
1. Ποιός είναι ο συχνότερος λόγος που δεν δίνει 
αίμα κάποιος 

1. Δεν χρειάστηκε/δεν του ζητήθηκε να 
δώσει 

2. Έχει προβλήματα υγείας 

3. Φοβάται τη διαδικασία 

4. Έχει κακή εντύπωση για τις Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας 



2. Ποιος πιστεύετε είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος της 
μεταστροφής του αιμοδότη συγγενικού περιβάλλοντος σε 
εθελοντή αιμοδότη 

1. Διανομή έντυπων υλικών 

2. Επικοινωνία μέσω 
τηλεφώνου, mail, SMS 

3. Προσέλκυση κατά την 
αιμοδοσία 

4. Διοργάνωση εκδηλώσεων



3. Πρίν από την φλεβοκέντηση: 

1. Ρωτάμε τον δότη πώς λέγεται  

2. Επιβεβαιώνουμε ότι οι 
αύξοντες αριθμοί 
αιμοληψίας αντιστοιχούν 
στον δότη 

3. Ελέγχουμε την ακεραιότητα 
του συστήματος συλλογής 

4. Όλα τα παραπάνω



4. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να αιμοδοτήσει? 

1. 60 έτη

2. 65 έτη

3. Μεγαλύτερος από 65 
έτη, μετά ιατρική 
εκτίμηση

4. 70 έτη



5. Είναι απαραίτητο να φέρει μαζί του ο υποψήφιος 
αιμοδότης κάποιο έγγραφο αναγνώρισης? 

1. Ναι

2. Όχι

3. Όχι, αν είναι εθελοντής



6. Έχω υπέρταση, μπορώ να δώσω αίμα? 

1. Όχι, είναι επικίνδυνο!

2. Όχι, αφού παίρνετε 
φάρμακα!

3. Ναι, αν είναι η ΑΠ είναι εντός 
αποδεκτών ορίων.



7. Υποψήφιος αιμοδότης που δηλώνει ότι είναι 
διαβητικός, μπορεί να αιμοδοτήσει? 

1. Όχι, αν παίρνει φάρμακα 

2. Όχι

3. Ναι, αν δέν είναι σε αγωγή με 
ινσουλίνη 



8. Υποψήφιος αιμοδότης που αναφέρει αλλεργία 
μπορεί να αιμοδοτήσει όταν: 

1. Έχει ήπια εποχική αλλεργία και 
λαμβάνει αντισταμινικά 

2. Όταν αναφέρει επεισόδιο 
αλλεργικού shock στο 
παρελθόν 

3. Όταν λαμβάνει κορτιζόνη



9. Υποψήφια αιμοδότρια λαμβάνει αγχολυτικά 
φάρμακα, μπορεί να αιμοδοτήσει? 

1. Ναι 

2. Αφού διακόψει την 
αγωγή για τουλάχιστον 
μία ημέρα 

3. Όχι 



10. Υποψήφιος αιμοδότης λαμβάνει αντιλιπιδαιμικά 
φάρμακα, μπορεί να αιμοδοτήσει? 

1. Ναι 

2. Αφού διακόψει την 
αγωγή για τουλάχιστον 
μία ημέρα 

3. Όχι 



11 Υποψήφιος αιμοδότης που πάσχει από 
υποθυρεοειδισμό, μπορεί να αιμοδοτήσει? 

1. Όχι 

2. Ναι 

3. Ναι, αν είναι 
ρυθμισμένος με 
φαρμακευτική αγωγή 



12 Υποψήφιος αιμοδότης που πάσχει από γαστρίτιδα 
ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να 
αιμοδοτήσει? 

1. Ναι, αν δεν έχει 
έντονα συμπτώματα 

2. Όχι, αν παίρνει 
φάρμακα

3. Όχι



13 Υποψήφιος αιμοδότης που την προηγουμένη πήρε 
ασπιρίνη, μπορεί να αιμοδοτήσει? 

1. Όχι 

2. Ναι 

3. Ναι, αν δεν έχει λοίμωξη 

4. Ναι, αλλά δεν θα παραχθούν 
αιμοπετάλια 

5. 3 & 4



14 Σχετικά με ποιες από τις παρακάτω οδοντιατρικές 
εργασίες θα αποκλείσουμε τον αιμοδότη για μία 
ημέρα? 

1. Καθαρισμός 

2. Σφράγισμα 

3. Εξαγωγή 

4. Απονεύρωση



15. Μετά τον αντιγριπικό εμβολιασμό ο αιμοδότης 
αποκλείεται:

1. Για ένα μήνα 

2. Για μία εβδομάδα 

3. Δεν αποκλείεται, αν 
αισθάνεται καλά



16. Μετά από tatoo ο αιμοδότης αποκλείεται: 

1. Για ένα χρόνο 

2. Για έξι μήνες

3. Για τέσσερις μήνες

4. Είναι μόνιμος αποκλεισμός 



17. Αιμοδότρια πρώτης φοράς παρουσιάζει μέτρια 
βαγοτονική αντίδραση, λίγο πρίν την ολοκλήρωση της 
αιμοληψίας: 

1. Συστήνουμε να μην δώσει αίμα 
άλλη φορά 

2. Να αιμοδοτήσει μετά ένα χρόνο 

3. Να αιμοδοτήσει μετά τετράμηνο, 
μετά από σωστή προετοιμασία 


