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Η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2 έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό 
την Εθελοντική Αιμοδοσία με συνέπεια τη δραματική επιδείνωση της 
έλλειψης αίματος και των παραγώγων αυτού. Η προσέλευση στις 
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας έχει μειωθεί αισθητά αν και δεν 
υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια του Αιμοδότη δεδομένου ότι 
τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 

Ο αυξανόμενος ρυθμός εμβολιασμού του πληθυσμού αποτελεί καίριο 
παράγοντα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των προβλημάτων που 
έχει επιφέρει. 

Από την άλλη, τίθεται το ερώτημα αν ο εμβολιασμός σχετίζεται με 
οποιοδήποτε τρόπο με την καταλληλότητα του Αιμοδότη και την ασφάλεια 
του Αίματος. 

Το Ε.ΚΕ.Α (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) έχει ανακοινώσει τις παρακάτω 
οδηγίες σχετικά με την αιμοδοσία μετά τον εμβολιασμό έναντι του ιού 
SARS-CoV-2: 



«Σύμφωνα  με  την  οδηγία  2004/33/ΕΚ,  το  Π.Δ  138/2005  όσον  
αφορά  ορισμένες  τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του 
αίματος και σύμφωνα με την τεχνική αναφορά του ECDC 10-12-20 
(COVID-19 and supply of substances of human origin in the EU/EEA - 
second update) :  

 Κίνδυνοι για τον λήπτη από εμβολιασμό αιμοδότη μπορεί να 
προκύψουν εφόσον το εμβόλιο περιέχει ζώντες μικροοργανισμούς. 
Για τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες μικροοργανισμούς απαιτείται 
περίοδος αποκλεισμού τουλάχιστον 4 εβδομάδων με ταυτόχρονη 
επούλωση του σημείου ενοφθαλμισμού.  

 Για τα εμβόλια από αδρανοποιημένους ή μη ζώντες 
μικροοργανισμούς (π.χ mRNA)  δεν απαιτείται περίοδος 
αποκλεισμού, εφόσον ο αιμοδότης αισθάνεται καλά. 

 Αποδέκτες  του  εμβολίου  Pfizer/BioNTech  COVID-19  ως  μέρος  
του  Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών  μπορούν να 
αιμοδοτήσουν εφόσον αισθάνονται καλά. Στην περίπτωση που μετά 
τον εμβολιασμό παρουσιαστούν ήπιες αντιδράσεις μπορούν να 
προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων». 

Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τους Αιμοδότες που έχουν εμβολιασθεί με 
εμβόλιο της Moderna (mRNA), καθώς και τα εμβόλια της AstraZeneca και 
Johnson & Johnson (περιέχουν αδενοϊό χωρίς ικανότητα 
πολλαπλασιασμού). 

«Αυτό που μετράει περισσότερο... δεν είναι η επιτυχία... όσο πολύτιμη 
κι αν είναι, αλλά ό, τι κάνουμε ο ένας για τον άλλο σαν ανθρώπινα όντα» 
         Jose Carreras 


