
Η τράπεζα Αίματος «ΤΥΠΑΤΕ-ΔΕΠΟΘ», του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης μετρά μια 

πετυχημένη διαδρομή πλέον των 30 χρόνων, καλύπτοντας τις ανάγκες για αίμα των αιμοδοτών 

της και του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντός τους, αλλά και των συναδέλφων 

γενικότερα που έχουν άμεση ανάγκη κάλυψης με αίμα.  

Σε όλα αυτά τα χρόνια, μέσω των αιμοδοσιών που διοργανώνονταν στο χώρο του 

Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης (από συνεργεία του τμήματος αιμοδοσίας του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 

νοσοκομείου Θεσ/νίκης, όπου τηρείται η τράπεζα αίματός μας), συγκεντρώθηκαν χιλιάδες 

φιάλες αίματος και χορηγήθηκαν για κάλυψη αναγκών άλλες τόσες. Το καλοκαίρι του 2016, η 

Τράπεζά μας, βραβεύτηκε για τη δράση της από Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, αφού έχει 

συγκεντρώσει περισσότερες από 2.500 φιάλες αίματος καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργία της. 

Για όλα τα παραπάνω και επειδή βασιζόμαστε στη συμμετοχή σας, ώστε να συνεχιστεί και 

στο μέλλον η λειτουργία της τράπεζάς μας, σας καλούμε να αιμοδοτείτε σε οποιαδήποτε 

μονάδα αιμοδοσίας δημοσίου νοσοκομείου της χώρας, ζητώντας να πιστωθεί η μονάδα 

αίματός σας, στην τράπεζα αίματος του ΤΥ.Π.Α.Τ.Ε.-Δ.Ε.ΠΟ.Θεσσαλονίκης, που φέρει τον 

Αριθμό Μητρώου 12829 (Α.Μ. στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών), ενημερώνοντας 

ταυτόχρονα το Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, με την αποστολή της βεβαίωσης αιμοδοσίας (στο 

φαξ : 2310262043 ή εναλλακτικά στο e-mail: typateth@otenet.gr), ώστε να επικαιροποιηθεί η 

καρτέλα των ήδη υπαρχόντων αιμοδοτών, ή να δημιουργηθεί νέα καρτέλα για τους 

καινούργιους αιμοδότες. 

Για όσους αδυνατούν να προσέλθουν σε δημόσια νοσοκομεία, σας θυμίζουμε ότι κάθε 

χρόνο, διενεργείται οργανωμένη αιμοδοσία στο χώρο του Τμήματος Αιμοδοσίας του 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για την ημερομηνία της οποίας μπορείτε να 

ενημερώνεστε στην παρούσα ιστοσελίδα μας, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των 

ομάδων της ΑΤΕ. 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην Τράπεζα Πειραιώς, οι 

αιμοδότες δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδειας, επιπλέον της κανονικής.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

Ο/Η αιμοδότης/τρια, θα πρέπει :  

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

-Να έχει πάρει ελαφρύ πρωινό, (πρωινή 

αιμοδοσία), ή μεσημεριανό και να έχουν 

περάσει 2-3 ώρες, (απογευματινή 

αιμοδοσία) 

-Να είναι ξεκούραστος/η και να μην έχει 

ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ 

-Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ τις 

προηγούμενες 24 ώρες 

-Να είναι απολύτως υγιής. Να μην 

ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή, 

(εξαιρούνται συγκεκριμένα σκευάσματα) 

-Οι γυναίκες να μην αιμοδοτούν κατά την 

διάρκεια της εμμήνου ρύσεως ή της 

εγκυμοσύνης 

-Να έχει μεσολαβήσει διάστημα 

τουλάχιστον 3 μηνών από την 

προηγούμενη αιμοδοσία 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

-Να πιει τον χυμό και να φάει τα 

μπισκότα που του/της προσφέρονται 

-Να παραμείνει στον χώρο της 

Αιμοδοσίας, τουλάχιστον για μισή ώρα 

-Να μην καπνίσει για 2 ώρες μετά την 

αιμοδοσία 

-Να μην οδηγήσει για 2 ώρες μετά την 

αιμοδοσία 

-Να μην κάνει έντονη σωματική άσκηση 

-Να πάρει πολλά υγρά και καλό γεύμα 

-Να αποφύγει την κατανάλωση αλκοόλ 

-Να ζητήσει βοήθεια από το νοσηλευτικό 

προσωπικό, αν αισθανθεί αδιαθεσία 

 

 


