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Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα είναι εμπιστευτικές. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να προστατέψει εσάς
 (δότη), αλλά και τον ασθενή (λήπτη),  που μπορεί να λάβει κύτταρα του μυελού σας.

01.   Έχετε διαγνωσθεί με AIDS ή έχετε θετική εξέταση για HIV (ιό του AIDS);  
02.   Είχατε ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή από το 1977 κι έπειτα;          
03.   Έχετε κάνει ποτέ χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών;                   

     

04.    Η κατάσταση της υγείας σας είναι γενικά καλή;                           
05.   Eίχατε ποτέ κάποια σοβαρή ασθένεια: καρκίνο, καρδιακό 

(συμπεριλαμβανομένης καρδιοχειρουργικής  επέμβασης), 
ή πνευμονικό νόσημα,  σπασμούς, άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη;

06.   Eίχατε ποτέ προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, αυχένα, ή ισχίο; 
                                    Αν ναι, λάβατε θεραπεία για το πρόβλημα αυτό;               
07.    Παρουσιάσατε ποτέ ηπατίτιδα, ίκτερο, ηπατικό νόσημα, 

ή θετική εξέταση για ηπατίτιδα;                                                                                       
08.   Βρεθήκατε ποτέ θετικός σε εξέταση για HIV αντισώματα (του ιού του AIDS); 
09.   Κατά τους τελευταίους 12 μήνες λάβατε μετάγγιση αίματος ,

κάνατε τατουάζ, τρύπημα αυτιών ή σώματος;  
10.   Αποκλεισθήκατε ποτέ από αιμοδότης;                                                        
11.   Έχετε λάβει ποτέ θεραπεία για παθολογική αιμορραγία;  
12.   Έχετε τυποποιηθεί για τον HLA τύπο σας; Αν ναι πού;      
13.   Είχατε ποτέ προβλήματα με επισκληρίδιο ή γενική αναισθησία; 
14.   Παίρνετε φάρμακα, (συμπεριλαμβανομένων αντισυλληπτικών);   

  αν απαντήσατε « » σε κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις (από )
 παρακαλούμε εξηγείστε περιληπτικά, ώστε να γίνει έγκυρη εκτίμηση.

15.   Είστε αιμοδότης;

16.   Για γυναίκες:
        Έχετε μείνει ποτέ έγκυος;                                          
                                                 Αν ΝΑΙ πόσες φορές;
                                                 Αριθμός παιδιών

       
        

        

        

                    
Σημείωση: ΝΑΙ 5-14

Αν απαντήσετε ΝΑΙ σε κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις, είστε σε υψηλό κίνδυνο για AIDS ή ηπατίτιδα 
και δεν μπορείτε να εγγραφείτε δότης.      Παρακαλούμε δεχθείτε τις ευχαριστίες μας για το ενδιαφέρον σας.
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