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   Ακόμα και αν εργαζόμαστε μεμονωμένα κυρίως, ή  μια 
μικρή ομάδα συναδέλφων, στην πραγματικότητα είμαστε 
μια μεγάλη στρατιά εργαζομένων που καθημερινά 
αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις.   Η μεγαλύτερη 
πρόκληση για όλους εμάς είναι η διασφάλιση ασφαλών και 
σταθερών αποθεμάτων αίματος, που επαρκούν για την 
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού των ασθενών.                                   
Για να το επιτύχουμε πρέπει να προσελκύσουμε και να 
διατηρήσουμε αιμοδότες που θεωρούνται όσο γίνεται 
περισσότερο ασφαλείς. Στοιχεία απ’ όλο τον κόσμο 
δείχνουν τέτοια άτομα είναι οι εθελοντές αιμοδότες από 
πληθυσμούς χαμηλού κινδύνου που δίνουν αίμα τακτικά. 



  Κάθε εργαζόμενος σε μια 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας σε 
οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου μπορεί να κάνει 
τη διαφορά ως άτομο.   
Όλοι μαζί μπορούμε να 
κάνουμε σημαντική 
διαφορά. 



  Από τις πρώτες ήδη εφαρμογές των μεταγγίσεων στη 
θεραπευτική, οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε όλο τον κόσμο 
εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της 
ασφάλειας των μεταγγίσεων αίματος Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν: 

 Την προσέγγιση ατόμων χαμηλού κινδύνου για λοιμώξεις που 
μεταδίδονται με μεταγγίσεις στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
προσέλκυσης αιμοδοτών. 

 Την προσέλκυση μόνο εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών 
με αλτρουιστικά ή ανθρωπιστικά κίνητρα 

 Την διατήρηση των εθελοντών, έτσι ώστε να γίνουν τακτικοί 
αιμοδότες 

 Αγωγή υγείας του κοινού σε ότι αφορά τη σημασία της 
αιμοδοσίας και τους παράγοντες κινδύνου που είναι δυνατό 
να καθιστούν ένα άτομο ακατάλληλο για αιμοδοσία. 



 Αυστηρές  διαδικασίες επιλογής αιμοδοτών σύμφωνα  με 
καθορισμένα κριτήρια, που περιλαμβάνουν συνέντευξη, έλεγχο της 
κατάστασης της υγείας και συμβουλευτική για κάθε αιμοδότη πριν 
από κάθε αιμοδοσία. 

 Άσηπτες διαδικασίες συλλογής αίματος για την πρόληψη βακτηριακής 
επιμόλυνσης. 

 Έλεγχο όλων των μονάδων αίματος για την παρουσία λοιμωδών 
παραγόντων που είναι δυνατό να μεταδοθούν με τη μετάγγιση 
μολυσμένου αίματος 

 Μετάγγιση μόνο αν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές θεραπείες. 
 
   Παρά τη εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων, ποτέ δεν μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς ότι το αίμα είναι 100% ασφαλές. Πρώτη γραμμή 
της άμυνας εναντίον των λοιμώξεων που μεταδίδονται με 
μεταγγίσεις είναι η προσέλκυση και η επιλογή αιμοδοτών χαμηλού 
κινδύνου.  
 



  Αν εξαιρέσουμε την κατ’ επίκληση ή την αυτόλογη 
αιμοδοσία, διακρίνουμε τρεις αδρές κατηγορίες 
αιμοδοτών: 

•  Αμειβόμενοι ή εμπορεύσιμοι αιμοδότες 
• Αιμοδότες αναπλήρωσης συγγενικά ή φιλικά 

πρόσωπα. 
• Εθελοντές, μη αμειβόμενοι αιμοδότες.  
   Στοιχεία από πολλές χώρες δείχνουν ότι 

ασφαλέστεροι αιμοδότες είναι οι εθελοντές  μη 
αμειβόμενοι αιμοδότες από πληθυσμούς χαμηλού 
κινδύνου που δίνουν αίμα τακτικά. 

 



   Οι εθελοντές, μη αμειβόμενοι αιμοδότες που προσφέρουν 
τακτικά αίμα είναι τα θεμέλια της ασφάλειας και της 
επάρκειας των αποθεμάτων αίματος. 

Οι εθελοντές, μη αμειβόμενοι αιμοδότες ορίζονται ως: 
<<τα άτομα που προσφέρουν αίμα, πλάσμα ή άλλα συστατικά του 

αίματος με την ελεύθερη θέληση τους και δεν λαμβάνουν 
αμοιβή γι αυτό, είτε με τη μορφή χρημάτων είτε με άλλη μορφή 
που θα μπορούσε να θεωρηθεί υποκατάστατο των χρημάτων. 
Αυτή η μορφή περιλαμβάνει ακόμα και άδεια από την εργασία 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται για 
την αιμοδοσία και για την μετακίνηση γι’ αυτό το σκοπό . Τα  
μικρά ενθύμια, τα αναψυκτικά και η καταβολή του ακριβούς 
κόστους της μετακίνησης είναι συμβατά με την εθελοντική, μη 
αμειβόμενη αιμοδοσία.>> 



   Αυτοί οι πολύτιμοι αιμοδότες δεν θα εμφανιστούν 
έτσι απλά. Όλα τα μέλη του προσωπικού στις 
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε όλο τον κόσμο πρέπει να 
βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια βάση τέτοιων 
αιμοδοτών .Ως μέλος του προσωπικού ενός Κέντρου 
ή μιας Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, έχουμε την ευθύνη να 
συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο 
οποίο θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο. 

   Οι αιμοδότες είναι στην πραγματικότητα πολύ 
εκλεκτοί πελάτες, τους οποίους εκτιμούμε πολύ και 
στους οποίους επιθυμούμε να παρέχουμε τις 
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. 

  Τους δίνουμε το καλύτερο τώρα;  
 



 Η κινητοποίηση του προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό 
παράγοντα στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  
στους αιμοδότες. Η κατώτερη των προτύπων ποιότητα 
στην εξυπηρέτηση των πελατών είναι πιθανό να 
αντανακλά την έλλειψη ικανοποίησης του προσωπικού 
από τη δουλειά του. 

   Ο  τρόπος με τον οποίο η Υπηρεσία Αιμοδοσίας 
μεταχειρίζεται τους εργαζομένους της καθορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο το προσωπικό συλλογής αίματος θα 
μεταχειριστεί τους αιμοδότες από τους οποίους 
εξαρτάται η Υπηρεσία. 

  Το εργασιακό περιβάλλον, η ασφάλεια της εργασίας, οι 
ευκαιρίες εξέλιξης, η τακτική εκπαίδευση και η 
κατάλληλη αμοιβή είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ικανοποίηση από την εργασία, ή την μειώνουν όταν 
υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε αυτούς τους τομείς. 



 Ανάπτυξη  ομαδικού πνεύματος 
    Το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιτυχημένης Υπηρεσίας 

Αιμοδοσίας είναι οι άνθρωποι. Η προσέλκυση και η διατήρηση 
χαρισματικών και δημιουργικών ατόμων που θέλουν να 
αποδίδουν σ΄ αυτό που κάνουν έχει καθοριστική σημασία για 
τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας. 

   Η αίσθηση του ατόμου ότι ανήκει σε μια δυναμική και 
επιτυχημένη ομάδα επαγγελματιών συμβάλλει στη διατήρηση 
ενός υψηλού επιπέδου  κινητοποίησης και δέσμευσης. 

  Με μια ισχυρή και αφοσιωμένη ηγεσία, καλή επικοινωνία 
μεταξύ των μελών της ομάδας και καλή αναγνώριση της καλής 
δουλειάς, τα μέλη της ομάδας θα αισθάνονται υπερήφανα για 
την ομάδα και τις υπηρεσίες που  η ομάδα  παρέχει. 



    Υπεύθυνοι για φλεβοκεντήσεις (διπλωματούχοι 
νοσηλευτές /επικεφαλής της ομάδας) 

• Να αναλαμβάνουν πλήρως  την ευθύνη για τους 
εθελοντές και το προσωπικό που έρχεται σε 
επαφή  με τους αιμοδότες όσον αφορά τη 
διεξαγωγή και γενικά την εξυπηρέτηση των 
αιμοδοτών. 

• Να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι 
εξοικειωμένο με τις καθορισμένες διαδικασίες 
και τις εφαρμόζει σωστά. 

• Να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες κινητοποίησης 
αιμοδοτών για εθελοντική προσφορά αίματος 

• Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του 
προσωπικού και των εθελοντών. 

• Να συμβάλλουν στη διασφάλιση ενός 
ευχάριστου περιβάλλοντος. 

• Να αποτελούν παράδειγμα για τα νέα μέλη του 
προσωπικού και τους εθελοντές. 
 



  Το προσωπικό προσέλκυσης προετοιμάζει το έδαφος. 
Το προσωπικό συλλογής με το υψηλό επίπεδο 
τεχνιτών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων εξυπηρέτησης 
που διαθέτει κάνει την εμπειρία της αιμοδοσίας  
εύκολη, ανταποδοτική και άνετη για τους αιμοδότες.  

   Αν η εμπειρία της αιμοδοσίας είναι αντάξια των 
προσδοκιών τους , αυξάνεται η πιθανότητα να 
κινητοποιηθούν οι αιμοδότες να ξαναδώσουν αίμα. 



Δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων: 
• Όσοι αναλαμβάνουν αυτό το έργο πρέπει να αναπτύσσουν 

καλές σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους  
έρχονται σε επαφή 

 

Δεξιότητες λεκτικής και γραπτής επικοινωνίας: 
• Μια θέση που απαιτεί γλωσσικό ύφος και ευφράδεια. 

Δεξιότητες παρουσίασης: 
Πρέπει να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να κινητοποιεί τους 
πληθυσμούς στόχους να δώσουν αίμα εθελοντικά. 

 
 



Δεξιότητες μάρκετινγκ/πωλήσεων: 
• Να  μπορεί να αναζητήσει και να πείσει χορηγούς και 

οργανισμούς της τοπικής κοινότητας να υποστηρίξουν τις 
εκστρατείες. 
 

Επικοινωνιακή προσωπικότητα: 
• Οι δυνητικοί αιμοδότες θέλουν να νιώσουν ότι κάποιος τους 

άκουσε προσεκτικά και τους κατάλαβε 
 

Επινοητικότητα: 
• Οι εθελοντές και το προσωπικό προσέλκυσης αιμοδοτών 

πρέπει να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να διασφαλιστεί η 
επιτυχία  μιας εκστρατείας αιμοδοσίας. 

 



  Κάθε αιμοδότης έχει δύο 
βασικές ανάγκες που 
πρέπει να ικανοποιούνται 
για να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα των παρεχόμενων 
.υπηρεσιών. 

• Προσωπικές ανάγκες και 
• Πρακτικές ανάγκες 



Βασική δεξιότητα 

• Διατήρηση και 
ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης . 

Ενέργεια 

• Αντιμετωπίστε τον 
αιμοδότη ως σημαντικό 
πρόσωπο. 

• Επαινέστε και 
εγκωμιάστε τον 
αιμοδότη όταν σας 
δίνετε η ευκαιρία.       

• Δείξτε την εκτίμηση 
σας 

• Να είστε ευγενικοί και 
εγκάρδιοι. 

• Να είστε συγκεκριμένοι 
και ειλικρινείς. 

Χρησιμοποιήστε φράσεις 
όπως… 

• Πολύ καλή η ιδέα σας 
να… 

• Πραγματικά το εκτιμώ 
που.. 

• Χαίρομαι που σας 
γνωρίζω (κύριε/ κυρία) 

• Ευχαριστώ που το 
είχατε έτοιμο. 

• Συγχαρητήρια. 
• Χαίρομαι που μαθαίνω 

ότι… 
• Χαίρομαι που σας 

βλέπω πάλι. 



Βασική δεξιότητα 

• Ακρόαση και ανταπόκριση 
με συμπάθεια. 

Ενέργεια 

• Ακούστε ενεργητικά τα 
γεγονότα και τις 
περιγραφές που 
υποδεικνύουν πως 
αισθάνεται το άτομο. 

• Ανταποκριθείτε 
κατάλληλα και δείξτε 
συμπάθεια για τα 
αισθήματα του αιμοδότη. 

Χρησιμοποιήστε φράσεις 
όπως… 

• Φαντάζομαι πόσο σας 
απογοήτευσε/ικανοποίησε 
το ότι… 

• Καταλαβαίνω γιατί 
αισθάνεστε έτσι. 

• Κι εγώ θα αισθανόμουν…, 
αν μου είχε συμβεί κάτι 
τέτοιο. 

• Και σε μένα συνέβη κάτι 
τέτοιο κάποτε . 
Καταλαβαίνω πως 
αισθάνεστε. 

• Φαίνεστε αναστατωμένος/ 
ευχαριστημένος σχετικά 
με… 



Βασική δεξιότητα 

• Ενθάρρυνση για έκφραση 
ιδεών/ προτάσεων για 
βελτίωση. 

Ενέργεια 
• Ζητήστε ιδέες ακόμα και όταν 

έχετε ήδη μια καλή λύση. 
• Χρησιμοποιήστε τις ιδέες του 

αιμοδότη όταν είναι δυνατό. 
• Μην επηρεάζετε τους 

αιμοδότες και μην απαιτείτε 
από αυτούς οτιδήποτε. 

• Ενθαρρύνετε τους αιμοδότες 
να συμμετάσχουν στον 
καθορισμό εναλλακτικών  
επιλογών. 

Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως.. 

• Τι είχατε στο μυαλό σας; 
• Τι πιστεύετε ότι θα 

βοηθούσε; 
• Πως νομίζετε ότι θα έπρεπε  

να χειριστούμε αυτήν την 
κατάσταση; 

• Έχετε καμιά ιδέα; 
• Πως θα θέλατε να 

προχωρήσουμε; 
• Μπορώ να κάνω μια σύσταση; 
• Δεν μπορούμε να το κάνουμε 

αυτό, αλά θα μπορούσαμε 
ίσως να.. 

• Μπορώ να κάνω μια πρόταση; 
• Αυτό θα μπορούσαμε να το 

κάνουμε. 



Αναγνώριση 
και σεβασμός 
του ατόμου 

Βασική 
δεξιότητα Μεριμνήστε για 

τους αιμοδότες 
αμέσως και 
ευγενικά. 
Εξηγήστε τη 
διαδικασία ή 
τυχόν 
καθυστερήσεις. 
Δείξτε σεβασμό. 
Κοιτάξτε τον 
αιμοδότη στα 
μάτια/ 
χαμογελάστε. 

Ενέργεια Καλημέρα/καλη
σπέρα 
κύριε/κυρία… 
Καλωσήρθατε… 
Ονομάζομαι … 
και χαίρομαι 
που σας 
γνωρίζω. 
Λυπάμαι για την 
καθυστέρηση, 
αλλά  θα 
προσπαθήσω να 
μην σας 
κρατήσουμε 
πολύ ακόμα. 
 
 
 

Χρησιμοποιήστε 
φράσεις όπως… 



Διευκρίνιση της 
κατάστασης 

Βασική δεξιότητα 

. Προσδιορίστε 
ή αποσαφηνίστε 
τις 
ανάγκες.Δείξτε  
κατανόηση και 
συμπάθεια 

Ενέργεια 

Πώς μπορώ 
να σας 
βοηθήσω; 
Τι μπορώ να 
κάνω για σας 
σήμερα; 
Μπορείτε να 
περιγράψετε 
πιο 
αναλυτικά 
την 
κατάσταση; 

Χρησιμοποιήστε 
φράσεις όπως 



Ικανοποίηση 
της ανάγκης 
ή υπέρβαση 
των 
προσδοκιών 
του 
αιμοδότη. 

Βασική 
δεξιότητα Αν είναι 

δυνατό,    
υπερβείτε 
αυτό που 
περιμένει 
ο 
αιμοδότης 
Σκεφτείτε 
τον 
αιμοδότη 
πρώτο, 
τελευταίο 
και κάθε 
στιγμή 

Ενέργεια 

Θα το 
τακτοποιήσω           
αμέσως. 
Συμφωνείτε με 
αυτό; 
Ακούστε τι θα 
κάνω. 
Θα 
επικοινωνήσω 
μαζί  σας  
μέχρι… 

Χρησιμοποιήστε 
φράσεις όπως… 



Επιβεβαίωση 
της 
ικανοποίησης 
του αιμοδότη 

Βασική 
δεξιότητα 

Ελέγξτε αν ο 
αιμοδότης είναι 
ικανοποιημένος. 

Ενέργεια 

Μπορώ να κάνω κάτι 
άλλο για σας; 
Είστε ικανοποιημένος; 
Τακτοποιήθηκε το 
ζήτημα τώρα; 

Χρησιμοποι
ήστε 

φράσεις 
όπως… 



Ακούστε τον αιμοδότη μέχρι τέλος  
Ακούστε ενεργητικά 

Δείξτε συμπάθεια 

Ζητήστε συγνώμη 

Αναλάβετε την ευθύνη 
 Βρείτε λύση 



  Η υποδοχή των 
αιμοδοτών κατά την 
άφιξή τους  πρέπει να 
θερμή. Η σημασία του 
φιλικού και άμεσου 
χαιρετισμού πρέπει να 
αναγνωρίζεται από τη 
διοίκηση και να 
περιλαμβάνεται στους 
στόχους απόδοσης του 
προσωπικού. 



 Οι δεξιότητες στις κοινωνικές 
σχέσεις με τους πελάτες είναι 
το ίδιο σημαντικές για την 
αποτελεσματική λειτουργία μιας 
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας όσο και 
οι παραδοσιακά 
αναγνωρισμένες κλινικές και 
γραμματειακές δεξιότητες. 
Είναι  πιο πιθανό ο αιμοδότης 
να θυμάται ένα μέλος του 
προσωπικού με αγενή 
συμπεριφορά αφού θα έχει 
ξεθωριάσει η ανάμνηση μιας 
επώδυνης φλεβοκέντησης ή 
μιας ταλαιπωρίας λόγου 
κάποιου προβλήματος 
γραμματειακής φύσης. 



  Οι συζητήσεις στις 
εγκαταστάσεις αιμοδοσίας 
πρέπει να εστιάζονται στον 
ή τουλάχιστον, να 
περιλαμβάνουν τον αιμοδότη 
Στο βαθμό που μπορεί να 
τηρηθεί η εμπιστευτικότητα, 
πρέπει να συμμετέχουν 
πολλοί αιμοδότες στη 
συζήτηση και να 
καλλιεργείται μια πραγματική 
αίσθηση συναδελφικότητας.  

 Μια ατμόσφαιρα <<κύκλου 
συζήτησης>> με ισότιμους 
ομιλητές. 



   Εκτός από τη ζεστασιά και τη 
φιλικότητα, που είναι δεξιότητες 
σημαντικές για την εξυπηρέτηση 
των πελατών, τα μέλη του 
προσωπικού πρέπει ακόμα να 
εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
αιμοδότες μέσω της 
επαγγελματικής συμπεριφοράς και 
των γνώσεων τους. 

    Οι ερωτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα γνώσεων. 

   Απαιτείται ακρίβεια  και ευγένεια 
στις απαντήσεις. 

   Υπάρχει πιθανότητα να μην 
μπορείτε να απαντήσετε. 

   Διαβεβαιώστε τον αιμοδότη ότι θα 
του απαντήσετε αμέσως μόλις 
μάθετε. 

 
 
 



 Χαιρετήστε τον αιμοδότη. 
Χαμογελάστε, συστηθείτε και 
συζητήστε την εμπειρία του κατά την 
αιμοδοσία. 

 Να είστε καλός ακροατής. Ο 
αιμοδότης έχει να σας πει κάτι  
σημαντικό. 

 Διευκρινίστε αυτό που σας λέει ο 
αιμοδότης.  

 Ζητήστε συγνώμη όταν οι συνθήκες το 
απαιτούν. 

 Ενημερώστε τον προϊστάμενο / 
διευθυντή όταν αναφέρονται 
περιπτώσεις   κακής εξυπηρέτησης. 

 Ευχαριστήστε τον αιμοδότη για την 
προσφορά του. 

 Αναπτύξετε σχέσεις. Η στενή  επαφή 
και τα κοινά σημεία συμβάλλουν γενικά 
στην ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων. 



• Βρίσκονται σε εμφανή και εύκολη 
προσπελάσιμη τοποθεσία που 
εξυπηρετεί την κοινότητα που 
καλύπτουν. 

• Να λειτουργούν σε ώρες που 
ικανοποιούν όλους τους τομείς της 
κοινότητας. 

• Έχουν καλή σηματοδότηση και 
διαφημιστικές επιγραφές που 
οδηγούν σε αυτές. 

• Έχουν καθαρό και τακτοποιημένο 
περιβάλλον με επαρκείς 
διευκολύνσεις. 

• Είναι διακοσμημένες με απλό και 
άνετο στυλ που διατηρεί όμως ένα 
επαγγελματικό ύφος. 

• Έχουν οργανωθεί με τη συνεργασία 
της τοπικής κοινότητας και των 
ηγετών της. 

 



   Ο καθορισμός συγκεκριμένων 
ωρών αιμοδοσίας για τους 
αιμοδότες μας με ραντεβού τα 
οποία πρέπει στη συνέχεια να 
επιβεβαιώνονται συνεπάγεται 
μεγάλο όφελος τόσο για τον 
αιμοδότη όσο και για το Κέντρο 
Αιμοδοσίας. Αυτός ο τρόπος 
λειτουργίας επιτρέπει την 
κατάλληλη κατανομή του 
προσωπικού έτσι  ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι χρόνοι 
αναμονής και να διευκολύνονται 
περισσότερο οι αιμοδότες.  



    Κάθε Υπηρεσία Αιμοδοσίας πρέπει να 
εφαρμόζει ένα σύστημα υποστήριξης για τους 
αιμοδότες της. Η συμβουλευτική  βοήθεια 
πρέπει να παρέχεται από το αρμόδιο μέλους 
του προσωπικού που έχει εκπαιδευτεί να 
βοηθά, να υποστηρίζει και να συμβουλεύει 
τους αιμοδότες που ανησυχούν για θέματα 
όπως τα αποτελέσματα των εξετάσεων που 
έγιναν στο αίμα τους. 

    Η απόρριψη μπορεί να έχει καταστρεπτικές 
συνέπειες στο ηθικό του αιμοδότη και, αν 
οφείλεται  σε σοβαρούς λόγους υγείας, ο 
αιμοδότης θα χρειαστεί συμπαράσταση και 
παραπομπή σε ειδικό επαγγελματία υγείας ή 
συμβουλευτική υπηρεσία. 

    Οι συνέπειες του θετικού ελέγχου  πρέπει να 
παρουσιαστούν στον αιμοδότη με απλό, σαφή  
και επαγγελματικό τρόπο για την αποφυγή 
πρόκλησης πανικού. 



 Αν οι αιμοδότες πιστεύουν ότι δεν 
τηρείται εχεμύθεια, μπορεί κατά 
την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας τους να μη 
δώσουν ειλικρινές πληροφορίες 
όσον αφορά την κατάσταση της 
υγείας τους ή τη συμπεριφορά 
υψηλού κινδύνου που είχαν 
πρόσφατα. 

 Μειώνεται η πιθανότητα να 
ξαναδώσουν αίμα. 

 Μειώνεται η πιθανότητα να 
παροτρύνουν κι άλλα άτομα να 
γίνουν αιμοδότες. 

 Ο αιμοδότης μπορεί να 
στιγματιστεί στην τοπική 
κοινότητα . 



• Υπενθύμιση: Επιτρέπει τον 
προσδιορισμό της 
ημερομηνίας της επόμενης 
αιμοδοσίας, ευχές, συνθήματα 
που θα βρίσκονται τα κινητά 
συνεργεία  συλλογής αίματος 
τις επόμενες ημέρες. 

• Αιμοδότες με σπάνιες ομάδες 
αίματος. 

• Παρελθόντες αιμοδότες: 
   Αφού ελεγχθεί αν οι 

αιμοδότες αυτοί είναι 
ασφαλείς, θα πρέπει να 
παρακινούνται να 
ξαναρχίσουν  να δίνουν  αίμα  



 Αιμοδότες που απορρίφθηκαν: 
    Η τήρηση αρχείων για τους 

αιμοδότες που απορρίφθηκαν 
οριστικά είναι απαραίτητη για  να 
αποτραπούν από την αιμοδοσία σε 
περίπτωση που επιστρέψουν στην 
Υπηρεσία να δώσουν αίμα στο μέλλον.                                         
Η τήρηση αρχείων για τους 
αιμοδότες που απορρίφθηκαν 
προσωρινά μας επιτρέπει να 
επικοινωνήσουμε μαζί τους και να 
τους ενθαρρύνουμε να δώσουν αίμα 
μετά την παρέλευση του χρονικού 
διαστήματος για το οποίο κρίθηκαν 
ακατάλληλοι για αιμοδοσία. 
Παροτρύνετε τους αιμοδότες αυτούς 
να βοηθήσουν την Υπηρεσία 
Αιμοδοσίας με άλλους τρόπους. 

   



Παράπονα 
αιμοδοτών 
Τα παράπονα πάσης 
φύσεως, ακόμα και αν 
αποδειχθούν ότι δεν 
είναι δικαιολογημένα, 
πρέπει να διερευνώνται 
και πρέπει να 
λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα για 
την αποκατάσταση     
των προβληματικών 
σημείων. Πρώτη 
προτεραιότητα για την 
επίτευξη των στόχων 
της προσέλκυσης και 
διατήρησης επαρκούς 
αριθμού εθελοντών 
αιμοδοτών, μη 
αμειβόμενων  
αιμοδοτών είναι η 
ικανοποίηση των 
πελατών. 



Η διασύνδεση με τα 
ΜΜΕ είναι ένα  έργο με 
ύψιστη σημασία για την 
υποστήριξη της 
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας. 
Αν έχετε την  
υποστήριξη των ΜΜΕ, 
μπορείτε να ζητήσετε να 
μεταδώσουν τις δικές 
σας ανάγκες. 

Σφυρηλατώντας μια 
σχέση διαρκείας με τα 
ΜΜΕ θα έχετε ένα 
κανάλι επικοινωνίας με 
το κοινό για τη 
μετάδοση μηνυμάτων 
κάθε  είδους 

Συνεργασίες με τα 
μέσα μαζικής 
ενημέρωσης 



  Κατανοήστε τι θεωρούν τα 
ΜΜΕ ότι αξίζει να μεταδοθεί 
ως είδηση 

 Φτιάξτε μια λίστα τύπου 
 Ελάτε προσωπικά σε επαφή με 

τους ανθρώπους των ΜΜΕ και 
συστηθείτε 

 Κατανοήστε πως συντάσσεται 
ένα δελτίου τύπου 

 Παροτρύνετε  το ιατρικό 
προσωπικό  να συμμετέχει 
ενεργά στις επαφές με τα ΜΜΕ 

 Οι άνθρωποι των ΜΜΕ 
ενημέρωσης πρέπει να 
γνωρίζουν  ότι η δουλειά τους 
εκτιμάται 

 
 

 
                                      Μοιράσου τη ζωή-Δώσε αίμα 
 
Την Πέμπτη 04/10/2018, από τις 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ (προσέλευση έως 19:30 
μ.μ.), στο γήπεδο Δ.Δ Δρεπάνου (Αποδυτήρια), θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική 
Αιμοδοσία που διοργανώνει η Ακαδημία ποδοσφαίρου Ελλησπόντου (Ηρακλής 
Δρεπάνου), ο Πολιτιστικός σύλλογος, ο σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού- 
Νηπιαγωγείου Δρεπάνου, ο σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης <<Γέφυρα 
Ζωής>> και η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κοζάνης. 
Αφού δώσεις αίμα, τις επόμενες ώρες 

 Θα πρέπει να πίνεις πολλά υγρά 
 Εάν καπνίζεις, να το αποφύγεις τουλάχιστον για 2 ώρες 
 Να μην καταναλώσεις αλκοόλ και να μην εκτεθείς σε υψηλές θερμοκρασίες 
 Να μη σηκώσεις μεγάλο βάρος με το χέρι που έδωσες αίμα 
 Να αποφύγεις την πολύωρη ορθοστασία και την έντονη άσκηση 

Τι θα γίνει το αίμα που έδωσες 
 Θα εξετασθεί για ηπατίτιδα Β και C, AIDS, HTLV και σύφιλη 
 Αν βρεθεί θετικό αποτέλεσμα σε κάποια εξέταση, το αίμα σου δεν θα μεταγγισθεί και 

θα ενημερωθείς με απόλυτη εχεμύθεια 
 Θα διαχωριστεί σε ερυθρά, αιμοπετάλια και πλάσμα που θα μεταγγισθούν σε τρείς 

διαφορετικούς ασθενείς ανάλογα με το συστατικό που χρειάζονται για τη θεραπεία 
τους 

Οι αιμοδότες μπορούν επίσης να προσέρχονται και στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Κοζάνης, όλα τα εργάσιμα πρωινά και να ενημερώνονται για τα 
απογεύματα και τις αργίες στα τηλ. : 2461352642 ή 2461352641. 
 



 Η προσέλκυση των εθελοντών αιμοδοτών πρέπει να γίνεται 
από τους επαγγελματίες υγείας προσελκυτές και τους 
εθελοντές προσελκυτές (σύλλογοι- ομάδες εθελοντών 
αιμοδοτών κ.λ.π οργανώσεων). Οι σύλλογοι και οι ομάδες 
εθελοντών αιμοδοτών βοηθούν σημαντικά στην προσέλκυση 
και συμβάλλουν στην επίλυση του αιμοδοτικού κινήματος 
στη χώρα μας . Σκοπός τους είναι η διάδοση της ιδέας της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 Χρειαζόμαστε προσελκυτές με κατάλληλη εκπαίδευση .    
Οι δραστηριότητες των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών θα 
πρέπει να γίνονται με τη συνεργασία των Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κάλυψη των 
αναγκών του πληθυσμού της χώρας με αίμα. 



ΕΤΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΟY 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 
<<ΓΈΦΥΡΑ 
ΖΩΗΣ>> 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ 

<<ΓΈΦΥΡΑ 
ΖΩΗΣ>> 

 

ΕΘΕΛΟΝΤIKH 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

2010 9 198 1519 2595 4114 

2011 19 619 2055 2299 4354 

2012 41 947 2171 2130 4301 

2013 39 1014 2370 1728 4098 

2014 32 785 2248 1423 3671 



ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ 

42% ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

58% 
1ο Τρ. 
2ο Τρ. 



 Οι αιμοδότες κάνουν θαύματα 
   Με την εισαγωγή  της έννοιας της <<Ημέρας Γνωριμίας με τις 

μεταγγίσεις>> το 2000, η Υπηρεσία Αιμοδοσίας της Δυτικής 
Επαρχίας ανέπτυξε μια νέα προσέγγιση μάρκετινγκ/εκπαίδευσης 
κοινού. Η πρόθεση ήταν να αποκτήσει το κοινό σημαντικές 
γνώσεις σχετικά με τις μεταγγίσεις αίματος, την ασφάλεια του 
αίματος και τη σημασία της αιμοδοσίας και των αιμοδοτών.   

    Στο χώρο της έκθεσης, που βρίσκεται σε εμφανές σημείο του 
νοσοκομείου, το κοινό  μπορεί να δει πραγματικούς ασκούς 
αίματος και προϊόντων αίματος καθώς και συγκλονιστικές 
φωτογραφίες παιδιών με εγκαύματα που χρειάστηκαν μετάγγιση 
αίματος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προσδιορισμού της 
ομάδας αίματος των επισκεπτών. Σημειώθηκε αύξηση της 
εθελοντικής , μη αμειβόμενης αιμοδοσίας κατά 26% 



   Δέκα μέρες 1.200 χιλιόμετρα, 380 λίτρα νερό, 35 ποδηλάτες 5.438  
μονάδες ασφαλούς αίματος και μια γενναία ποσότητα ομαδικού πνεύματος: 
προσθέστε αυτά τα συστατικά, αφήστε να σιγοβράσουν και έχετε 

   έναν επιτυχημένο Εθνικό Ποδηλατικό Γύρο για την Αιμοδοσία. 
   Σε κάθε πόλη- ενδιάμεσο σταθμό προωθείται η ιδέα της εθελοντικής 

αιμοδοσίας και γίνονται εκπαιδευτικές παρουσιάσεις . Οι ποδηλάτες 
επισκέπτονται όλα τα κέντρα Αιμοδοσίας στην πορεία τους, έρχονται σε 
άμεση επαφή με τους αιμοδότες και δίνουν διαλέξεις σε σχολεία για να 
μεταδώσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την ανάγκη για προσφορά 
ασφαλούς αίματος, τις διάφορες χρήσεις του αίματος και των προϊόντων του 
και τους λόγους για τους οποίους γίνεται έλεγχος διαλογής και απόρριψη 
αιμοδοτών. 

    Η κάλυψη του ποδηλατικού γύρου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν 
άνευ προηγούμενου και ο γύρος του 2001 απέδωσε 3.000 περισσότερες 
μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Ο ποδηλατικός γύρος θα 
παραμείνει ένα δημοφιλές γεγονός στο ημερολόγιο της Εθνικής Υπηρεσίας 
της Νότιας Αφρικής και αποτελεί ένα συναρπαστικό τρόπο κινητοποίησης 
του προσωπικού της υπηρεσίας, καθώς όλοι ενώνονται σε μια εθνική 
προσπάθεια, που κάθε χρόνο  δίνει καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι τον 
προηγούμενο. 

    Παρόμοιος ποδηλατικός γύρος γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. Οργανώνεται από το κέντρο αιμοδοσίας της Florida (Life South 
Community Blood Centers, Florida) και έχει ονομαστεί <<Πέντε Σημεία του 
Ποδηλατικού Γύρου για τη Ζωή>> (Five Points of Life Ride,  FPOL)) 





     Μετά τη δημιουργία μιας εθνικής αιμοδοσίας, εγκαθιδρύθηκε ένα τμήμα εθνικής υπηρεσίας 
μάρκετινγκ για να οργανώνει με ομοιογενή τρόπο την παραγωγή υλικού δημοσιοποίησης και 
υποστήριξης, να διασφαλίζει μια  συνέπεια στα χρησιμοποιούμενα μηνύματα, να δημιουργεί 
μεγαλύτερη ποικιλία εργαλείων μάρκετινγκ και να διατηρεί την αποτελεσματικότητα κόστους σε 
όλες τις δραστηριότητες. 

     Η κεντρική αυτή υπηρεσία παρήγαγε πολλά διαφορετικά εργαλεία: 
• Ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια κ.λπ. Στα οποία αναγράφεται  ο αριθμός τηλεφώνου της  εθνικής 

υπηρεσίας αιμοδοσίας, η διεύθυνση της ιστοσελίδας της υπηρεσίας στο διαδίκτυο και μια 
διεύθυνση ταχυδρομικής επικοινωνίας. 

• Λειτουργία εθνικού τηλεφωνικού κέντρου. 
• Δημιουργία εθνικής ιστοσελίδας. Στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τις 

προγραμματισμένες αποστολές κινητών μονάδων αιμοδοσίας, με μια απλή λειτουργία αναζήτησης 
της πλησιέστερης αποστολής και πρόσφατα στοιχεία για τα διαθέσιμα αποθέματα αίματος. 

• Έκδοση εθνικού περιοδικού αιμοδοτών, το οποίο αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο σε όλους τους 
αιμοδότες και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των αιμοδοτών. 

• Τηλεοπτικές διαφημίσεις σε κανάλια εθνικής εμβέλειας με διάσημες προσωπικότητας με σκοπό 
την αύξηση του αριθμού των αιμοδοτών.    

     Το κεντρικό σύστημα μάρκετινγκ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Το προσωπικό των κέντρων 
αιμοδοσίας μπορεί να διοχετεύσει την ενέργεια του σε άλλες πτυχές της δουλειάς, καθώς 
γνωρίζει ότι θα έχει στη διάθεση του τα εργαλεία μάρκετινγκ που θα χρειαστεί Το κόστος είναι 
μικρότερο και, το πιο σημαντικό, οι αιμοδότες και οι μελλοντικοί αιμοδότες λαμβάνουν ένα συνεπές 
μήνυμα που συμβάλλει στη διατήρηση της αξιοπιστίας της υπηρεσίας αιμοδοσίας.   



 Από όλα τα σημεία επαφής 
μεταξύ αιμοδότη και φορέα 
αιμοδοσίας, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η πρόσωπο με 
πρόσωπο επαφή  με το 
προσωπικό συλλογής αίματος 
είναι αυτή που καθορίζει την 
αντίληψη που διαμορφώνει ο 
αιμοδότης για την αιμοδοσία 
Στην πιο ακραία έκφραση αυτής 
της επίδρασης, η επαφή με το 
προσωπικό καθορίζει το αν ο 
αιμοδότης δεν επιστρέψει ποτέ 
πια για αιμοδοσία ή, αντίθετα, 
αν θα γίνει ενθουσιώδης 
υποστηρικτής της εθελοντικής 
προσφοράς αίματος. 



 Φροντίστε το προσωπικό σας 
     Η πρώτη και η πιο σημαντική προϋπόθεση για την οργάνωση μιας υπηρεσίας υψηλής 

ποιότητας για τον αιμοδότη  είναι  φροντίδα του προσωπικού και ο καλύτερος τρόπος 
να γίνει κάτι τέτοιο είναι η ακρόαση   της πλευράς των εργαζομένων και η ενεργός 
συμμετοχή τους σ’ αυτή τη διαδικασία. 

Μεταδώστε τις αξίες σας 
    Αρκετά συχνά δαπανάται σημαντικός χρόνος και πόροι για τη διατύπωση και την 

παρουσίαση των αξιών που πρεσβεύει ένας οργανισμός για να αναρτηθούν τελικά σε 
κάποιο πίνακα ανακοινώσεων και … να μη ξαναγίνει αναφορά σε αυτές Η ενσωμάτωση 
των αξιών του οργανισμού στις υπηρεσίες που παρέχει  το προσωπικό προϋποθέτει 
την αποτελεσματική και σταθερή μετάδοσή τους Οι αξίες αυτές πρέπει να 
εφαρμόζονται στη σχέση με το προσωπικό στον ίδιο βαθμό όπως και στη σχέση με 
τους αιμοδότες. 

Επενδύστε στους εργαζομένους με ηγετική προσωπικότητα 
     Η εκπαίδευση του προσωπικού και η εντόπιση των ηγετικών προσωπικοτήτων με τη 

μεγαλύτερη επιρροή και η κατάλληλη  υποστήριξή τους συχνά αποτελεί την ειδοποιό 
διαφορά ανάμεσα στους επιτυχημένους και τους αποτυχημένους οργανισμούς. 

 
 
  



Κατανοήστε τα αισθήματα των αιμοδοτών 
    Σύμφωνα με τη θεωρία της συμπεριφοράς, οι άνθρωποι δε 

θυμούνται κάθε λεπτό μιας εμπειρίας που είχαν, αλλά μόνο 
σημαντικά στιγμιότυπα. Γι΄ αυτό  είναι σημαντικό να τελειώσει 
η επαφή με κάτι σημαντικό Το καλωσόρισμα, η αναγνώριση της 
συνεχούς και συνεπούς προσφοράς αίματος και η κουλτούρα 
που διαμορφώνεται από τις περιφερειακές ομάδες μας 
επηρεάζουν καθοριστικά την αντίληψη του αιμοδότη για την 
υπηρεσία 

Σχεδιασμός διαδικασίας 
    Ας αναθεωρήσουμε και  ας επανασχεδιάσουμε τη διαδικασία 

της αιμοδοσίας, από τη στιγμή που ο αιμοδότης προσέρχεται 
για μια συνεδρία αιμοδοσίας μέχρι τη στιγμή  που αποχωρεί 
από την αιμοδοσία., με μοναδικό στόχο την επιτάχυνση της 
διαδικασίας και τη βελτίωση της εμπειρίας της αιμοδοσίας. 



 
 
     Η δουλειά μας είναι να σώζουμε ζωές 

και αυτό είναι το ισχυρότερο απ’ όλα τα 
κίνητρα δραστηριοποίησης.                
Αν δουλέψουμε όλοι μαζί , μπορούμε να 
σώσουμε περισσότερες ζωές και 
ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι το 
μήνυμα για ασφαλή και επαρκή 
αιμοδοσία θα μεταδοθεί δυνατά σε 
όλο τον  κόσμο. 

 
 
 
 
 
 

                         Σας ευχαριστώ. 
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