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ΕΙΑΓΩΓΗ

Η Αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη 
έκφραση του εθελοντισμού,
προσφοράς και αλληλεγγύης προς 
τον συνάνθρωπο: δίνεις αίμα -
δίνεις ζωή.

Με τον όρο «Αιμοδοσία» εννοούμε τη 
χορήγηση αίματος με τη 
μετάγγιση και κατ’ επέκταση την 
όλη οργάνωση που ασχολείται με 
τη λήψη, συντήρηση και διάθεση 
του αίματος και των παραγώγων 
του.

(Τπουργείο Τγείας, 1998) 





Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΣΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Εθελονηιζμός νλνκάδεηαη εθείλε ε δξαζηεξηόηεηα πνπ
αλαπηύζζεηαη θαηά ηξόπν ειεύζεξν, αηνκηθό θαη απζόξκεην, ρσξίο
πξνζσπηθό όθεινο.
Ο εθελονηιζμός διακρίνεηαι ζε αηομικό ή οργανωμένο:

• Ο αηομικός εθελονηιζμός, απνηειεί δξαζηεξηόηεηα πνπ ππόθεηηαη
κόλν ζηηο εζηθέο δεζκεύζεηο ηνπ αηόκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη από
πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο απάληεζεο ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο.

• Ο οργανφμένος εθελονηιζμός δηαζέηεη πνιιά επίπεδα
παξέκβαζεο όπσο ηνλ πεξηβαιινληηθό εζεινληηζκό, ηνλ θνηλσληθό
εζεινληηζκό, ηνλ πνιηηηζκηθό εζεινληηζκό, ηνλ εζεινληηζκό πνιηηηθήο
άκπλαο, θαη ηνλ εζεινληηζκό δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο.

(Παλαγησηνπνύινπ Ρ.,2002)



ΟΡΙΜΟ

• Εθελοντής αιμοδότης 
όπως  ορίστηκε από το 
υμβούλιο της Ευρώπης και 
υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αναφέρεται στο άτομο που 
δίνει αίμα, πλάσμα ή άλλα 
παράγωγα με δική του 
ελεύθερη βούληση και χωρίς 
να δέχεται αμοιβή για αυτή 
την πράξη. 
(Misje A. και συν. 2005).



ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΗ

Αναλυτικότερα ένας συνειδητοποιημένος 
εθελοντής αιμοδότης διακρίνεται από τα εξής 
χαρακτηριστικά:

α) είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος,

β) έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να 
μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή 
που θα του ζητηθεί,

γ) μπορεί ύστερα από την κατάλληλη 
εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου 
και εφόσον χρειαστεί και

δ) είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να 
συντονιστεί με τις υπόλοιπες εθελοντικές 
ομάδες ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες με τις 
οποίες έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό 
και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα 
μεταξύ τους.
(Ιωαννίδου,2009)

•



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ

Οι  κατηγορίες αιμοδοτών 
που υπάρχουν διεθνώς 
είναι οι εξής:

α) Αμoιβόμενοι ή 
εμπορεύσιμοι αιμοδότες
β) Αιμοδότες συγγενικού ή 
φιλικού περιβάλλοντος των 
ασθενών ή  αιμοδότες 
αντικατάστασης
γ) Εθελοντές, μη 
αμοιβόμενοι αιμοδότες.



Η σημαντική κατηγορία των 
εθελοντών μη αμειβόμενων 
αιμοδοτών διακρίνεται στις 
εξής κατηγορίες:

❖ Οργανωμένους σε συλλόγους ή 
τράπεζες αίματος

❖ υστηματικούς και αυτόνομους, 
οι οποίοι δίνουν αίμα με 
ελεύθερη βούληση.

❖ Περιστασιακούς οι οποίοι 
αιμοδοτούν μόνο όταν υπάρχει 
ανάγκη για       συγγενικό ή 
φιλικό πρόσωπο.

(World Health Organization, 2010)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ



ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ

Σα κριτήρια επιλογής αιμοδοτών, έτσι όπως έχουν θεσμοθετηθεί, ύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία στοχεύουν 
ταυτόχρονα σε δύο σημεία. 

❖ την προστασία της υγείας του αιμοδότη.

❖ τη διασφάλιση της υγείας του δέκτη από πιθανή μετάδοση νοσήματος 
μέσω του αίματος ή άλλης επιπλοκής που τυχόν μπορεί να του προκαλέσει 
η μετάγγιση αίματος του δότη



ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΩΝ 
ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΝΣΩΝ 

• Ση σωστή επιλογή των αιμοδοτών    
(Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία,1993)

• Ση σωστή διαδικασία φλεβοκέντησης

• Με τον εργαστηριακό έλεγχο του 
αίματος (Ελληνική Αιματολογική 
Εταιρεία,1998)

• Σην διαδικασία συμβατότητας

• Σην διάθεση αίματος και παραγώγων

• Εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός 
έλεγχος (Πρακτικό βοήθημα 
Αιμοδοσίας,1995)

• Σην αναφορά και διερεύνηση 
ανεπιθύμητων μετά την μετάγγιση 
συμβαμάτων 

(Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία,1998)



Οι αυξημένες ανάγκες της χώρας μας 
σε αίμα, σε συνάρτηση με την έλλειψη 
αντίστοιχης προσφοράς, είναι γνωστή 
σε ανθρώπους του τομέα υγείας. 
Ειδικότερα το σύνολο των αναγκών 
σε αίμα ανέρχεται στις 750.000/έτος, 
σύμφωνα με στοιχεία του 2014, μόνο το 
0,65% προέρχεται από εθελοντές δότες 
και επειδή οι ανάγκες σε αίμα δεν 
καλύπτονται πλήρως η χώρα 
αναγκάζεται να εισάγει από τον 
ελβετικό ερυθρό σταυρό 
(https://www.auth.gr). 
Δυστυχώς από μελέτες προκύπτει, ότι 
από το σύνολο των ατόμων που θα 
μπορούσαν να είναι εθελοντές 
αιμοδότες, μόνο ένα 5% δίνει αίμα 
(Παυλίδης Α., 2006). 
Μέχρι σήμερα 54 από 193 χώρες έχουν 
εξασφαλίσει την επάρκεια τους σε 
εθελοντικό αίμα σε ποσοστό 100%, 
σύμφωνα με δεδομένα που προκύπτουν 
από την παγκόσμια οργάνωση υγείας 
(WHO, 2010).





ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΣΟΦΟΙ

• κοποί της ερευνητικής εργασίας είναι:

– Η διερεύνηση των κινήτρων, των γνώσεων και 
της συμπεριφοράς των εθελοντών αιμοδοτών του 
Γ.Ν. Άμφισσας.

– Η αξιολόγηση της  συμπεριφοράς των αιμοδοτών 
σε συσχέτιση με το φύλο, την ηλικία, την 
οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο 
εκπαίδευσης. 



ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ

α) η αποτύπωση και η καταγραφή των δημογραφικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στην έρευνα,

β) η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
εθελοντών αιμοδοτών στις γνώσεις, στα κίνητρα και στη συμπεριφορά τους,

γ) η καταγραφή των κινήτρων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των
εθελοντών αιμοδοτών,

δ) η διερεύνηση των απόψεων και των προτάσεων των εθελοντών
αιμοδοτών έναντι της αιμοδοσίας,

ε) η διερεύνηση των λόγων μη δωρεάς αίματος και των φόβων των
εθελοντών αιμοδοτών,

στ) η διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών δομικών στοιχείων που συνθέτουν
τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των εθελοντών αιμοδοτών.



ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ

Δείγμα

Σο δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν
219 εθελοντές αιμοδότες του
Ν.Υωκίδας (Γ.Ν Άμφισσας)
αποτελούμενο από 140 άνδρες και 79
γυναίκες-ηλικιακού εύρους 17 έως 66
ετών.

Φρόνος διεξαγωγής
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το
διάστημα Ιανουάριο-Μάρτιο 2015 με
την χρήση ανώνυμων
ερωτηματολογίων,τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα μας
κατόπιν αδειοδότησης (Ιωαννίδου Μ.,2009),

107 ερωτήσεων.



Σο εργαλείο της έρευνας

Aποτελούμενο από πέντε μέρη:

Μέρος Α: Γενικές Πληροφορίες (ερ.1-18)

Μέρος Β: τάσεις – υμπεριφορά εθελοντών 
αιμοδοτών (ερ.Α1-Δ6)

Μέρος Γ: Απόψεις – Προτάσεις (ερ.Ε1-Σ6)

Μέρος Δ: Λόγοι μη δωρεάς αίματος (ερ.Ζ1-Ζ9)

Μέρος Ε: Δημογραφικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του δείγματος (ερ.1-13)





ΚΑΣΑΝΟΜH ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚA ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚA ΣΟΤ



Ποσοστό επαγγελμάτων  ανά  φύλο



ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ





ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΟΤ







υμμετοχή  σε συλλόγους  και σωματεία



ΤΓΚΡΙΗ ΜΕΛΩΝ 
ΤΛΛΟΓΩΝ/ΩΜΑΣΕΙΩΝ



ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΔΤΟ ΥΤΛΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ



ΜΕΟΙ ΟΡΟΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΑΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΩΝ ΑΝΑ ΥΤΛΟ



ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑ



ΣΡΟΠΟΙ ΦΑΛΑΡΩΗ

υνολικά το 17,1% των ερωτηθέντων δεν χρειάστηκε κανενός είδους χαλάρωσης 
ενώ το 23,7% χρησιμοποιεί πάντα κάποιο από τους έξι τρόπους. Σο 56,2% δεν 

χρησιμοποιεί κανένα από τους έξι τρόπους χαλάρωσης σε σταθερή βάση. 



ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 



ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ(1)

• Το ποζοζηό ηφν ανδρών αηκνδνηώλ είλαη πςειόηεξν από όηη ησλ
γπλαηθώλ (Marantidou et al 2007, Bani & Giusanni 2010) θαη δίνοσν αίμα ζε πιο
ηακηική βάζη (Oliveira et al 2011, Madrona et al 2012).

• Οη εζεινληέο αηκνδόηεο είραλ κεγαιύηεξε κοινφνική
σπεσθσνόηηηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο αηκνδόηεο αλαπιήξσζεο
(Απνζηνιίδνπ 2013,ακαξά 2011).

• ηνλ πιεζπζκό καο ζεκεηώζεθε μικρή ζπρλόηεηα αρνηηικών
εμπειριών θαηά ηελ αηκνδνζία (Kalargirou et al 2013).

• Υυηλός δείκηης ικανοποίηζης από ην πξνζσπηθό ηεο
αηκνδνζίαο(Marantidou et al 2007, Chliaoutaki et al 1994) θαη συηλή
αποθαζιζηικόηηηα, ώζηε λα ζπλερηζηεί ε δσξεά αίκαηνο κέρξη ην
επηηξεπηό όξην ειηθίαο,αθόκα θαη αλ ηπρόλ ππάξμνπλ αξλεηηθέο
εκπεηξίεο (Kalargirou et al 2013).



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ(2)

• Η ππν-αληηπξνζώπεπζε αηόκσλ με ταμηλόηερο μορθφηικό
επίπεδο, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εζηίαζεο ζηνρεπκέλσλ
παξεκβάζεσλ.

• Έλαο ζηνπο ηξεηο άλδξεο δώξηζε αίκα πρώηη θορά θαηά ηεο δηάξθεηα
ηης ζηραηιφηικής ηοσ θηηείας (Chliaoutakis et al 1994,Απνζηνιίδνπ θαη ζπλ,2013).

• Οη αηκνδόηεο εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε ηης κοινφνικής
σπεσθσνόηηηας θαη όρη ηόζν ζηελ παξνρή κινήηρφν από ηε Πνιηηεία
πξνηείλνληαο δξάζεηο ελεκέξσζεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα.



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ(3)

• Οη ζηάζεις θαη νη ζσμπεριθορές ησλ αηκνδνηώλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ κοινφνική σπεσθσνόηηηα
επεξεάδνπλ ηε ζστνόηηηα αηκνδνηήζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (Απνζηνιίδνπ 2013,ακαξά 2011).

• Οη ζσμπεριθορές αλαδήηεζεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε
ηε δσξεά αίκαηνο κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρύνπλ θαη ηελ
εσαιζθηηοποίηζη.



ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΕΡΕΤΝΑ

• Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδξαζε σο
αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο, επηπρώο όκσο ζε κηθξό
πνζνζηό αηκνδνηώλ.

• Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα
αθνξνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.

• Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεύζηκν, δηόηη
ε έξεπλα αθνξά κηα κειέηε πεξίπησζεο-αληηιήςεηο,
ζηάζεηο θαη απόςεηο εζεινληώλ αηκνδνηώλ ζρεηηθά κε
ηελ αηκνδνζία.

• Επίζεο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα κελ ήηαλ
αξθεηά κεγάιν, παξόια απηά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά.



ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ(1)

• Αύξηση συλλογής αίματος με τη συνεχή ανανέωση 
του αιμοδοτικού πληθυσμού-ευαισθητοποίηση 
εφήβων.

• Κεντρικός σχεδιασμός προσέλκυσης-εκμετάλλευση 
της καλής επικοινωνίας προσωπικού αιμοδοσίας και 
αιμοδότη.

• Ισχυροποίηση της αιμοδοτικής συνείδησης 
προκειμένου να αυξηθούν οι τακτικοί εθελοντές 
αιμοδότες.

• Πλάνο μεταστροφής αιμοδοτών αντικατάστασης σε 
εθελοντές.



ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ(2)

• Σήρηση αρχείου αιμοδοτών.

• Καθιέρωση ερωτηματολογίου ικανοποίησης και
εκτίμησης γνώσεων των αιμοδοτών.

• Η συμβολή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

• Η αύξηση της κοινωνικής αναγνώρισης μέσω
βραβείων, πιστοποιητικών,καθώς και άλλων τρόπων
επιβράβευσης εθελοντών αιμοδοτών, θα μπορούσε να
λειτουργήσει θετικά για μερίδα των δυνητικών
αιμοδοτών.
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Η εθελοντική αιμοδοσία 
είναι πολιτισμός και το αίμα 
πρέπει να δωρίζεται από τον 
«Άνθρωπο στον 
υνάνθρωπο». 
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