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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εθελοντικό αιμοδοςύα εύναι μια μορφό
ψυχοκοινωνικόσ εξϋλιξησ, ςτηρύζεται ςτο ςύςτημα των
ανθρωπύνων αξιών κοινωνικόσ ευθύνησ, αλτρουιςμού
και ανθρωπιςμού.
Εύναι παρϊδειγμα προςφορϊσ και ςυμμετοχόσ και
αποτελεύ την ουςιαςτικότερη απόδειξη τησ πραγματικόσ
ενότητασ των ανθρώπων.
Η εθελοντικό αιμοδοςύα από το τϋλοσ του 20ου αιώνα
αντιμετωπύζεται και ςτη χώρα μασ με εντονότερο
αύςθημα ευθύνησ γιατύ αρχύςαμε να καταλαβαύνουμε ότι
η ϋλλειψη αύματοσ εύναι πρόβλημα κοινωνικό και όχι
ιατρικό.



Αναμφιςβότητα υπϊρχουν καθημερινϊ μεγϊλεσ
ανϊγκεσ ςε αύμα και η εθελοντικό αιμοδοςύα εύναι

επιτακτικό ανϊγκη ιδύωσ ςτην Ελλϊδα η οπούα εύναι η
τελευταύα χώρα ςτην Ευρώπη ςε προςφορϊ αύματοσ.


Δυςτυχώσ ο Έλληνασ θα δώςει αύμα μόνο αν το
χρειαςτεύ κϊποιοσ ςυγγενόσ του.



Οι ανϊγκεσ ςε αύμα ςτην Ελλϊδα καλύπτονται με
ειςαγωγϋσ κυρύωσ από τον ελβετικό ερυθρό ςταυρό.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΜΟΔΟΙΑ ;
Με τον όρο “ΑΙΜΟΔΟΙΑ” εννοούμε τη χορόγηςη
αύματοσ με την μετϊγγιςη και κατ’ επϋκταςη την όλη
οργϊνωςη που αςχολεύται με τη λόψη, επεξεργαςύα,
ςυντόρηςη και διϊθεςη του αύματοσ και των Παραγώγων
του.
Ψσ επιςτημονικόσ τομϋασ, η αιμοδοςύα αποτελεύ
ιδιαύτερο κλϊδο τησ αιματολογύασ με τερϊςτια ανϊπτυξη
τα τελευταύα 20 χρόνια.
Η αιμοδοςύα ςαν φοβερϊ εξειδικευμϋνοσ τομϋασ
πλαιςιώνεται με επιςτημονικό, νοςηλευτικό και τεχνικό
προςωπικό υψηλόσ ςτϊθμησ με εξειδύκευςη ςτο τομϋα
τησ αιμοδοςύασ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΗ;






Οι εθελοντϋσ, μη αμειβόμενοι αιμοδότεσ ορύζονται ωσ:
"τα ϊτομα που προςφϋρουν αύμα, πλϊςμα ό ϊλλα
ςυςτατικϊ του αύματοσ με την ελεύθερη θϋληςό τουσ
και δεν λαμβϊνουν αμοιβό γι’ αυτό, εύτε με τη μορφό
χρημϊτων εύτε με ϊλλη μορφό που θα μπορούςε να
θεωρηθεύ υποκατϊςτατο των χρημϊτων.
Αυτό η μορφό περιλαμβϊνει ακόμα και ϊδεια από την
εργαςύα για χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο από αυτό
που λογικϊ χρειϊζεται για την αιμοδοςύα και τη
μετακύνηςη γι’ αυτό το ςκοπό.
Σα μικρϊ ενθύμια, τα αναψυκτικϊ και η καταβολό του
ακριβούσ κόςτουσ τησ μετακύνηςησ εύναι ςυμβατϊ με
την εθελοντικό, μη αμειβόμενη αιμοδοςύα"

ΑΝΑΓΚΕ
ΣΟΤ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
Ε ΑΙΜΑ

Σο αύμα εύναι ςόμερα ϋνα πολύτιμο αγαθό και
την ευθύνη για την εξαςφϊλιςη αποθεμϊτων
αςφαλούσ αύματοσ την ϋχει η κυβϋρνηςη κϊθε
χώρασ χωριςτϊ.

Οι ανϊγκεσ του πληθυςμού των αςθενών
κϊθε χρόνο αυξϊνουν με γοργούσ
ρυθμούσ,ωςτόςο δεν εύναι αντύςτοιχη η
προςϋλευςη των εθελοντών αιμοδοτών.
Αυτό ϋχει ςαν αποτϋλεςμα το αύμα να μην
επαρκεύ για την κϊλυψη των αναγκών του
πληθυςμού.

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι ανϊγκεσ τησ χώρασ μασ ςε αύμα εύναι πολύ μεγϊλεσ. ε κϊθε
νοςοκομεύο 2/10 αςθενεύσ κατϊ μϋςο όρο χρειϊζονται
μετϊγγιςη.
Έτςι, οι ετόςιεσ ανϊγκεσ τησ χώρασ μασ ςε αύμα, ξεπερνούν
πολύ περιςςότερο τισ 650 -700.000 φιϊλεσ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕ Ε ΑΙΜΑ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ
ΕΞΗ ΠΗΓΕ:
•50% από το ςυγγενικό περιβϊλλον των
αςθενών.
•40% από μεμονωμϋνουσ εθελοντϋσ αιμοδότεσ
καθώσ και ςυγκροτημϋνουσ ςυλλόγουσ
εθελοντών αιμοδοτών.

•5% από τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ.

ΕΡΓΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ
Σην εθελοντικό μη
αμειβόμενη προςφορϊ
αύματοσ και την
απαγόρευςη κϋρδουσ από
τη διϊθεςη προώόντων
αύματοσ.
Σα κριτόρια επιλογόσ ό
αποκλειςμού των
αιμοδοτών.
Σον τρόπο ςυλλογόσ του
αύματοσ.

 Σον τρόπο

παραςκευόσ των
παραγώγων αύματοσ
και πλϊςματοσ.
 Σισ αρχϋσ
ςυντόρηςησ του
αύματοσ και των
παραγώγων.
 Σον τρόπο
παρϊδοςησ και
διακύνηςησ του
αύματοσ και των
παραγώγων.)



Σον εργαςτηριακό ϋλεγχο
με τισ εργαςτηριακϋσ
εξετϊςεισ που επιβϊλλονται
(ορολογικϋσ, καθοριςμόσ
ομϊδων, ϋλεγχοσ
νοςημϊτων που
μεταδύδονται με την
μετϊγγιςη).



Σην πρακτικό τησ
μετϊγγιςησ, δηλ. τον τρόπο
αύτηςησ ενόσ αύματοσ για
μετϊγγιςη, τον τρόπο
επιλογόσ του αύματοσ και
τισ απαραύτητεσ εξετϊςεισ
που πρϋπει να προηγηθούν
από μια μετϊγγιςη.



Σον απαρϊβατο όρο τησ
τόρηςησ δελτύων
καταγραφόσ όλων
αυτών των διαδικαςιών
ώςτε να εύναι δυνατόσ ο
πολλαπλόσ ϋλεγχοσ που
εξαςφαλύζει την
αποτροπό των
ςυμβαμϊτων.

Η αςφάλεια τησ
αιμοδοςίασ
εξαρτάται από
τρεισ
παράγοντεσ:

Αςφαλεύσ αιμοδότεσ
Αςφαλϋσ αύμα

 Λιγότερεσ μεταγγύςεισ.

ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΤ ΔΙΝΟΤΝ ΑΤΣΗ
ΣΗΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ:
 η πολύ προςεκτικό επιλογό των αιμοδοτών
 η αξιοπούηςη των εθελοντών αιμοδοτών
 ο μοριακόσ-ορολογικόσ ϋλεγχοσ για τυχόν ύπαρξη λοιμωδών
νοςημϊτων ςε

όλεσ τισ μονϊδεσ αύματοσ.

 ο ποιοτικόσ ϋλεγχοσ των παραγώγων του αύματοσ, ϋτςι ώςτε να
χορηγούνται ςτον δϋκτη μϋγιςτησ ποιότητασ παρϊγωγα.

ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΨΝ ΜΕΣΑΓΓΙΕΨΝ
ΑΙΜΑΣΟ:
- την προςϋγγιςη ατόμων χαμηλού κινδύνου για λοιμώξεισ που μεταδύδονται με
μεταγγύςεισ ςτα πλαύςια των δραςτηριοτότων προςϋλκυςησ αιμοδοτών,
- την προςϋλκυςη μόνο εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών με αλτρουώςτικϊ ό
ανθρωπιςτικϊ κύνητρα,
- τη διατόρηςη των εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών, ϋτςι ώςτε να γύνουν
τακτικού αιμοδότεσ,
- αγωγό υγεύασ του κοινού ςε ότι αφορϊ τη ςημαςύα τησ αιμοδοςύασ και τουσ
παρϊγοντεσ κινδύνου που εύναι δυνατό να καθιςτούν ϋνα ϊτομο ακατϊλληλο για

αιμοδοςύα,

-αυςτηρϋσ διαδικαςύεσ επιλογόσ αιμοδοτών ςύμφωνα με
καθοριςμϋνα κριτόρια, που περιλαμβϊνουν ςυνϋντευξη,
ϋλεγχο τησ κατϊςταςησ τησ υγεύασ και ςυμβουλευτικό
για κϊθε αιμοδότη πριν από κϊθε αιμοδοςύα,
- ϊςηπτεσ διαδικαςύεσ ςυλλογόσ αύματοσ για την
πρόληψη βακτηριακόσ επιμόλυνςησ,
- ϋλεγχο όλων των μονϊδων αύματοσ για την παρουςύα
λοιμωδών παραγόντων που εύναι δυνατό να μεταδοθούν
με τη μετϊγγιςη μολυςμϋνου αύματοσ,
- μετϊγγιςη αύματοσ μόνο αν δεν υπϊρχουν ϊλλεσ
εναλλακτικϋσ θεραπεύεσ.

ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ ΑΙΜΟΔΟΣΨΝ
Η προςϋλκυςη εθελοντών αιμοδοτών εύναι η
διαδικαςύα εμπϋδωςησ τησ εθελοντικόσ
αιμοδοςύασ ςτο ςύςτημα αξιών του ατόμου,
ώςτε το ϊτομο να ενθαρρυνθεύ να γύνει
εθελοντόσ αιμοδότησ, αλλϊ και να
ςυνειδητοποιόςει ότι πρϋπει να παραμεύνει
εθελοντόσ αιμοδότησ .
 Η προςϋλκυςη εύναι μια ςύνθετη διαδικαςύα
επικοινωνύασ, η οπούα καλό εύναι να γύνεται
από τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ/προςελκυτϋσ
και λοιπϊ ςτελϋχη τησ αιμοδοςύασ.


ΣΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΠΟΤ ΑΦΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΑΙΜΟΔΟΣΗ
α)θα πρϋπει να εύναι επαρκϋσ για
διεξαγωγό των δραςτηριοτότων που
αφορούν την επιλογό,
β) θα ϋχει λϊβει κατϊλληλη εκπαύδευςη
για την εφαρμογό των «πρότυπων
γραπτών διαδικαςιών λειτουργύασ
γ) θα ϋχει αξιολογηθεύ ωσ ικανό να
εκτελεύ τα καθόκοντα που του
ανατύθενται.

Ο ΠΡΟΕΛΚΤΣΗ
ΔΙΑΡΚΩ ΑΝΑΖΗΣΕΙ:

α. ςτοιχεία που θα τον
οδηγήςουν ςτην επιλογή τησ

κατάλληλησ μεθόδου
προςέλκυςησ (θεωρητικέσ
κατευθύνςεισ - ερευνητικά
δεδομένα),
β. τρόπουσ προςαρμογήσ
αυτών των δεδομένων ςτην

Σο ϋργο τησ προςϋλκυςησ εύναι
δραςτηριότητα εξειδικευμϋνη που θα
πρϋπει να κατευθύνεται από βαθιϊ
θεωρητικό γνώςη, ϋρευνα και εμπειρύα.

ελληνική πραγματικότητα, και
γ. τεχνικέσ αποτελεςματικήσ
επικοινωνίασ με τουσ
αιμοδότεσ.

ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ε ΜΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ε ΘΕΗ:


Να εξηγεύ τισ λειτουργύεσ του
αύματοσ ςτον οργανιςμό και τη
χρόςη των διϊφορων
προώόντων αύματοσ.







Να επιςημαύνει τισ κλινικϋσ
καταςτϊςεισ που επηρεϊζουν
την ποιότητα του αύματοσ και
την καταλληλότητα του
αιμοδότη.

Να εξηγεύ γιατύ η
εθελοντικό, μη αμειβόμενη,
αλτρουώςτικό αιμοδοςύα
εύναι το θεμϋλιο τησ
αςφϊλειασ του
προςφερόμενου αύματοσ.



Να αναφϋρει τα κύρια μϋτρα
που χρηςιμοποιούνται για την
ελαχιςτοπούηςη του κινδύνου
των λοιμώξεων που
μεταδύδονται με τισ
μεταγγύςεισ.

Να αξιολογεύ την
ενημϋρωςό του ςχετικϊ με
το τι γύνεται ςτο χώρο
εργαςύασ του τη δεδομϋνη
χρονικό ςτιγμό.



Να αναγνωρύζει την
προςωπικό του ευθύνη για
την προαγωγό τησ
εθελοντικόσ, μη
αμειβόμενησ αιμοδοςύασ

Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τον
προγραμματιςμό προςϋλκυςησ αιμοδοτών
- παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την επικρατούςα
κουλτούρα και τισ τοπικϋσ παραδόςεισ,
 - τον επιπολαςμό των λοιμώξεων που μεταδύδονται
με τισ μεταγγύςεισ,
 - παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την Τπηρεςύα
Αιμοδοςύασ και τα ϊτομα που εργϊζονται ς' αυτόν,
 - νομικϊ θϋματα και θϋματα καταςτατικού,
 - θϋματα χρόνου,
 - παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τουσ πόρουσ ό την
ϋλλειψό τουσ,
 - παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την εκπαύδευςη και
την ενημϋρωςη,
 - προςωπικούσ παρϊγοντεσ




Καθοριςμόσ
προτεραιοτότων



Τποςτόριξη αιμοδοτών
και ςυμβουλευτικό
παρϋμβαςη



Εμπιςτευτικότητα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΣΩΝ

ΚΤΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΤΝ ΣΗΝ
ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ ΑΙΜΟΔΟΣΨΝ ΕΙΝΑΙ:


Αλτρουώςμόσ ό
φιλανθρωπύα,



Κατανόηςη των αναγκών
τησ κοινότητασ και των
κοινωνικών κανόνων,



Ανϊγκη για αυτοεκτύμηςη ό αναγνώριςη,



Επιβρϊβευςη και
κύνητρα,



Κοινωνικό πύεςη

ΠΡΟΣΑΕΙ


Ημερύδα αφιερωμϋνη ςτουσ εθελοντϋσ αιμοδότεσ με: βρϊβευςη των
εθελοντών αιμοδοτών, φορϋων ό υλλόγων εθελοντών, βρϊβευςη
Αιμοπεταλιοδοτών, καλύτερη ενημϋρωςη.



Ημερολόγιο αιμοδοςύασ. Ευχετόρια κϊρτα ςτην ονομαςτικό του εορτό,
γραπτό ό τηλεφωνικό ειδοπούηςη για την ημερομηνύα επόμενησ αιμοληψύασ
του.



Κυτύο παραπόνων η ερωτηματολόγιο ικανοπούηςησ των εθελοντών
αιμοδοτών.



Διοργϊνωςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων (ςεμιναρύων) ςτα ςχολεύα.



τουσ τακτικούσ εθελοντϋσ αιμοδότεσ κϊθε 3 αιμοληψύεσ να γύνεται και
μϋτρηςη Fe, φεριτύνησ προκειμϋνου να αξιολογηθεύ η κατϊςταςη του
αιμοδότη.

ΠΡΟΣΑΕΙ


Δια βύου εκπαύδευςη και επαγγελματικό κατϊρτιςη του προςωπικού για την
αςφϊλεια τόςο του αιμοδότη όςο και του δϋκτη αύματοσ (Περιοδικό
«Εθελοντόσ Αιμοδότησ») αλλϊ και την εκπαύδευςη του προςωπικού διαφόρων
φορϋων που λειτουργούν τρϊπεζεσ αύματοσ για την προςϋλκυςη και
κινητοπούηςη των εθελοντών αιμοδοτών.



ύςτημα μηχανοργϊνωςησ για την καταγραφό ςτοιχεύων αιμοδοτών.
Διαςφϊλιςη του απορρότου των προςωπικών δεδομϋνων των αιμοδοτών
μϋςω του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ.



Δημιουργύα αρχεύου για αιμοδότεσ με ςπϊνιεσ ομϊδεσ αύματοσ,
αιμοπεταλιοδότεσ, ώςτε να καλεςτεύ από την αιμοδοςύα ςε περύπτωςη
εκτϊκτου ανϊγκησ.



Ανανϋωςη ϋντυπου υλικού, μϊρκετινγκ, αφύςεσ με λιτό κατανοητό τρόπο για
την μετϊδοςη του μηνύματοσ εθελοντικόσ αιμοδοςύασ.

ΠΡΟΣΑΕΙ


Προβολό ειδικόσ ενημερωτικόσ ταινύασ η τηλεοπτικού ςποτ, για την αιμοδοςύα
και την επεξεργαςύα αύματοσ.



Επιβρϊβευςη εθελοντικόσ αιμοδοςύασ και ςτουσ διοργανωτϋσ των ομϊδων και
υλλόγων εθελοντών αιμοδοτών την Παγκόςμια ημϋρα Εορτόσ του Εθελοντό
Αιμοδότη,14 Ιουνύου.



υςτηματικό διαπροςωπικό επικοινωνύα με τουσ αιμοδότεσ.



Μεταςτροφό των αιμοδοτών του ςυγγενικού και φιλικού περιβϊλλοντοσ
αςθενών ςε εθελοντϋσ τακτικούσ αιμοδότεσ.



Η προαγωγό τησ υγεύασ να εύναι αναπόςπαςτο μϋροσ των προγραμμϊτων τησ
Π.Ο.Τ., οι νϋοι να ϋχουν ζωτικό ρόλο ς’ αυτϊ τα προγρϊμματα για την εξαςφϊλιςη
αςφαλούσ και επαρκούσ αύματοσ καθώσ και ςτην προβολό και προώθηςη τησ
αιμοδοςύασ.

ΑΙΜΟΔΟΣΕ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΑΜΥΙΑ ( 2014)
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ΑΠΟ ΕΡΕΤΝΑ ΦΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΕ
ΑΙΜΟΔΟΣΕ ΣΟ Γ.Ν.ΑΜΥΙΑ ( κατϊ τα ϋτη 2014-2015):
Σο δεύγμα μασ αποτελεύται από 219
εθελοντϋσ αιμοδότεσ. Εξ αυτών 140 εύναι
ϊνδρεσ (63,9%) και 79 γυναύκεσ (36,1%).
Ο μ.ο ηλικύασ των ανδρών εύναι 37,7 ϋτη
ενώ των γυναικών 38,38 ϋτη. Όςο αφορϊ
τη πρώτη φορϊ όπου δώριςαν αύμα οι
ςυμμετϋχοντεσ αυτό όταν :
Για τουσ ϊνδρεσ ςε ποςοςτό 59,6% για
ανθρωπιςτικούσ λόγουσ και ςε 39,1% για
πρόςωπο του οικογενειακού ό φιλικού
περιβϊλλοντοσ, ενώ 32,9% εξ αυτών
πρώτη φορϊ δώριςαν αύμα κατϊ τη
διϊρκεια τησ ςτρατιωτικόσ τουσ θητεύασ.
Για τισ γυναύκεσ, οι ανθρωπιςτικού λόγοι
όταν το κύνητρο ςτη πρώτη δωρεϊ ςε
ποςοςτό 72,2% και η ανϊγκη
προςφιλούσ ατόμου ςε ποςοςτό
30,4%, ενώ μύα εξ αυτών (1,5%) πρώτη
φορϊ δώριςε αύμα κατϊ τη διϊρκεια τησ
ςτρατιωτικόσ τησ υπηρεςύασ.



Όςο αφορϊ το κύνητρο τησ πρώτησ
δωρεϊσ αύματοσ, οι γυναύκεσ όταν
ςτατιςτικϊ ςυχνότερο από ότι οι
ϊνδρεσ να ϋχουν προβεύ ςτη δωρεϊ
για ανθρωπιςτικούσ λόγουσ



Δεν ςημειώθηκε διαφορϊ ςτη
περύπτωςη δωρεϊσ αύματοσ για
λόγουσ ανϊγκησ προςφιλούσ
προςώπου. Βϋβαια η διαφορϊ όςο
αφορϊ την απϊντηςη ότι η πρώτη
δωρεϊ ϋγινε κατϊ τη διϊρκεια τησ
υπηρεςύασ ςτισ Ένοπλεσ Δυνϊμεισ
όταν ςυντριπτικό και δεν
αξιολογεύται, όμωσ πολλού ςτον
ερευνητικό πληθυςμό την
παραθϋτουν ωσ αυτόνομο λόγο ενώ
οριςμϋνοι (20 ϊτομα, 14,28% των
ανδρών) ςυνδυϊζουν αυτό την
απϊντηςη με το κύνητρο του
ανθρωπιςμού.







Οι τακτικού αιμοδότεσ ςτην
ϋρευνα μασ όταν 141, κατϊ μϋςο
όρο δύνουν αύμα 2,36 φορϋσ τον
χρόνο ,εκ των οπούων το 16%
ϋχει προςφϋρει αύμα 2-5 φορϋσ
ϋωσ τώρα, το 20,8% 6-10
φορϋσ, το 16% 11-15 φορϋσ και
το 36,1% περιςςότερεσ από 15
φορϋσ.
Σο 36,1% εξ αυτών εύναι
δωρητϋσ μυελού των οςτών και
το 16,1% δωρητϋσ οργϊνων.
τη περύπτωςη τησ δωρεϊσ
μυελού, οι τακτικού αιμοδότεσ
εύναι ςυχνότεροι δότεσ ςε
ςχϋςη με όςουσ αιμοδότεσ δεν
εύναι τακτικού







υγκρινόμενοι με τουσ μητακτικούσ αιμοδότεσ, οι
τακτικού αιμοδότεσ όταν
πιθανότερο να ϋχουν
ευαιςθητοποιηθεύ μϋςω τησ
ςυμμετοχόσ ςε οργϊνωςη
εθελοντικόσ αιμοδοςύασ από
κϊποιο ςύλλογο.
Αντύθετα, όταν λιγότερο
πιθανό να δύνουν αύμα με
ςκοπό τη προςωπικό
παρακαταθόκη για κϊλυψη
αναγκών ςε αύμα ςυγγενών
ό φύλων.
Δεν ςημειώθηκε ςτατιςτικϊ
ςημαντικό διαφορϊ ωσ προσ
το αν η ευαιςθητοπούηςη
οφεύλονταν ςε ανϊγκη
αύματοσ ςυγγενό ό
φύλου, πιθανώσ καθώσ αυτό
εύναι ϋνα τυχαύο γεγονόσ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ


υνοπτικϊ καταλόγουμε ςτο ςυμπϋραςμα ότι οι ςτϊςεισ
και οι ςυμπεριφορϋσ των αιμοδοτών που ςυνδϋονται με την
κοινωνικό τουσ υπευθυνότητα επηρεϊζουν ςημαντικϊ το
πόςο ςυχνϊ δύνουν αύμα κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου, όμωσ
αυτό η επύδραςη διαμεςολαβεύται διαμϋςω των
ςυμπεριφορών αναζότηςησ ενημϋρωςησ ςχετικϊ με τη
δωρεϊ αύματοσ και την ευαιςθητοπούηςη ςτα προβλόματα
που αντιμετωπύζονται με τη δωρεϊ αύματοσ.



Επύςησ, οι ςυμπεριφορϋσ αναζότηςησ ενημϋρωςησ
ςχετικϊ με τη δωρεϊ αύματοσ με τη ςειρϊ τουσ ενιςχύουν
και την ευαιςθητοπούηςη.



Οπότε, μεγαλύτερη κοινωνικό υπευθυνότητα οδηγεύ ςε
ςυχνότερη δωρεϊ αύματοσ επειδό οδηγεύ ςε μεγαλύτερη
αναζότηςη ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςη των
αιμοδοτών.

ΕΠΙΛΟΓΟ

Ο Εθελοντιςμόσ ωσ αλτρουιςτικό αντύληψη
ζωόσ με κύριο γνώριςμα την προςφορϊ
χωρύσ ανταμοιβό θεωρεύται η κρυφό
δύναμη τησ ανθρωπότητασ.
Η εθελοντικό προςφορϊ αύματοσ, αποτελεύ
ϋναν από τουσ ςημαντικότερουσ κρύκουσ
του κοινωνικού εθελοντιςμού.
Η εθελοντικό αιμοδοςύα δεν εύναι απλϊ
φιλανθρωπύα, εύναι βαςικόσ πυλώνασ του
Δημοςύου υςτόματοσ Τγεύασ.

Αποτελεύ ύψιςτη πρϊξη αλτρουιςμού και
γεμύζει με ηθικό υπερηφϊνεια τον
αιμοδότη για τισ ζωϋσ που θα ςώςει με το
αύμα του.
Πρϋπει όλοι να γύνουμε αιμοδότεσ.
Δεν χρειϊζεται να περιμϋνουμε να μασ
ζητηθεύ για κϊποιο ςυγγενικό ό φιλικό
πρόςωπο που χρειϊζεται αύμα, αλλϊ
πρϋπει από μόνοι μασ να δύνουμε τακτικϊ
αύμα ςτην αιμοδοςύα των νοςοκομεύων
και των κινητών ςυνεργεύων.

ΑΙΜΟΔΟΣΗ
Α = Αδελφοςύνη, Αγϊπη, Αλληλεγγύη
Ι = Ιερό Υιλανθρωπικό Πρϊξη Αγϊπησ
Μ = Μϋγιςτη Κοινωνικό Τποχρϋωςη &
Προςφορϊ
Ο = Ο προςφϋρων αύμα δύνει ΖΨΗ ςτον
πϊςχοντα
Δ = Δυναμιςμόσ Χυχόσ, Αρετόσ, Ανθρωπιϊσ
Ο = Ο Θεςμόσ του Εθελοντιςμού
Σ = Σιμητικό Κοινωνικό Καταξύωςη
Η = Η Ευγενϋςτερη & Πολυτιμότερη
Ανθρώπινη Αξύα
 = εμνό Ανιδιοτελόσ Προςφορϊ.
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