Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 138 (195/3/8/05), που αφορά τθν επιλογι των
Αιμοδοτϊν.
Προχπόκεςθ για τθν αποδοχι του αιμοδότθ είναι θ κατανόθςθ των ερωτιςεων του
ερωτθματολογίου και θ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του αιμοδότθ και του
λιπτθ του ιςτορικοφ ϊςτε οι ερωτιςεισ να απαντθκοφν με ειλικρίνεια. Το ιςτορικό πρζπει
να περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθν ταυτοποίθςθ του δότθ, διεφκυνςθ και
τθλζφωνο για να είναι δυνατι θ επικοινωνία τθσ Αιμοδοςίασ με τον αιμοδότθ και τθν
υπογραφι του.
Οι αιμοδότεσ που δεν μιλοφν ελλθνικά γίνονται αποδεκτοί εφόςον υπάρχει μζλοσ του
προςωπικοφ που μπορεί να πάρει το ιςτορικό και να μεταφράςει.
Αχπνία: Ο δότθσ πρζπει να ζχει κοιμθκεί τουλάχιςτον 5 ϊρεσ το προθγοφμενο βράδυ.
Γεφμα: Να ζχει προθγθκεί πρωινό ι αν ζχει προθγθκεί γεφμα να ζχουν περάςει
τουλάχιςτον 2 ϊρεσ πριν τθν αιμοδοςία.
Αλκοόλ: Ο δότθσ δεν είναι αποδεκτόσ εάν βρίςκεται υπό τθν επιρεια του αλκοόλ ι αν είναι
εξαρτθμζνοσ από το αλκοόλ.
Σφφξεισ: ≥ 60 ςφυξεισ /min
( εξαιροφνται οι ακλθτζσ που ζχουν φυςιολογικι βραδυκαρδία).
≤ 120 ςφυξεισ /min
Αρτθριακι Πίεςθ: Συςτολικθ πίεςθ 100-180 mmHg
Διαςτολικι πίεςθ≤100 mmHg

Κριτιρια οριςτικοφ αποκλειςμοφ για δότεσ μονάδων αλλογενοφσ αίματοσ

Καρδιαγγειακζσ πακιςεισ: Οι ςοβαρζσ καρδιαγγειακζσ πακιςεισ περιλαμβάνουν:
1.

τθ ςτεφανιαία νόςο

2.

τα ιςχαιμικά εγκεφαλικά επειςόδια

3.

τθν αρρυκμία υπό αγωγι

Οι δότεσ με μεμονωμζνθ υπερχολθςτερολαιμία υπό φαρμακευτικι αγωγι, γίνονται δεκτοί.
Αςκενείσ που λαμβάνουν προλθπτικά αςπιρίνθ γίνονται δεκτοί, δίνουμε όμωσ οδθγία να
μθν παραςκευαςτοφν αιμοπεταλία.

Οι δότεσ με μεμονωμζνθ υπζρταςθ, ςε αντιχπερταςικι αγωγι, γίνονται αποδεκτοί για
Αιμοδοςία εάν ζχουν ρυκμιςμζνθ αρτθριακι πίεςθ, δεν εμφανίηουν βραδυκαρδία (< 60
ςφφξεισ /λεπτό), ορκοςτατικι υπόταςθ ι οποιοδιποτε άλλο καρδιοαγγειακό ςφμπτωμα.
Θρομβοφιλία: Δότεσ με τθ διάγνωςθ τθσ κρομβοφιλίασ αποκλείονται μόνο αν είναι ςε
αντιπθκτικι αγωγι.
Νόςοσ του πεπτικοφ ζλκουσ Οι δότεσ γίνονται αποδεκτοί
1.

εάν δεν υπάρχει ιςτορικό γαςτρορραγίασ

2.

εάν δεν υπάρχουν ενεργά ενοχλιματα ι

3.

εάν ζχει προθγθκεί κεραπεία εκρίηωςθσ του ελικοβακτθριδίου του πυλωροφ.

Ήπιο βρογχικό άςκμα που ελζγχεται με ειςπνεόμενα φάρμακα δεν αποτελεί λόγο
απόρριψθσ. Απορρίπτονται οι δότεσ που λαμβάνουν από του ςτόματοσ κορτικοςτεροειδι.
Σακχαρϊδθσ Διαβιτθσ: Αποκλείονται όταν λαμβάνουν ινςουλίνθ. Ο δότθσ γίνεται
αποδεκτόσ όταν είναι ρυκμιςμζνοσ με από του ςτόματοσ αντιδιαβθτικά διςκία. Ο δότθσ δεν
γίνεται αποδεκτόσ εάν εμφανίηει επιπλοκζσ από τον διαβιτθ, όπωσ οφκαλμικζσ, αγγειακζσ
ι νεφρικζσ διαταραχζσ.
Συςτθματικόσ Ερυκθματϊδθσ Λφκοσ, και όλεσ οι αγγειίτιδεσ: Αποκλείεται δια βίου.
Καρκίνοσ του δζρματοσ: Εάν ζχει εξαιρεκεί πλιρωσ και δεν είναι μελάνωμα, ο δότθσ
γίνεται αποδεκτόσ.
Μελάνωμα: Αποκλείεται δια βίου, όπωσ και όλα τα όλα τα υπόλοιπα νεοπλαςματικά
νοςιματα.
Ψωρίαςθ: Αποκλείεται αν είναι γενικι και ςοβαρι, και βρίςκεται ςε ςυςτθματικι
κεραπεία. Αν ζχει πάρει Neotigason αποκλείεται για ζνα χρόνο μετά τθ διακοπι του
φαρμάκου. Αποκλείεται αν υπάρχει προςβολι αρκρϊςεων. Ο δότθσ γίνεται αποδεκτόσ αν θ
νόςοσ είναι περιοριςμζνθ και θ περιοχι τθσ φλεβοκζντθςθσ κακαρι.
Λεφκθ: Αποδεκτόσ αν δεν αποτελεί εκδιλωςθ ςυςτθματικισ νόςου.
Αυτοάνοςθ (ιδιοπακισ) κρομβοπενικι πορφφρα: O δότθσ γίνεται αποδεκτόσ εφόςον είναι
ςε φφεςθ και δεν υπάρχει υποκείμενο λζμφωμα ι άλλο ςυςτθματικό νόςθμα.
Ζλλειψθ ενηφμου G-6PD: Αποδεκτόσ αν δεν ζχει παρουςιάςει αιμολυτικι κρίςθ.

Μεταδοτικζσ ςπογγϊδεισ εγκεφαλοπάκειεσ: Άτομα που ζηθςαν ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο για 6
μινεσ ι περιςςότερο από τθν 1/1/1980 μζχρι τθν 31/12/1996 αποκλείονται δια βίου.
Κριτιρια προςωρινοφ αποκλειςμοφ

Λοιμϊξεισ
Λοιμϊξεισ από τον ιό του απλοφ ζρπθτα και τουσ ιοφσ των κθλωμάτων: Δότεσ με επιχείλιο ι
γεννθτικό ζρπθτα ι κθλϊματα είναι αποδεκτοί, εάν είναι απφρετοι και αιςκάνονται καλά.
Σεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα: Δότεσ με ιςτορικό ςφφιλθσ, γονόρροιασ, χλαμφδια
αποκλείονται προςωρινά για 12 μινεσ.
Λοιμϊδθσ μονοπυρινωςθ: Δεκτόσ 2 εβδομάδεσ μετά τθν πλιρθ κλινικι ίαςθ.
Ζκκεςθ ςε κίνδυνο μετάδοςθσ λοίμωξθσ δια τθσ μετάγγιςθσ
Πρόςωπα που εκτίκενται ςε κίνδυνο λόγω τθσ επαφισ ςτο ςτενό οικογενειακό τουσ
περιβάλλον με πρόςωπα που πάςχουν από θπατίτιδα Β: Προςωρινόσ αποκλειςμόσ για 6
μινεσ εάν υπιρξε ςτενι επαφι με άτομο που πάςχει από ιογενι θπατίτιδα. Με τον όρο
ςτενι επαφι ορίηεται θ ςεξουαλικι επαφι, θ ςυγκατοίκθςθ και θ κοινι χριςθ κουηίνασ,
τουαλζτασ και υπνοδωματίου. Από τον αποκλειςμό εξαιροφνται όςοι ζχουν εμβολιαςτεί
επιτυχϊσ για τθν θπατίτιδα Β.
Δότεσ με επικίνδυνο επάγγελμα ( πιλότοι, αεροςυνοδοί, οδθγοί φορτθγϊν και
λεωφορείων): Δεν αποκλείονται με τον όρο να επανζλκουν ςτθν εργαςία τουσ αφοφ
περάςουν 24-48 ϊρεσ από τθν αιμοδοςία.
Εμβολιαςμόσ
Εξαςκενθμζνοι ιοί ι βακτθρίδια:
i.
ΜΜR (measles, mumps, rubella) εμβόλιο για τθν ιλαρά, τθν παρωτίτιδα και τθν
ερυκρά που περιζχει ηϊντεσ εξαςκενθμζνουσ ιοφσ.
ii.
OPV (Sabin) από του ςτόματοσ εμβόλιο κατά τθσ πολιομυελίτιδασ που περιζχει
ηϊντεσ εξαςκενθμζνουσ ιοφσ.
iii.
ΒCG περιζχει εξαςκενθμζνα βακτθρίδια του μυκοβακτθριδίου τθσ φυματιϊςεωσ
βοείου τφπου.
iv.

Εμβόλιο ιλαράσ που περιζχει ηωντανοφσ εξαςκενθμζνουσ ιοφσ ιλαράσ.

v.

Εμβόλιο παρωτίτιδασ που περιζχει ηωντανοφσ εξαςκενθμζνουσ ιοφσ παρωτίτιδασ

vi.

Εμβόλιο κίτρινου πυρετοφ

vii.

Εμβόλιο τυφοειδοφσ πυρετοφ

Για τα ανωτζρω εμβόλια απαιτείται προςωρινόσ αποκλειςμόσ 4 εβδομάδων.

Αδρανοποιθμζνοι/νεκροί ιοί βακτθρίδια ι ρικζτςιεσ
i.
IPV (Salk) ενδομυϊκϊσ χορθγοφμενο εμβόλιο κατά τθσ πολιομυελίτδοσ που περιζχει
αδρανοποιθμζνουσ ιοφσ.

ii.

Εμβόλιο τθσ γρίπθσ: περιζχει είτε αδρανοποιθμζνουσ ιοφσ είτε τμιματα ιϊν.

Οι δότεσ γίνονται δεκτοί.
Τοξικζσ ουςίεσ και εμβόλια που περιζχουν πρωτεϊνικά ι πολυςακχαριδικά αντιγόνα
μικροβίων
i.

Εμβόλιο τετάνου

ii.

Εμβόλιο διφκερίτιδασ

iii.

Εμβόλιο του αιμοφίλου τθσ ινφλουζντςασ τφπου Β (HibTiter, ActHib)

iv.

Εμβόλιο του πνεμονιοκόκκου (Pneumo23, Previnar)

v.

Εμβόλιο του μθνιγγιτιδόκοκκου (Meningitec)

Οι δότεσ γίνονται δεκτοί.
3.2.4 Άλλεσ περιπτϊςεισ προςωρινοφ αποκλειςμοφ
Φαρμακευτικι Αγωγι
Ο γενικά αποδεκτόσ κανόνασ είναι ότι ο δότθσ αποκλείεται λόγω τθσ αςκζνειασ για τθν
οποία λαμβάνει το φάρμακο και όχι λόγω του φαρμάκου, με εξαίρεςθ ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ φαρμάκων που προκαλοφν τερατογζνεςθ, αν το προϊόν αίματοσ που περιζχει
ζςτω και μικρι ποςότθτα μεταγγιςτεί ςε ζγκυο γυναίκα.
I.
Αντινεοπλαςματικά και ανοςοκαταςταλτικά φάρμακα ακόμα και αν λαμβάνονται
για καλοικθ νοςιματα. Π.χ.μεκοτρεξάτθ ςε ρευματοειδι αρκρίτιδα
II.
Αντιανδρογόνα που χορθγοφνται ςτθν καλοικθ υπερτροφία του προςτάτθ
Finasteride (Proscar)-αποκλειςμόσ για ζνα μινα μετά τθ διακοπι, dutasteride (Avodart)αποκλειςμόσ για 6 μινεσ μετά τθ διακοπι. Σθμειϊςτε ότι τα ανωτζρω χρθςιμοποιοφνται
και ςτθν ανδρογεννετικοφ τφπου αλωπεκία.
III.
Ανάλογα τοφ ρετινοϊκοφ οξζοσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ακμι και τθν ψωρίαςθ,
Isotretinoin (Roaccutan)-αποκλειςμόσ για ζνα μινα μετά τθ διακοπι, Acitretin (Neotigason)αποκλειςμόσ για ζνα χρόνο μετά τθ διακοπι.

Για τθν αποφυγι μετάδοςθσ τθσ νόςου Creutzfeld-Jacob δότεσ που πριν από το 1985
ζλαβαν αυξθτικι ορμόνθ που παραςκευαηόταν από ανκρϊπινεσ υποφφςεισ αποκλείονται

εφόρου ηωισ. Επίςθσ άτομα που ζλαβαν υπεράνοςο γ-ςφαιρίνθ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β ι
αντιτετανικό ορό (tetagam) ςαν προφφλαξθ μετά από ζκκεςθ, αποκλείονται για ζξι μινεσ.
Κοινά φάρμακα που είναι αποδεκτά ςτουσ Αιμοδότεσ
Τετρακυκλίνεσ και άλλα από του ςτόματοσ αντιβιοτικά που λαμβάνονται χρονίωσ για τθν
ακμι.
Κορτικοςτεροειδι για τοπικι περιοριςμζνθ χριςθ ςε περιοχι που δεν περιλαμβάνει το
ςθμείο τθσ φλεβοκζντθςθσ.
Για τα αντιυπερταςικά φάρμακα, τα αντιδιαβθτικά διςκία και τα φάρμακα για τθν
υπερχολθςτερολαιμία δεσ ανωτζρω.
Ηρεμιςτικά που χορθγοφνται για το άγχοσ, με προςοχι να γίνεται διευκρίνθςθ ότι δεν
πρόκειται για μείηονα αντιψυχωςικά φάρμακα.
Υπνωτικά που λαμβάνονται πριν τθν κατάκλιςθ.
Αντιςυλλθπτικά, παυςίπονα, βιταμίνεσ, ορμονικι υποκατάςταςθ.
Αντικατακλιπτικά: αποδεκτά εφόςον ο δότθσ αιςκάνεται καλά.
Αςπιρίνθ: αποδεκτι εκτόσ και εάν πρόκειται για δότθ αιμοπεταλίων που αποκλείεται
προςωρινά για 5 θμζρεσ. Τα ίδιο ιςχφει και για τα αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα.
Αντικυρεοειδικά φάρμακα: Ο δότθσ δεν γίνεται αποδεκτόσ.
Θθλαςμόσ: Αποκλείεται εφόςον κθλάηει. Γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει διακόψει και
ζχουμε τεκμθριϊςει ότι θ γυναίκα δεν εμφανίηει ςιδθροπενία.
Διαταραχι θπατικϊν ενηφμων: O δότθσ γίνεται δεκτόσ μόνο εφόςον ζχει αποκλειςτεί από
τον κεράποντα ιατρό θπατικι νόςοσ και οι τιμζσ ζχουν υποχωριςει.
Λιποκυμία: Είναι χριςιμο να διευκρινιςτοφν οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο δότθσ ζχει
λιποκυμιςει. Εάν αναφζρει περιςςότερα από ζνα επειςόδια ςε αιμοδοςία δεν γίνεται
αποδεκτόσ. Αν το επειςόδιο ιταν μεμονωμζνο και είχε υποκείμενθ και χρονικά
περιοριςμζνθ αιτία π.χ. αχπνία ο δότθσ γίνεται αποδεκτόσ. Οι δότεσ που παρουςιάηουν
βαρφ λιποκυμικό επειςόδιο αποκλείονται μόνιμα και γίνεται καταγραφι του γεγονότοσ ςτο
αρχείο τθσ αιμοδοςίασ, ζςτω και αν θ ςυγκεκριμζνθ αιμοδότθςθ ζχει ολοκλθρωκεί.

