
Γιατί να δώσω αίµα? 

Εν όψει της Εθελοντικής Αιµοδοσίας που προγραµµατίζεται στο τέλος του 
Ιουλίου 2014 από το ΤΕΕ/ΤΚ και την Τράπεζα Αίµατος «Σχεράνι: 
Σχερία+Ρανίδα» του Τµήµατος,  

 ας σκεφτούµε λίγο επί του θέµατος ………… 

 
 
 
Εθελοντής αιµοδότης  

…για όσους το θέλουν, κυρίως για όποιον το διαλέξει «…είναι η στάση ζωής των 
ανθρώπων που επιµένουν µε συνέπεια για µια ολόκληρη ζωή να σφυροκοπούνε στο 
ίδιο αµόνι των ανθρώπινων αξιών...» 

(πηγή : www.ekea.gr) 
 

Τα οφέλη της αιµοδοσίας  

Ο οργανισµός µας διαθέτει έξι λίτρα από εκείνη την κόκκινη ουσία που τροµάζει 
πολλούς, αλλά χωρίς αµφιβολία αποτελεί το «υγρό της ζωής»... 
 
*Η εθελοντική αιµοδοσία σώζει ζωές.  
Το αίµα µας χρησιµοποιείται για τις ανάγκες των ιατρικών κέντρων της χώρας όταν 
κάποιος ασθενής αντιµετωπίζει ανάγκες µετάγγισης και βοηθούµε να υπάρχει 
διαθέσιµο απόθεµα για αυτές τις περιπτώσεις.  
 
*Η αιµοδοσία µας γλιτώνει από ασθένειες.  
Κι όµως, δεν σώζουµε µόνο τους παραλήπτες από πιθανές επιπλοκές ασθενειών, αλλά 
και τους ίδιους µας τους εαυτούς.  
 



Πώς γίνεται αυτό; 
 
Σύµφωνα µε ιατρικές µελέτες, όταν δίνουµε αίµα αποβάλλονται µαζί του από τον 
οργανισµό οι αχρείαστες ποσότητες σιδήρου, οι οποίες όταν συσσωρεύονται και 
παραµένουν σε µεγάλο ποσοστό στο αίµα µας, µπορεί να προκαλέσουν την εµφάνιση 
χρόνιων παθήσεων. Με την «αποσιδήρωση» που συντελείται κατά την αιµοδοσία, 
αµέσως βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίµατος, ενώ ο οργανισµός προστατεύεται 
µέχρι και από εγκεφαλικό, έµφραγµα ογκογενέσεις ή και επιτάχυνση της γήρανσης.  
Τα παραπάνω ευρήµατα για την αιµοδοσία αφορούν κυρίως τους άνδρες, αλλά και τις 
γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, καθώς µέχρι τότε ο περιττός σίδηρος αποβάλλεται 
ούτως ή άλλως µέσω της έµµηνης ρύσης.  
 
*Τα ψυχολογικά οφέλη της αιµοδοσίας.  
 
Καθόλου αµελητέα δεν είναι η αίσθηση ότι έχουµε βοηθήσει, ότι έχουµε συµβάλλει 
µε το «κόκκινο λιθαράκι» µας στην βελτίωση της υγείας κάποιου συνανθρώπου µας.  
Ο αλτρουισµός αυτής της πράξης µας κάνει να αισθανόµαστε ηθικά υπερήφανοι και 
να περιµένουµε πως και οι υπόλοιποι θα έκαναν το ίδιο σε περίπτωση δικής µας 
ανάγκης.  
 
*Ο συνεχής έλεγχος της υγείας µας.  
 
Όταν προχωρούµε τακτικά σε εθελοντική αιµοδοσία, το αίµα µας υπόκειται συνεχώς 
σε εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο και έτσι µένουµε ενηµερωµένοι για την 
αιµατολογική µας υγεία.  
 
*Τα αποθέµατα που σώζουν.  
 
Η εθελοντική αιµοδοσία όχι µόνο γλιτώνει τους κοντινούς συγγενείς των ασθενών που 
έχουν ανάγκη από την αγωνία της εύρεσης της κατάλληλης οµάδας αίµατος, αλλά 
δηµιουργεί αποθέµατα που είναι χρήσιµα για πολλούς λόγους. Αφενός υπάρχει 
περισσότερο αίµα για περιόδους που παρουσιάζεται µεγαλύτερη ανάγκη στα 
νοσοκοµεία (για παράδειγµα τους καλοκαιρινούς µήνες) και αφετέρου τα ελληνικά 
ιδρύµατα δεν αναγκάζονται να προχωρήσουν σε «εισαγωγή» αίµατος από ξένες χώρες 
επειδή δεν επαρκεί το διαθέσιµο ελληνικό.  
 
Στην ιστοσελίδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ http://www.ekea.gr/ 
µπορείτε να ενηµερωθείτε εύκολα και άµεσα τις προϋποθέσεις υγείας του 
εθελοντή αιµοδότη. 
 
Πηγές : www.ekea.gr, www. mpetskas.gr  
 
 
 


