

    
● Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας του αιμολήπτη με 

τον αιμοδότη. 

 
● Ψηλάφιση των μεγάλων φλεβών της περιοχής του αγκώνα,των τενόντων 

και της βραχιονίου αρτηρίας. 

 
● Έλεγχος και των δύο χεριών του δότη για την ανεύρεση της καλύτερης 

φλέβας. 

 
● Δένουμε το λαστιχάκι της περίδεσης στο χέρι του αιμοδότη και του ζητάμε 

να σφίξει τη γροθιά του. 

 
● Η περίδεση πρέπει να είναι κανονική και όχι σφιχτή,διότι έχει σκοπό την 

απόφραξη της φλεβικής ροής και όχι της αρτηριακής. 

 
● Καθαρίζουμε την περιοχή της φλεβοκέντησης με Betadine και κατόπιν με 

οινόπνευμα ξεκινώντας με κυκλικές κινήσεις από το κέντρο προς την 

περιφέρεια. 

 
● Αφήνουμε να στεγνώσει τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να 

επισπεύσουμε φυσώντας με το στόμα. 



● Δεν επιχειρούμε να αγγίξουμε την φλέβα με το δάκτυλο μετά την 

απολύμανση. Δεν ακουμπάμε την βελόνα του ασκού. 

 
● Η βελόνα πρέπει να εισαχθεί με την πρώτη προσπάθεια. Επί 

αποτυχίας δεν ψάχνει κανείς στα τυφλά,διότι υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού κάποιου νεύρου. 

 
● Επιτρέπεται μία δεύτερη καθαρή φλεβική παρακέντηση με νέα 

βελόνα από καινούργιο ασκό,σε διαφορετική θέση και με την 

συγκατάθεση του αιμοδότη.Αν η περίπτωση είναι δύσκολη, 

καλείται μία εμπειρότερη συνάδελφος. 

 
● Επιτρέπονται λεπτοί χειρισμοί για την βελτίωση της ροής του 

αίματος,οι οποίοι αν δεν αποδώσουν,διακόπτουμε την 

αιμοληψία.Η αιμοληψία δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν των 15 

λεπτών. 

Τεχνική Φλεβοκέντησης 

 



Δειγματοληψία  

 

Εφόσον ο ασκός διαθέτει συνοδό σύστημα δειγματοληψίας.Πριν την 

φλεβοκέντηση,απομονώνεται με κλιπς(κλείστρα)ο κυρίως ασκός,ώστε να 

μην έρθουν σε επαφή τα δείγματα με το αντιπηκτικό του ασκού. 

 

Μετά την φλεβοκέντηση γεμίζουμε πρώτα το μικρό συνοδό περιέκτη για τα 

δείγματα, τον κλείνουμε με κλιπς και στη συνέχεια ανοίγουμε την ροή προς 

τον κυρίως ασκό.Λαμβάνουμε 3 δείγματα για την ομάδα – διασταύρωση, 

τον ιολογικό και μοριακό έλεγχο του αίματος. 

 

Κατά την διάρκεια της αιμοδοσίας τοποθετούνται στον κυρίως ασκό, 

στους συνοδούς ασκούς και στα σωληνάρια  των δειγμάτων,ετικέτες που 

ταυτοποιούν μονοσήμαντα  την συγκεκριμένη αιμοδοσία. 

 

Η αιμοδοσία πρέπει να ταυτοποιείται από ένα μοναδικό αριθμό 

ταυτότητας που θα είναι αναγνώσιμος τόσο από το ανθρώπινο μάτι όσο 

και από ειδικά μηχανήματα. Γίνεται χρήση γραμμωτών 

κωδίκων(barcodes)που έχουν εκδοθεί από πριν. Αν ο ασκός δεν διαθέτει 

σύστημα δειγματοληψίας,τα δείγματα λαμβάνονται στο τέλος, αφού 

αποκοπεί ο ασκός. 



Κατά την διάρκεια της αιμοδοσίας γίνεται συνεχής ανάμιξη του αίματος με 

το αντιπηκτικό του ασκού. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΑΝΑΜΙΞΗ 

  

Χρήση επικυρωμένου ζυγού – αναμίκτη,με προκαθορισμένο τον όγκο του 

λαμβανομένου αίματος. 

 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΜΙΞΗ 

 

Ο ασκός του αίματος θα πρέπει να αναστρέφεται κάθε 30-45 δευτερόλεπτα. 

Στερεώνουμε τη βελόνα για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και ζητάμε 

από τον αιμοδότη να ανοιγοκλείνει τη γροθιά του. 

Ο ασκός περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα αντιπηκτικού και συντηρητικού 
διαλύματος(63 ml),ώστε να μπορούν να συλλεχθούν 450 ml αίματος ± 50ml 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΕΠΤΑ 

 

Σε όλη την διάρκεια της αιμοδοσίας,ελέγχουμε συνεχώς την όψη του 

αιμοδότη,το σημείο φλεβοκέντησης και την ροή του αίματος στον ασκό 

που πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα.Καλό είναι να καλύψουμε το σημείο 

εισόδου της βελόνας με αποστειρωμένη γάζα.Φροντίζουμε επίσης να 

αποσπάμε την προσοχή του,συζητώντας μαζί του. 

 



 

 

Οι ασκοί αίματος ελέγχονται για σημεία φθοράς ή ελαττώματα πριν από την 

χρήση τους δηλαδή ελέγχουμε την ακεραιότητα της περιοχής του ασκού 

πίσω από την ετικέτα,την παρουσία και την όψη του αντιπηκτικού 

διαλύματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρουσία αδικαιολόγητης υγρασίας ή αποχρωματισμού στην επιφάνεια 

του ασκού υποδηλώνει διαρροή και θα πρέπει να απορριφθούν όλοι οι 

ασκοί της συγκεκριμένης συσκευασίας.  

 

Ενημέρωση της Εταιρείας και του Φαρμακείου του Νοσοκομείου. 



 

Κόβουμε και πετάμε τη βελόνα σε ειδικό κάδο,παλινδρομούμε το αίμα στο 

λεπτό σωλήνα με τον παλινδρομητή 2 φορές και στη συνέχεια διαχωρίζεται 

ο σωλήνας του ασκού σε μικρά μέρη με τον θερμοσυγκολλητή. 

Καταγραφή του είδους του ασκού (35 ή 42 ημερών) στο σύστημα 

μηχανοργάνωσης. 

 

Ελέγχουμε αν το σημείο της φλεβοκέντησης  αν αιμορραγεί ή όχι και το 

κλείνουμε μ’ ένα μικρό γαζάκι ή hansplast(πιεστικός επίδεσμος). 

 

Δίνουμε ορισμένες συμβουλές στον αιμοδότη που θα πρέπει να τηρήσει 

για τις επόμενες ώρες και εφόσον αισθάνεται καλά του ζητάμε να 

σηκωθεί,να παραμείνει για μερικά λεπτά καθιστός στην πολυθρόνα και 

μετά να σηκωθεί με προσοχή,κάτω από το άγρυπνο βλέμμα μας και να 

περάσει σ’ ένα ειδικό χώρο για να πιεί την πορτοκαλάδα του και να φαει 

φρυγανιά και τυράκι. 

 

Παραμένει για 10-15’ και εφόσον βεβαιωθούμε ότι είναι καλά μπορεί να 

αποχωρήσει,αφού τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του αίματος 

του. 

 

 



● Άμεση διακοπή της αιμοληψίας και κλήση του γιατρού αν το αίμα 

είναι αρτηριακό(ανοικτό,κόκκινο χρώμα που γεμίζει γρήγορα τον 

ασκό). 

 
● Περίδεση της περιοχής με γάζες και επίδεσμο μετά από κάθε 

αιμοληψία για 2-3 ώρες. 

 
● Η αιμοληψία διακόπτεται αμέσως αν ο αιμοδότης αισθανθεί πόνο ή 

παραισθησία. 

 
● Η βελόνα βγαίνει αν υπάρχουν ενδείξεις τραυματισμού της 

φλέβας(σπάσιμο).Εφαρμόζεται γάζα και επίδεσμος για 3 τουλάχιστον 

ώρες. 



Δίνονται γραπτές οδηγίες στον αιμοδότη πριν την αναχώρησή 

του.Υπενθυμίζουμε στον αιμοδότη ότι θα αποχωρήσει από τον χώρο της 

αιμοδοσίας μόνο αν το επιτρέψει το προσωπικό. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ : 

 

● Οχι κάπνισμα για μια ώρα. 

 

● Λήψη πολλών υγρών και ελαφρού γεύματος για τις επόμενες 4 ώρες. 

 

● Οχι ανύψωση βάρους με το χέρι στο όποιο έγινε η φλεβοκέντηση. 

 

● Σε περίπτωση αιμορραγίας του σημείου φλεβοκέντησης,ανύψωση του 

χεριού και πίεση με βαμβάκι του σημείου.Ο πιεστικός επίδεσμος θα πρέπει 

να βγει μετά από λίγες ώρες.Επικοινωνία με την αιμοδοσία αν συμβεί 

οτιδήποτε μετά την απομάκρυνση του ή αν εμφανίσει πυρετό. 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


