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Αιμοδοσία 
 
‛ Θέλω να δώσω αίμα… 
… για να γίνω μέλος της Τράπεζας Αίματος του Σ.Ε.Υ.Θ., 

… για να αποκτήσω την ταυτότητα του εθελοντή αιμοδότη με την οποία μπορώ να πάρω αίμα όποια στιγμή το 
χρειαστώ για εμένα ή για κάποιον συγγενή ή φίλο μου, 

… για να φροντίζω την υγεία μου και να νιώθω ικανοποίηση. 

‛‛ Είναι ασφαλές να δίνω αίμα; 

Η ασφάλεια της υγείας του δότη είναι απόλυτα εγγυημένη. Ο αιμοδότης / η αιμοδότρια υποβάλλεται σε πλήρη 
ιατρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού, τη μέτρηση του αιματοκρίτη, της αρτηριακής 
πίεσης και των σφυγμών. Αν για κάποιο λόγο κριθεί ακατάλληλος, αποκλείεται αυτομάτως από την αιμοδοσία. Η 
διαδικασία αυτή έχει τεράστια σημασία, διότι προστατεύει την υγεία τόσο του δότη, όσο και του λήπτη. 

‛‛  Υπάρχει περίπτωση μετάδοσης ασθενειών από τις σύριγγες; 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την αιμοληψία είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και ανοίγονται 
μπροστά στον αιμοδότη. Επομένως, κάθε φόβος για τη μετάδοση ασθενείας είναι αβάσιμος και παράλογος. 

‛‛ Τι πρέπει να κάνω την ημέρα της αιμοδοσίας; 

● Φρόντισε να είστε ξεκούραστοι. 

● Συνιστάται να έχετε πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν από την αιμοδοσία. Αν έχετε φάει μεσημεριανό χρειάζεται 
να μεσολαβήσουν τρεις ώρες πριν δώσετε αίμα. 

● Αποφύγετε τη χρήση οινοπνευματωδών πριν και την ημέρα της αιμοδοσίας. 

 

Συνάδελφοι και φίλοι, 

Όραμα μας είναι ο Σύνδεσμος να αποτελεί μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά που διαρκώς θα 

διευρύνεται αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους συναδέλφους μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, που 

αντιμετωπίζουν στη ζωή τους δυσκολίες. 

Σ’ αυτούς τους στόχους είναι σταθερά προσανατολισμένες οι προσπάθειές μας μέσα από ένα δίκτυο 

κοινωνική προβολής, προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών. Μια τέτοια κορυφαία δράση είναι η 

εκστρατεία εθελοντικής αιμοδοσίας, της προώθησης των αξιών της προσφοράς. 



                            
 

                               Σύνδεσμος Εργολάβων  

                  Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης  
 

 

Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης  
Ολύμπου 115 (1ος Όροφος), Τ.Κ. 546 35, Θεσσαλονίκη 

Τηλ. : 2310 213558 - Φαξ. : 2310 245903 
www.seyth.gr  –  info@seyth.gr 

Σελίδα 2 από 2 
 

Παρ’ όλα αυτά δεν θα αρκεστούμε ποτέ σ’ αυτά που όλοι μαζί επιτυγχάνουμε, ανεβάζοντας κάθε 

φορά ψηλότερα τον πήχη. Έτσι και τώρα και στο μέλλον… 

Μια σταγόνα από το αίμα μας, μπορεί για εμάς να μην σημαίνει τίποτα. Για όσους, όμως, τις 

δέχονται μπορεί να ισοδυναμεί με την ίδια τη ζωή… 

Για αυτό στην αιμοδοσία μας έχοντας γκρεμίσει τους μύθους που μας κρατούν δέσμιους και 

φοβισμένους, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί παρόντες και συμμέτοχοι… Προσφέροντας πολλές τέτοιες 

σταγόνες, όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ποταμούς ζωής… 
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