ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Πού γίνεται η Αιμοδοσία;
Η Αιμοδοσία του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) συνεργάζεται με το
Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας «Άγιος
Παντελεήμων» (Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια-τηλ. 213 20 77 122, 213 20 76 484).
Αίμα προσφέρει το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του ασθενή κατά τις ώρες που
πραγματοποιούνται αιμοληψίες στο Π. Γ. Ν. Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων».
Επικοινωνείτε με το Νοσοκομείο στα παραπάνω τηλέφωνα για να ενημερώνεστε για
τις ώρες αιμοληψιών.
Ο δότης αίματος οφείλει να δηλώσει το όνομα του ασθενή για τον οποίο προσφέρει
το αίμα και ότι ο ασθενής πρόκειται να χειρουργηθεί στο ΩΚΚ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, συνιστάται το αίμα να προσφέρεται
στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, εφόσον ο δότης είναι μόνιμος κάτοικος Αττικής. Σε
ειδικές μόνον περιπτώσεις, οι αιμοδότες μπορούν να προσφέρουν αίμα σε άλλα
κρατικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς αλλά και στην περιφέρεια, αναφέροντας
το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που θα χειρουργηθεί στο ΩΚΚ.
Πόσες μονάδες αίματος πρέπει να εξασφαλιστούν για κάθε ασθενή;
Για κάθε ασθενή είναι υποχρεωτική η κατάθεση αίματος από 4 υγιείς δότες. Σε
περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες μονάδες αίματος για τον ασθενή
μέχρι την ημέρα του χειρουργείου, η Αιμοδοσία μπορεί ν’ αναβάλλει το
προγραμματισμένο χειρουργείο. Αν ασθενής εισαχθεί ως έκτακτο περιστατικό, η
Αιμοδοσία προσπαθεί να τον καλύψει και, στη συνέχεια, το συγγενικό του
περιβάλλον καλείται να προσφέρει τις μονάδες αίματος που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Τι προβλέπεται για τους εθελοντές αιμοδότες;
Οι ασθενείς που πρόκειται να εξυπηρετηθούν – ως προς την κατάθεση αίματος - από
εθελοντές αιμοδότες με αριθμό μητρώου, εξυπηρετούνται από την Αιμοδοσία του
Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων». Οι εθελοντές
αιμοδότες θα πρέπει να παρουσιαστούν εκεί με την κάρτα τους.
Οι ασθενείς που πρόκειται να εξυπηρετηθούν – ως προς την κατάθεση αίματος - από
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
Βήμα 1
Να ζητήσουν το ειδικό έντυπο (Βεβαίωση) από τη γραμματεία του
Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του ΩΚΚ, από το οποίο θα χειρουργηθεί ο ασθενής.

Βήμα 2
Να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
– προσκομίζοντας την παραπάνω βεβαίωση - για να επικοινωνήσει ο Υπεύθυνος με
την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, όπου ο Σύλλογος διατηρεί Τράπεζα Αίματος. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα προωθηθούν οι διαθέσιμες μονάδες αίματος στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

