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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάγκη για αίμα στην Ελλάδα καθημερινά αυξάνεται και αυτό που χρειαζόμαστε

είναι η διατήρηση των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών αλλά και η προσέλκυση των μη

τακτικών αιμοδοτών. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της στάσης και των κινήτρων των

αιμοδοτών στην  Ελλάδα,  ώστε να  μπορέσουν να αυξηθούν τα ποσοστά προσφοράς

αίματος. 

Υλικό και μέθοδος: Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο και

αυτό-συμπληρούμενο  ερωτηματολόγιο.  Το  ερωτηματολόγιο  στάλθηκε  μέσω

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  κυρίως  σε  μέλη  στης  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας

Εθελοντών Αιμοδοτών. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό

πρόγραμμα SPSS 24. Έγινε χρήση της περιγραφικής στατιστικής. 

Αποτελέσματα:  Τα κύρια  αποτελέσματα της  έρευνας,  στην οποία  συμμετείχαν 100

άτομα ηλικίας 18-65 ετών έδειξαν τη θετική στάση των αιμοδοτών για την αιμοδοσία

με το 87% να πιστεύει ότι θα συνεχίσει να δίνει αίμα όσο η υγεία του το επιτρέπει και

το 85% να πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο σώζει ζωές. Σχετικά με τα κίνητρα το 68%

απάντησε ότι του αρέσει να προσφέρει στην κοινωνία και το 55% ότι δίνει αίμα γιατί

υπάρχει έλλειψη αίματος στην Ελλάδα. Οι λόγοι αποτροπής ήταν κυρίως από αμέλεια

(23,0%), για λόγους υγείας (16,60%) και τα προβλήματα συντονισμού με τα κέντρα

αιμοδοσίας (12,60%).

Συμπεράσματα: Για να αυξηθούν οι εθελοντές και μη τακτικοί αιμοδότες θα βοηθούσε

η  ενημέρωση  των  πολιτών  για  την  ισχύουσα  κατάσταση  στην  Ελλάδα  μέσω

σεμιναρίων-ημερίδων. Επίσης η βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα αίματος γενικά

και η πραγματοποίηση πιο συντονισμένων ενεργειών για την επόμενη αιμοδοσία.

Λέξεις κλειδιά: εθελοντική αιμοδοσία, κίνητρα, στάσεις, αιμοδότες.



ABSTRACT

The need for blood is daily increasing in Greece and what we need is the maintenance

of regular voluntary blood donors as well as the attraction of non-regular donors.

The purpose of the present study is to investigate the attitude and motivation of blood

donors in Greece aiming in the increasing of the blood supply rates.

Material and Method: A self-complementary anonymous questionnaire was used for

the data collection. The questionnaire was mainly sent to members of the Panhellenic

Federation of Voluntary Blood Donors, by e-mail. The statistical program SPSS 24 was

used for the statistical analysis. The method that was used was the descriptive statistics.

Results: The main results of this study, in which 100 persons of the age between 18-65

have participated, have shown the positive attitude of the blood donors towards blood

donation by the 87% of them declaring that they will continue the blood donor if their

health permits it and the 85% of them have the belief that they can save lives by this

way.  Concerning the  motives,  the  68% of them answered  that  they like offering  to

society and the 55% of them that they donate blood because there is a lack of it  in

Greece.  The  reasons  of  discouragement  mainly derived  from neglect  (23,0%),  from

health  reasons  (16,60%)  and  coordination  problems  with  blood  donation  centers

(12,60%).

Conclusions: Seminars or workshops which raise the awareness of the citizens about

the situation in Greece, would help to raise the number of volunteers and non-regular

blood donors. Furthermore, it would also be helpful if we could improve the conditions

in the blood establishments in general, and make more concerted efforts for the next

blood donation.  

Key words: voluntary blood donation, motives, attitudes, blood donors.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προσδιορισμός του προβλήματος.

Στην Ελλάδα η ανάγκη για αίμα έχει φτάσει τις 650.000 μονάδες αίματος ετησίως.

Αυτό οφείλεται  κυρίως σε  ασθενείς  όπως  οι  θαλασσαιμικοί,  οι  καρδιοπαθείς,  οι

δρεπανοκυτταρικοί  και  οι  καρκινοπαθείς.  Επίσης  παρατηρείται  αύξηση  των

τροχαίων ατυχημάτων ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, αύξηση της δημογραφικής

γήρανσης του πληθυσμού και πρόοδος στην ιατρική επιστήμη.(Apostolidou Κ. et al,

2013)  Με  αυτό  τον  τρόπο  αυξάνονται  ολοένα  και  περισσότερο  οι  καθημερινές

ανάγκες για αίμα. Σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών σήμερα

είναι εγγεγραμμένοι μόλις  144.102 εθελοντές αιμοδότες,  οι  οποίοι  καλύπτουν  το

81% των εθελοντών από τους συλλόγους εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε έρευνα του ο

Πανελλήνιος  Σύλλογος  Αιμοδοτών πιστεύει  ότι  εάν  το 4% του πληθυσμού δίνει

αίμα  εθελοντικά  για  1,5  φορά  το  χρόνο  θα  μπορέσουν  να  συγκεντρωθούν  οι

απαραίτητες ποσότητες σε αίμα.(Apostolidou Κ. et al, 2013) Σε άλλη έρευνα που

πραγματοποιήθηκε επίσης το 2010, είχε βρεθεί ότι το 10% των ατόμων δωρίζουν

τακτικά το αίμα τους για περίπου 2 φορές το χρόνο.(Kalargirou A. et al, 2014)

Το  γεγονός  ότι  το  αίμα  δεν  παράγεται  τεχνολογικά,  ο  χρόνος  συντήρησης  του

περιορίζεται  μόλις  στις  21  μέρες,  η  ημερήσια  κατανάλωση  του  αίματος  και  ο

ρυθμός προσφοράς του, το καθιστούν ως ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Το αίμα και

τα  προϊόντα  του  συμβάλουν  στο  να  σωθούν  πολλές  ζωές  ετησίως.  Η  έλλειψη

αίματος  οδηγεί  στην  μη  πραγματοποίηση  χειρουργικών  επεμβάσεων  και  στη

παράταση  της  διαμονής  των  ασθενών  στα  νοσοκομεία.  Με  αποτέλεσμα  να

αυξάνονται τα έξοδα τους και δημιουργείται απώλεια εισοδημάτων λόγω απουσίας

από την εργασία τους.(Δαρδαβέσης Θ, 2010, Περιφάνης Β., 2011) 

Επομένως αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια μεγάλη και υγιή βάση αιμοδοτών, οι

οποίοι προσφέρουν το αίμα τους εθελοντικά. 
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Σκοπός και στόχος της εργασίας

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και των

κινήτρων των εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα αφορά την

καταγραφή: πρώτον των  δημογραφικών  χαρακτηριστικών  των  ερωτηθέντων,

δεύτερον των στάσεων και των κινήτρων των αιμοδοτών και τρίτον τους λόγους

αποστροφής από τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Έτσι ώστε ερμηνεύοντας τη διεθνή

αρθρογραφία  σε  συνδυασμό  με  την  παρούσα  έρευνα  να  καταφέρουμε  να

διατυπώσουμε  προτάσεις  για  τη  προσέλκυση  μεγαλύτερου  αριθμού  εθελοντών

αιμοδοτών και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων.

Τα κίνητρα, ως μια εσωτερική κίνηση που ωθεί κάποιον ώστε να επιτύχει κάποιον

στόχο, έχουν σχέση με τον λόγο που οι άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν κάτι, για

πόσο καιρό θα το κάνουν και πόσο συστηματικά θα το κάνουν αυτό.(Αθανασούλα-

Ρέππα Α.,2008)

Στους ανθρώπους γενικά υπάρχει ανομοιογένεια και διαφέρει ο τρόπος ζωής τους με

αποτέλεσμα να παρακινούνται από διαφορετικά κίνητρα και να έχουν διαφορετική

άποψη  και  στάση  σχετικά  με  το  θέμα  της  αιμοδοσίας.  Επομένως  χρειάζεται

διαφορετικός τρόπος και στρατηγικές προσέγγισης των αιμοδοτών.

Οι  αιμοδότες  αισθάνονται  ικανοποίηση  όταν  η  αιμοδοσία  σαν  πράξη  καλύπτει

ανάγκες όπως η κοινωνική καταξίωση, η ασφάλεια,  η σιγουριά, η αυτοεκτίμηση,

κ.α. Σε αυτήν την περίπτωση αισθάνονται τη διάθεση να προσφέρουν αίμα και σε

τακτικότερα χρονικά διαστήματα.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από δείγμα

100  ατόμων  ηλικίας  18-65  ετών.  Το  ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  πέντε

ενότητες που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος

όπως οικογενειακή κατάσταση, ηλικία κ.α. κάποιες γενικές πληροφορίες, όπως για

τη συχνότητα αιμοδοσίας, αν είναι τακτικοί αιμοδότες κ.α.  Υπάρχουν ερωτήσεις-
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δηλώσεις για τη στάση των αιμοδοτών καθώς και για τα κίνητρα. Τέλος υπάρχει μια

ερώτηση για τους λόγους που τους αποτρέπουν από την αιμοδοσία.

Γίνεται  περιγραφή  του  πληθυσμού  στόχου,  ο  οποίος  αφορά  μέλη  συλλόγου

αιμοδοτών.  Το  ερωτηματολόγιο  στάλθηκε  στα  μέλη  μέσω  του  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.  Τέλος  περιγράφεται  η  στατιστική  ανάλυση  επεξεργασίας  των

δεδομένων, με το πρόγραμμα SPSS έκδοση 24.

Δομή της εργασίας

Η  εργασία  αποτελείται  από  πέντε  κεφάλαια.  Στην  εισαγωγή  γίνεται  ο

προσδιορισμός του προβλήματος της αιμοδοσίας στην Ελλάδα και παρουσιάζεται ο

σκοπός της εργασίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι γενικές έννοιες που αφορούν την αιμοδοσία

και οι σχετικοί νόμοι πάντα με έμφαση στις στάσεις και τα κίνητρα των αιμοδοτών.

Επίσης γίνεται αναφορά στην ανάγκη για αίμα που υπάρχει στην Ελλάδα.

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  εξετάζεται  η  διεθνή  και  ελληνική  βιβλιογραφία  που

ασχολείται  με  το  συγκεκριμένο  θέμα παρουσιάζοντας  ξεχωριστά τις  στάσεις,  τα

κίνητρα και τους λόγους αποτροπής από την αιμοδοσία.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για

την  ερευνητική  προσέγγιση.  Πιο  συγκεκριμένα  περιγράφεται  η  μεθοδολογία

κατασκευής  και  συλλογής  των  ερωτηματολογίων.  Τον  πληθυσμό  στόχο  που

χρησιμοποιήθηκε  και  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  μέσω του  προγράμματος

spss.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σύγκριση

με την διεθνή αρθρογραφία καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1.Η αιμοδοσία

Σύμφωνα  με  τον  Πανελλήνιο  Σύλλογο  Εθελοντών  Αιμοδοτών  με  τον  όρο

"ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ" εννοούμε τη χορήγηση αίματος με την μετάγγιση, αλλά και την όλη

διαδικασία  που ασχολείται  με  τη λήψη,  συντήρηση και  διάθεση του αίματος.  Η

λήψη  της  αιμοδοσίας  γίνεται  από  εξειδικευμένο  επιστημονικό,  νοσηλευτικό  και

τεχνικό προσωπικό στο τομέα της αιμοδοσίας. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνουν το

αίμα να δωρίζεται  από εθελοντές,  μη αμειβόμενους αιμοδότες.(Marantidou Ο.  et

al,2007, Συμβούλιο της Ευρώπης, 2003). Η ασφαλής και άφθονη προσφορά αίματος

αποτελεί  τον ακρογωνιαίο λίθο των συστημάτων υγείας.  Ο κύριος υποστηρικτής

κατά  της  αμειβόμενης  αιμοδοσίας  ήταν  ο  Richard  M.  Titmuss  (1970).(Pablo

Rodriguez ,1994)

1.2. Κατηγορίες αιμοδοτών

Εθελοντές είναι οι δωρητές αίματος που δεν τους παρέχονται χρηματικά κίνητρα, οι

οποίοι αποτελούν τους ασφαλέστερους δότες αίματος. Αυτοί δίνουν αίμα ελεύθερα

σε τακτά χρονικά διαστήματα και δεν έχουν λόγους για να αποκρύψουν σημαντικές

πληροφορίες που αφορούν την υγεία τους και τον τρόπο ζωής τους. Το κίνητρο τους

είναι να βοηθούν τους ανθρώπους χωρίς να έχουν προσωπικό όφελος. Το μοναδικό

όφελος που έχουν είναι η ικανοποίηση που νιώθουν όταν βοηθούν για τη σωτηρία

μιας ανθρώπινης ζωής.(Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών). 

Οικογενειακοί ή αντικαταστάτες είναι οι δότες που δίνουν αίμα στο οικογενειακό

περιβάλλον ή σε φίλους όταν υπάρχει ανάγκη.(Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών

Αιμοδοτών). Επίσης έχουμε τους αιμοδότες με αντικαταβολή, που δωρίζουν το αίμα
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τους ώστε να αντικαταστήσουν το αίμα που χρησιμοποιήθηκε από τους ίδιους ή από

συγγενικό πρόσωπο και οι αιμοδότες που δίνουν αίμα για μελλοντική κάλυψη των

αναγκών τους ή των συγγενών τους.(Δαρδαβέσης Θ.,2010)

Αμειβόμενοι δότες είναι οι άνθρωπο που δίνουν το αίμα τους όταν τους παρέχονται

χρηματικά κίνητρα. Τις πιο πολλές φορές παρακινούνται από τα χρήματα που θα

λάβουν  ως  αντάλλαγμα  για  το  αίμα  τους  και  όχι  από  την  επιθυμία  τους  να

βοηθήσουν τον συνάνθρωπο τους. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην

υγεία  τους  από  την  μη  τήρηση  της  συχνότητας  δωρεάς  αίματος.  Επίσης,

αποκρύπτουν πληροφορίες για την υγεία τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή των

ληπτών αίματος. (Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών) Άλλες κατηγορίες

αμειβόμενων δοτών είναι οι περιστασιακά αμειβόμενοι, που δωρίζουν αίμα ανάλογα

με την τρέχουσα τιμή στην αγορά. Οι επαγγελματίες που δωρίζουν αίμα σε τακτά

χρονικά διαστήματα έναντι μισθού. Οι εξαναγκαζόμενοι με αμοιβή που δωρίζουν

αίμα  έχοντας  το  φόβο  της  απόλυσης  από  την  εργασία  τους.  Μια  τελευταία

κατηγορία  είναι  οι  αιμοδότες  με  πρόσθετες  παροχές,  οι  οποίοι  παίρνουν  ως

αντάλλαγμα άδεια από την εργασία, δωρεάν διακοπές και εισιτήρια για εκδηλώσεις.

(Δαρδαβέσης Θ., 2010)

Επίσης υπάρχει και η κατηγορία των αιχμάλωτων αιμοδοτών που παρέχουν το αίμα

τους έχοντας τον φόβο της τιμωρίας, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα έδιναν το

αίμα  τους.  Αυτοί  τις  περισσότερες  φορές  μπορεί  να  είναι  στρατιώτες  ή

φυλακισμένοι ακόμα και τρόφιμοι σε κάποιο ίδρυμα.(Δαρδαβέσης Θ., 2010)

1.3. Νομοθεσία

Σύμφωνα με το ΠΔ 138/2005 το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας παρέχει τις υπηρεσίες

του μέσω των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

Με  τον  νόμο  3402/17-10-2005  έχουμε  την  αναδιοργάνωση  του  συστήματος

αιμοδοσίας,  όπου  η  αιμοδοσία  βασίζεται  στους  εθελοντές  αιμοδότες.  Το  αίμα

διατίθεται  δωρεάν  και  απαγορεύεται  οποιαδήποτε  συναλλαγή  με  οικονομικό

όφελος. Υπάρχουν πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για το αίμα και τα συστατικά
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του.  Η ενημέρωση του πληθυσμού,  η  συλλογή,  ο  έλεγχος  και  η  διατήρηση  του

αίματος γίνονται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τις Μονάδες Αιμοδοσίας.

Τα  κίνητρα  των  αιμοδοτών  στην  Ελλάδα  διαμορφώνονται  από  την  Υπουργική

Απόφαση με αριθ.  Α8/1120 τον Ιούλιο  του 1992 ως εξής:  την  παροχή ιατρικής

φροντίδας και  εργαστηριακού ελέγχου, την ηθική ικανοποίηση που νιώθει αυτός

που  προσφέρει  αίμα,  τη  δημιουργία  αποθεματικού  για  τον ίδιο  ή  για  μέλος  της

οικογένειας  του,  τιμή  και  κοινωνική  αναγνώριση  με  διπλώματα,  βραβεία  και

μετάλλια.  Με την 1η αιμοδοσία δίνεται ταυτότητα με τη συνοδεία ευχαριστήριας

επιστολής. Με την 5η αιμοδοσία παρέχεται δίπλωμα με ειδική τελετή. Με την 10η

αιμοδοσία  παρέχεται  δίπλωμα και  χάλκινο  διάσημο και  με  την 25η ο  αιμοδότης

τιμάται με ειδική βράβευση και με αργυρό μετάλλιο. 

Στους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών δίνονται διπλώματα και χάλκινη ή αργυρή

πλακέτα ανάλογα με τη δωρεά αίματος. Επίσης τους παραχωρείται χώρος στέγασης,

η  κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών  αναγκών του συλλόγου  και  ο  εφοδιασμός με

ενημερωτικό υλικό. 

1.4. Η ανάγκη για αίμα στην Ελλάδα

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Ε.ΚΕ.Α (Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας) στην

Ελλάδα το 2015 συγκεντρώθηκαν 538.580 μονάδες αίματος, όπου οι 318.044 ήταν

από  εθελοντές  αιμοδότες  και  οι  253.314  από  συγγενείς  αιμοδότες.  Χωρίς  να

υπάρχουν  επίσημα  στοιχεία  εκτιμάται  ότι  η  ανάγκη  για  αίμα  κυμαίνεται  από

550.000 έως και 700.000 μονάδες αίματος ετησίως.

Σύμφωνα  με  νεότερη  δημοσίευση  της  προέδρου  του  ΕΚΕΑ  για  το  2017,  τα

δεδομένα δεν έχουν μεγάλη αλλαγή. Στην Ελλάδα συλλέχθηκαν 550.000 μονάδες

αίματος το 2016, με τις 320.000 να προέρχονται από εθελοντές αιμοδότες, 25.000

προέρχονται από την Ελβετία και το υπόλοιπο από συγγενείς αιμοδότες. Όμως για

λόγους όπως η έξαρση της γρίπης τους χειμερινούς μήνες, η εορταστική περίοδος

των Χριστουγέννων και η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας έχουν οδηγήσει στη
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μειωμένη προσφορά αίματος με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειψη επάρκειας

αίματος.(Ματσούκα Χ, 2017)

Οι  ασθενείς  με  θαλασσαιμία  χρειάζονται  120.000  μονάδες  αίματος  το  χρόνο.

Στοιχεία  από  την  Ελληνική  Στατιστική  Υπηρεσία  (ΕΛΣΤΑΤ)  δείχνουν  ότι

παρατηρείται αύξηση στα κρούσματα από ελονοσία από 38 το 2014 σε 84 το 2015.

Αν και ο Ε.ΚΕ.Α με ανακοινώσεις που έκανε το καλοκαίρι του 2016 υποστηρίζει

ότι δεν διατρέχουμε κανένα πρόβλημα από την ελονοσία και ότι υπάρχει επάρκεια

αίματος  στην  Ελλάδα.  Τα τροχαία  ατυχήματα στην Ελλάδα τον μήνα Αύγουστο

μπορεί  να  σημείωσαν  μείωση του  ποσοστού  κατά  12,3% σε  σχέση  με  το  2015

παρόλα αυτά για το έτος 2016 τα ατυχήματα ανήλθαν σε 7.633 σε σχέση με το 2015

που ήταν  7.517.  Σημειώθηκαν 542 νεκροί,  613 βαριά τραυματισμένοι  και  8.590

ελαφρά τραυματισμένοι. Από όλους αυτούς οι περισσότεροι χρειάστηκαν αίμα το

πρώτο εικοσιτετράωρο νοσηλείας τους στο νοσοκομείο.

Με  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  στις  ιατρικές  επεμβάσεις  και  κυρίως  στις

καρδιοχειρουργικές καταφέραν να μειώσουν τις ανάγκες για αίμα σε 4-5 μονάδες

αίματος από 10 που ήταν παλαιότερα,  επίσης έχουν καταφέρει  να μειώσουν τον

αριθμό των 27.050 μονάδων(Ματσούκα Χ, 2016) σε 25.000 μονάδες,  τις  οποίες

εισάγουμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό(Ματσούκα Χ, 2017). Σύμφωνα με το

Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας  ο  αριθμός  αυτός  πρέπει  να  μειωθεί  στις  14.000

μονάδες το 2020, ώστε να καλύπτουμε μόνοι μας τις ανάγκες σε αίμα.

1.5. Η στάση των αιμοδοτών

Η στάση των δοτών αίματος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην εργασία μας, γιατί θα

μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά τους απέναντι στην αιμοδοσία.
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Ορισμός

Κατά  τον  Allport  (1954)  «στάση  θεωρείται  η  νοητική  και  νευρική  κατάσταση

ετοιμότητας,  οργανωμένη  μέσα  από  την  εμπειρία,  που  ασκεί  κατευθυντική  ή

δυναμική επίδραση στην απόκριση του εργαζομένου προς όλα τα αντικείμενα και

τις  καταστάσεις  στα  οποία  αναφέρεται.»  (Καντάς,  1998).  Η  στάση  είναι:  «ένα

γενικό  και  διαρκές,  θετικό  ή  αρνητικό,  συναίσθημα  για  κάποιο  πρόσωπο,

αντικείμενο  ή  θέμα»  (Petty  &  Cacioppo,  1981).  Η  στάση  αφορά  μια  θετική  ή

αρνητική προδιάθεση για κάποιον άλλο ή για κάτι άλλο στο περιβάλλον στο οποίο

ζει. Ο  Draft  και  Marcik  (2007)  προσδιόρισαν  τη  στάση  ως  «μία  νοητική

συναισθηματική αξιολόγηση που προδιαθέτει ένα άτομο να συμπεριφερθεί με έναν

ορισμένο τρόπο. Σύμφωνα με τον Hogg & Vaughan (2005) στάσεις είναι η διαρκής

οργάνωση  των  πεποιθήσεων,  των  συναισθημάτων  και  της  συμπεριφοράς  των

ατόμων σε κοινωνικά σημαντικά αντικείμενα, γεγονότα και  ομάδες.(  McLeod S,

2009) Σύμφωνα με τον Robbins S και Judge T (2011) «οι στάσεις είναι αξιολογικές

δηλώσεις –είτε ευνοϊκές είτε δυσμενείς– για αντικείμενα, ανθρώπους ή γεγονότα.

Αντανακλούν το πώς νιώθουμε για κάτι.» Κατά τον Χυτήρη (2013) «στάση είναι η

προδιάθεση ενός ατόμου να ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά σε κάποιον ή σε κάτι,

στο περιβάλλον του.» 

Οι συνιστώσες των στάσεων.

Η γνωστική συνιστώσα αντιπροσωπεύει αυτό που έχει προηγηθεί πριν την στάση.

Είναι οι πεποιθήσεις και οι αξίες του ατόμου για το αντικείμενο που τον απασχολεί.

Η συναισθηματική συνιστώσα, η οποία είναι η πραγματική στάση του ατόμου για

το αντικείμενο προσοχής του. Τα συναισθήματα που δημιουργούνται στο άτομο από

τις  προηγούμενες  συνθήκες.  Τέλος  η  συμπεριφορική συνιστώσα  είναι  το

αποτέλεσμα της στάσης. Ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργήσουμε ανάλογα με τα

συναισθήματα μας.(McLeod S, 2009, Χυτήρης Λ., 2013)
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Οι λειτουργίες των στάσεων.

Η λειτουργία  των στάσεων  κατά τον  Daniel  Katz  το  1960,  απαρτίζεται  από  τα

παρακάτω  μέρη:  1)  Η  γνώση  για  τη  ζωή,  που  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να

προβλέψουμε  τι  είναι  πιθανό  να  συμβεί  στο  μέλλον  ώστε  να  έχουμε  και  ένα

αίσθημα  ελέγχου.  2)  Η  αυτό-έκφραση  που  βοηθάει  να  ανακαλύψουμε  ποιοι

πραγματικά  είμαστε  προσδιορίζοντας  την  ταυτότητα  μας.  Αυτό  μας  κάνει  να

νιώθουμε καλά. 3) Η προσαρμογή που βοηθάει στην προσαρμογή των ατόμων σε

κοινωνικές  ομάδες.  4)  Η  εγώ-προστασία  που  βοηθάει  στην  προστασία  της

αυτοεκτίμησης  μας  και  συντελεί  στην  μεσολάβηση  των  δικών  μας  εσωτερικών

αναγκών με τον εξωτερικό κόσμο. (McLeod S, 2009)

Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των ανθρώπων.

1.Η οικογένεια είναι από τους πρώτους παράγοντες που συντελεί στη διαμόρφωση

της στάσης των ανθρώπων. Οι γονείς μεταφέρουν στα παιδιά τους τα περισσότερα

χαρακτηριστικά από την  προσωπικότητα τους.  Η γνώμη και  οι  πεποιθήσεις  που

υιοθετούν  κατά  τα  πρώτα  χρόνια  της  ηλικίας  τους  είναι  πολύ  δύσκολο  να  τις

αλλάξει κάποιος άλλος παράγοντας.

2.Το σχολείο και γενικά η εκπαίδευση μεταβιβάζει στα νέα άτομα αξίες, κανόνες

και πρότυπα συμπεριφοράς. Φυσικά δεν παραλείπουμε και τον παιδαγωγικό ρόλο

του σχολείου. 

3.Η  ομάδα  συνομηλίκων  -  φίλοι  είναι  άτομα  με  κοινές  ανάγκες,  επιθυμίες,

ενδιαφέροντα  και  άλλα.  Όλα  αυτά  είναι  στοιχεία  που  τους  ενώνουν  και  έτσι

αλληλοεπηρεάζονται.

4. Οι στάσεις ενός ατόμου μαθαίνονται από το άμεσο και το έμμεσο περιβάλλον.

Στο έμμεσο ανήκουν και τα Μ.Μ.Ε.(μέσα μαζικής ενημέρωσης). Ξεκινώντας από

τον τύπο, ο οποίος διαμορφώνει την γνώμη των ατόμων και απευθύνεται κυρίως

στους  μορφωμένους.  Η δράση του γίνεται  μέσω της  οπτικής  οδού με τη χρήση
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φωτογραφιών  και  τίτλους  με  έντονα  και  μεγάλα  γράμματα,  προσπαθεί  να

διαμορφώσει τη γνώμη των ανθρώπων. Το ραδιόφωνο επηρεάζει τους ανθρώπους

μέσω  της  ακουστικής  οδού.  Το  πιο  σημαντικό  είναι  η  τηλεόραση  μαζί  με  το

διαδίκτυο,  τα  οποία χρησιμοποιούν συνδυαστικά την οπτική και  ακουστική οδό.

Είναι  μία  μορφή  εξουσίας  όπου  με  τη  συνεχόμενη  επανάληψη  καταφέρνει  να

επηρεάζει τον κόσμο.(Φουντουκάκη- Δρακακάκη, 2009) 

Στάση και αιμοδοσία

Η στάση μπορεί να εκφραστεί ως συναισθηματική και ως γνωστική συνιστώσα. Η

συναισθηματική  συνιστώσα  έχει  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τα  κίνητρα  των

αιμοδοτών  από  κοινωνική  πλευρά  και  από  ηθική  πλευρά.  Η  κοινωνική  πλευρά

αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για το κοινωνικό σύνολο σε σχέση με την

υιοθέτηση κάποιας  συμπεριφοράς.  Η ηθική πλευρά αναφέρεται  στην  προσωπική

πεποίθηση του ατόμου. Μετρά τα συναισθήματα προσωπικής υποχρέωσης προς την

υιοθέτηση της συμπεριφοράς.(Godin G. et al, 2005) Η γνωστική συνιστώσα είναι το

αποτέλεσμα  από  την  ανάλυση  των  πλεονεκτημάτων  και  μειονεκτημάτων  που

προκύπτουν από την υιοθέτηση της συμπεριφοράς. 

1.6. Τα Κίνητρα 

Ορισμός

Σύμφωνα  με  τους  Κωσταρίδου  και  Ευκλείδη(1997),  τα  κίνητρα  είναι  μια

διαδικασία, που διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί μια συμπεριφορά ενός ατόμου

προς ένα στόχο. Τα συμπεράσματα που συγκεντρώνουμε για τη συμπεριφορά του

ατόμου γίνονται με την απάντηση στα ερωτήματα «γιατί κάποιος κάνει κάτι», «γιατί

κάνει αυτό το συγκεκριμένο», «γιατί συνεχίζει να το κάνει». Κατά την Αθανασούλα

–Ρέππα (2008), κίνητρο ορίζεται «ένα είδος εσωτερικής κίνησης που ωθεί κάποιον

να κάνει  πράγματα προκειμένου να επιτευχθεί κάτι».  Με τη χρήση  του κινήτρου

μπορούμε να προσδιορίσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία κάποιου στόχου. Για να
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υπάρχουν τα κίνητρα πρέπει να υπάρχει και κάποιος στόχος, έτσι στην προσπάθεια

του ο άνθρωπος να τον πραγματοποιήσει δίνει τον καλύτερο του εαυτό.

Διάκριση κινήτρων 

Ανάλογα  με  τους  παράγοντες  που  υποκινούν  τα  κίνητρα,  διακρίνονται  σε

εσωτερικά και  εξωτερικά. Τα εσωτερικά κίνητρα υποκινούνται από εσωτερικούς

παράγοντες,  όπως  ένστικτα,  ανάγκες,  προθέσεις,  επιθυμίες  και  προκαλούν  ένα

αίσθημα ολοκλήρωσης γνωρίζοντας το άτομο ότι  κάνει  κάτι  το οποίο αξίζει.  Τα

εξωτερικά κίνητρα υποκινούνται από εξωτερικούς παράγοντες όπως τα χρήματα, τα

προνόμια που μπορεί να έχει κάποιος, το κύρος και η κοινωνική θέση που αποκτά.

(Πλατσίδου – Γωνιδά, 2005)

Θεωρίες κινήτρων.

Οι θεωρίες  των κινήτρων  διακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες.  Στην  πρώτη είναι  οι

οντολογικές  ή  οι  θεωρίες  που  αφορούν  τη  φύση  της  παρακίνησης,  αυτές  που

προσπαθούν να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο και το είδος των κινήτρων. Εξετάζουν

ποιες είναι αυτές οι ανάγκες, πως ιεραρχούνται και την προσπάθεια των ανθρώπων

να τις ικανοποιήσουν. Ενδεικτικά κάποιοι που έχουν ασχοληθεί με αυτές τις θεωρίες

είναι  ο  Maslow,  Herzberg,  McGregor,  Alderfer  κ.ά.  Στη  δεύτερη  κατηγορία

ανήκουν  οι  μηχανιστικές  ή  διαδικαστικές  θεωρίες,  οι  οποίες  αφορούν  τη

συμπεριφορά και τις συνθήκες που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την απόδοση των

ανθρώπων. Εξετάζουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

και πως συσχετίζονται μεταξύ τους. Μερικοί από τους ερευνητές που ασχολήθηκαν

είναι ο  Vroom, Locke, Porter και Lawler, κ.α. (Χυτήρης Λ., 2013)

Κίνητρα και αιμοδοσία 

O Ferguson υποστηρίζει ότι η δωρεά αίματος είναι αλτρουιστική αλλά τα κίνητρα

των  αιμοδοτών  μπορεί  και  να  μην  είναι.  Έτσι  εμφανίζει  έξι  νέα  κίνητρα:  1)

φιλανθρωπικά και οικονομικά κίνητρα, 2) η ενοχή που νιώθουν οι δωρητές όταν δεν
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δίνουν αίμα, 3) πρότυπα που επικεντρώνονται στα ποσοστά δωρεάς, 4) η εθελοντική

πράξη της αιμοδοσίας, 5) η αύξηση των ποσοστών προθυμίας για να δωρίσουν αίμα

και 6) το γεγονός του να δώσει έμφαση σε μια μοναδική περίπτωση.

Η εφαρμογή του μηχανισμού της αλτρουιστικής προσέγγισης έδειξε ότι οι δωρητές

δεν υποκινούνται από καθαρά αλτρουιστικά κίνητρα αλλά και από αλλά τα οποία

πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά των δωρητών.(Ferguson

E. et al, 2016)

Η πληρωμή ως κίνητρο παραμένει αμφιλεγόμενο για δεκαετίες. Μια συμβιβαστική

λύση θα βοηθούσε στην αύξηση της προσφοράς αίματος. Βασικό σημείο αυτής της

λύσης είναι να υπάρχει εξάρτηση του αλτρουισμού σε συνδυασμό με την πληρωμή.

(Buyx A. et al, 2009)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

2.1. Στάση αιμοδοτών

Ο πρωτεύων στόχος όλων των κέντρων αιμοδοσίας είναι να αυξήσουν το επίπεδο

ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και τη θετική στάση απέναντι στην αιμοδοσία.

Αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  τις  έρευνες  που  διενεργούνται  σε  τακτά  χρονικά

διαστήματα.(Shahshahani HJ. et al, 2006)

Τον Οκτώβριο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε έρευνα για τα 27

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 26.788 άτομα. Τα κύρια ερωτήματα που

απαντήθηκαν ήταν : 1. Πόσοι έδωσαν αίμα στο παρελθόν. Το 37% απάντησε θετικά

σε αυτό το ερώτημα. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 6 μονάδες από την προηγούμενη

έρευνα του 2002. Οι άνδρες αιμοδότες ήταν το 44% έναντι των γυναικών που ήταν

31% το 2002. Οι εργαζόμενοι είχαν ποσοστό 49% και οι άνεργοι είχαν ποσοστό

33%. 2. Ποια ήταν η αντίληψη για τις αλλαγές που έγιναν στην ασφάλεια κατά τη

διαδικασία μετάγγισης αίματος τα τελευταία 10 έτη. Εδώ το 57% πιστεύει  ότι  η

μετάγγιση είναι ασφαλής, το 23% πιστεύει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη διαδικασία,

το 8% πιστεύει ότι είναι λιγότερο ασφαλής από ότι δέκα χρόνια πριν και το 12% δεν

γνωρίζει για τυχόν αλλαγές. Στο συγκεκριμένο ερώτημα η εκπαίδευση δεν παίζει

σημαντικό  ρόλο  για  τη  στάση  των  αιμοδοτών  σε  αντίθεση  με  την  ηλικία  των

αιμοδοτών. Τα άτομα 15-24 ετών με ποσοστό 65% πιστεύει ότι η μετάγγιση είναι

πιο  ασφαλής  σε  αντίθεση  με  τα  άτομα  πάνω  από  54  ετών  με  ποσοστό  51%.

(Ευρωβαρόμετρο, 2010)

Η  μελέτη  διεξήχθη  το  2013  στην  Σαουδική  Αραβία  στο  ιατρικό  κέντρο  King

Abdulaziz.  Στόχος  της  έρευνας  ήταν  η  γνώση  των  αιμοδοτών  σχετικά  με  την

αιμοδοσία, η θετική και αρνητική στάση των αιμοδοτών αλλά και τα εμπόδια που

υπάρχουν για να γίνει κάποιος δότης. Η στάση τους απέναντι στην αιμοδοσία ήταν

ότι οι περισσότεροι πιστεύουν στον αλτρουισμό με 78,6%, το 71,3% πιστεύει ότι

είναι  θρησκευτικό καθήκον,  το 74,2% πιστεύει  ότι  είναι εθνικό καθήκον  και  το

18



81,9% πιστεύει ότι είναι μια υγιής συνήθεια για τον οργανισμό τους.(Alfouzan Ν,

2014)

Η στάση τους είναι γενικά ικανοποιητική και τα άτομα με θετική στάση και υψηλό

μορφωτικό επίπεδο είναι πιο πιθανόν να γίνουν δότες στο μέλλον. Επίσης τα άτομα

ηλικίας  31-50  ετών,  άνδρες  με  υψηλό  μορφωτικό  επίπεδο,  έχουν  περισσότερες

πιθανότητες να δώσουν αίμα σε αντίθεση με τις γυναίκες, τα νεότερα άτομα και τα

άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.(Alfouzan Ν, 2014)

Στην  έρευνα  συμμετείχαν  500  αιμοδότες  το  2011  με  στόχο  τη  διερεύνηση  των

γνώσεων, των στάσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην Ιορδανία. Το

58,6% ήταν  είτε  μόνιμοι  αιμοδότες  είτε  θα  έδιναν  αίμα στο  μέλλον.  Το  42,8%

πιστεύει  ότι  η  αιμοδοσία  είναι  απαραίτητη  και  το  70,8%  θα  έδινε  αίμα  σε

κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  Το  61,2%  δίνει  αίμα  για  να  βοηθήσει  τον

συνάνθρωπό του. Παρόλα αυτά περισσότεροι από τους μισούς δέχονται την δωρεά

με  αμοιβή.  Οι  επικρατέστεροι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  γνώση  και  τη

συμπεριφορά των αιμοδοτών ήταν οι φίλοι με 76,2%, τα μέσα ενημέρωσης με μικρό

ποσοστό μόλις 39,6% και η θρησκεία με 34%.

Από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση

για να βελτιωθεί η γνώση και η στάση απέναντι στην αιμοδοσία.(Abderrahmana B.

et al, 2013) 

Στην Αμερική το 2010 οι δότες νεαρής ηλικίας 16-18 ετών κάλυπταν μόλις το 14%

των  αιμοδοτών  του  Ερυθρού  Σταυρού  της  Αμερικής.  Έρευνα  που

πραγματοποιήθηκε  το  2010  έδειξε  ότι  η  εμπειρία  κατά  την  πρώτη  αιμοδοσία

αλλάζει  τη στάση των αιμοδοτών. Επομένως η βελτίωση αυτής της εμπειρίας θα

συντελέσει  στη  διατήρηση  της  επάρκειας  της  προσφοράς  του  αίματος.(Eder  A,

2012)

Έρευνα  πραγματοποιήθηκε  στην  Τεχεράνη  από  1000  άτομα  του  Ιρανικού

πληθυσμού. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της γνώσης, της στάσης και των

εμποδίων κατά την πράξη της αιμοδοσίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 26%
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ήταν δωρητές και οι μισοί από αυτούς είχαν δωρίσει αίμα πάνω από μία φορά. Τα

κύρια κίνητρα ήταν ο αλτρουισμός με ποσοστό 95%. Η θετική στάση απέναντι στην

αιμοδοσία διαμορφώνεται από τον αλτρουισμό και από την ενθάρρυνση από τους

άλλους.  Επίσης  η  οικογένεια,  η  θρησκεία,  το  φύλο,  η  ηλικία,  η  εκπαίδευση

σχετίζονται με τη στάση των αιμοδοτών.(Mousavi F. et al, 2011)

Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κένυα στην Ινδία σε 530 άτομα 18-25 ετών και

αφορά τη γνώση και  τη  στάση  μεταξύ των εθελοντών αιμοδοτών.  Το 74% είχε

ευνοϊκή στάση στην άποψη ότι η δωρεά δεν θα βλάψει τη σωματική τους υγεία. Το

55,7% πιστεύει ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες για αιμοδοσία ώστε να

ενθαρρύνει και άλλους να δώσουν αίμα.

Οι  παράγοντες  που  θα  συντελέσουν  στην  ανάπτυξη  της  αιμοδοσίας  είναι  να

δημιουργηθούν  ευκαιρίες,  για  τη  δωρεά  αίματος  και  να  υπάρχει  καλύτερη

ενημέρωση σχετικά με την αιμοδοσία.(Uma S. et al, 2013)

Το 2015 στην Αιθιοπία σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 845 συμμετέχοντες

βρέθηκε ότι το 56,5% γνώριζε για την πρακτική της δωρεάς αίματος. Η πλειοψηφία

(96,6%) πιστεύει ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι ο καλύτερος τρόπος προσφοράς

αίματος. Το 47% δεν γνώριζε για την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών μέσω της

μετάγγισης. 

Το  μορφωτικό  επίπεδο,  το  εισόδημα  και  η  πηγή  πληροφοριών  είναι  αυτά  που

καθορίζουν μια πιο ευνοϊκή στάση στη δωρεά αίματος. Τα άτομα με απολυτήριο της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πάνω έχουν θετική στάση. Επίσης θετική στάση

έχουν  άτομα  με  μισθό  πάνω  από  1500  Μπιρ  Αιθιοπίας  αλλά  και  αυτοί  που

ενημερώνονται μέσω της τηλεόρασης. Τέλος οι γνώστες της αιμοδοσίας κρατούν

επίσης ευνοϊκή στάση. Τα ¾ των ερωτηθέντων (77,5%) είχαν πρόθεση να δώσουν

αίμα στο μέλλον, από αυτούς το 52,2% είχε θετική στάση απέναντι στην αιμοδοσία.

Μόλις το 4,8% είναι τακτικοί δότες, το 63,7% αποτελεί τους εθελοντές αιμοδότες

και το 36,3% δίνει αίμα για μέλος της οικογένειας ή για κάποιο φιλικό πρόσωπο.

(Yenework J. et al, 2016)
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Τέλος έρευνα που εξετάζει τα κίνητρα, τους παράγοντες και τα εμπόδια κατά την

αιμοδοσία  σε  μια  πανεπιστημιούπολη  με  συμμετοχή  479  ατόμων  ηλικίας  18-28

ετών,  έδειξε  ότι  οι  δημογραφικές  διαφορές,  όπως  το  φύλο  η  ηλικία  και  η

εθνικότητα, παίζουν σημαντικό ρόλο στη στάση των ερωτηθέντων.(Yuan S. et al,

2011)

2.2. Κίνητρα αιμοδοτών 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας το 2010,

από  214  αιμοδότες,  είχε  στόχο  να  διερευνήσει  τα  κίνητρα  και  τη  στάση  των

αιμοδοτών. Η έρευνα έδειξε ότι τα έτη αιμοδοσίας επηρεάζονται από την ηλικία, το

φύλο  των  αιμοδοτών  και  την  οικογενειακή  τους  κατάσταση.  Πιο  συγκεκριμένα

περισσότερα χρόνια έδιναν αίμα οι άνδρες,  παντρεμένοι και άτομα ηλικίας 36-45

ετών. Το 53,3% δίνει αίμα για κάποιον φίλο ή για συγγενικό του πρόσωπο. Οι άλλοι

μισοί δίνουν αίμα εθελοντικά. Οι μισοί έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ μόλις

ένας στους τέσσερις είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής σχολής.

Βασικός  παράγοντας  που  επηρεάζει  τους  δότες  να  δώσουν  αίμα  είναι  η

οικογενειακή κατάσταση με 25,9%, οι φίλοι με 17,9% και οι συγγενείς αιμοδότες με

17,4%. Όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνεται το ενδεχόμενο να είναι κάποιος

συστηματικός αιμοδότης.

Πρώτο  από  τα  κίνητρα  των  αιμοδοτών  είναι  η  έλλειψη  αίματος  στην  Ελλάδα.

Δεύτερο είναι ότι θέλουν να έχουν απόθεμα αίματος για αυτούς και την οικογένεια

τους  και  τρίτον  και  επίσης  πολύ  σημαντικό  η  άδεια  από  την  εργασία  τους.

(Αποστολίδου Κ. κ α,2013)

Άλλη έρευνα στην Ελλάδα είχε ως στόχο να εξετάσει τη στάση και τη γνώση των

εθελοντών αιμοδοτών σε νοσοκομεία. Η έρευνα έγινε σε 1020 εθελοντές αιμοδότες

στη Θεσσαλονίκη και έδειξε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 38

ετών. Το 63% ήταν έγγαμοι, το 32,5% είχε δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 26,6% και
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το  15,5%  ήταν  απόφοιτοι  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  αντίστοιχα.  Το  69,5%  ήταν  τακτικοί

αιμοδότες.  Κατά  μέσο  όρο  οι  τακτικοί  αιμοδότες  έδιναν  αίμα για  δέκα χρόνια.

Κυρίως τα κίνητρα τους ήταν η διάθεση να βοηθήσουν το συνάνθρωπο παρά να

αποκομίσουν  κάποιο  προσωπικό  όφελος.  Οι  περισσότεροι  είχαν  ξεκινήσει  την

αιμοδοσία από την ανάγκη για αίμα κάποιου συγγενικού τους προσώπου.(Ιωαννίδου

Μ., 2009)

Στην  Ελλάδα  σε  έρευνα  που  πραγματοποίησε  η  MRB για  το  εθνικό  κέντρο

αιμοδοτών συμμετείχαν 2.101 άτομα πανελλαδικά. Οι κυριότεροι λόγοι προσφοράς

αίματος από αιμοδότες αλλά όχι εθελοντές ήταν, η προσφορά αίματος για συγγενή ή

φίλο με 69%, για εθελοντισμό με 20%, για να είναι ο ίδιος χρήσιμος στην κοινωνία

με 9,2% και για να έχει απόθεμα για τον εαυτό του το 7%. Τα αποτελέσματα για

τους εθελοντές έδειξαν ότι  το 60,2% δίνει αίμα για να προσφέρει, το 25,8% για

ανάγκη και το 10,4% για τον ίδιο. Τα αποτελέσματα είναι παραπλήσια με εθελοντές

που έχουν δώσει αίμα πάνω από 4 φορές. Εδώ το 64,8% των ερωτηθέντων δίνει

αίμα για προσφορά και το 17,7% δίνει αίμα για ανάγκη. Αυτό που λείπει είναι ότι

δεν προσφέρουν αίμα για τον εαυτό τους.

Στο ερώτημα πως αλλάζουν τα κίνητρα των αιμοδοτών κατά την οικονομική κρίση

προσπαθεί  να απαντήσει η παρακάτω έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην

Ιταλία από το 2008 έως το 2014 σε 3.030 δότες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα

κίνητρα των αιμοδοτών ακόμα και μετά την οικονομική κρίση δεν έχουν αλλάξει με

το πέρασμα του χρόνου. Τα κίνητρα για αξίες και αυτό-βελτίωση είναι  από τα πιο

διαδεδομένα. Θα λέγαμε ότι η κρίση δεν τα επηρέασε. Τα κίνητρα όπως η γνώση για

την  αιμοδοσία  και  η  εγώ-προστασία  ή  κοινωνικά  κίνητρα  μειώθηκαν  όσο

αυξανόταν η οικονομική κρίση με το πέρασμα του χρόνου. Οι γυναίκες σε αντίθεση

με τους άνδρες είχαν υψηλότερα ποσοστά στα κίνητρα για αξίες και στα κίνητρα για

εγώ-προστασία. Τα κίνητρα για αυτό-βελτίωση δεν διαφέρουν σε σχέση με το χρόνο

και το φύλο.(Alfieri S. et al, 2016)

Στην Σαουδική Αραβία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρικό κέντρο  King

Abdulaziz  συμμετείχαν  349  άτομα.  Στόχος  της  έρευνας  ήταν  να  μελετήσει  την

γνώση, την στάση και τα κίνητρα των αιμοδοτών. Τα κυριότερα κίνητρα για την
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δωρεά αίματος ήταν η μία μέρα ρεπό από την εργασία τους με 81,4%, τα κινητά

κέντρα αιμοδοσίας σε χώρους όπως πλατείες και πολυκαταστήματα με 79,1%, τα

συμβολικά δωράκια με 31,5% και η αμοιβή με μικρό ποσοστό 18,9%.(Alfouzan Ν,

2014)

Η  έρευνα  έγινε  από  895  αιμοδότες  στην  Ιταλία  το  2006.  Στόχος  της  ήταν  να

εξετάσει τα κίνητρα των αιμοδοτών αλλά και την πρόθεση τους για δέσμευση στις

εθελοντικές  οργανώσεις.  Οι  λόγοι  ώστε  να  δώσουν  αίμα  για  πρώτη  φορά  ήταν

κυρίως για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο με 56%, η επιρροή από την οικογένεια ή

από φίλους  με  22% και  η  κοινωνική ή  ηθική  υποχρέωση  με  11,2%. Οι  άνδρες

επηρεάζονται κυρίως από γονείς και φίλους, ενώ οι γυναίκες δωρίζουν αίμα κυρίως

για  αλτρουιστικούς  λόγους.  Στην  προσέλκυση  σημαντικό  ρόλο  έπαιξε  και  η

επιθυμία ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους, ιδίως για τους άνδρες, με 6,9%.

Η απόφαση τους να δωρίσουν ως προσωπική επιλογή ήταν το 41,3%, επηρεασμένοι

από συγγενείς  ήταν το 21,8%,  από φίλους  το 22,3% και από  κάποια  οργάνωση

εθελοντών αιμοδοτών ήταν το 21,8%.(Bani M. et al, 2011)

Η  εισαγωγή  της  Λιθουανίας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  το  2004,  μετέτρεψε  το

σύστημα αιμοδοσίας της από αμειβόμενη σε μη αμειβόμενη αιμοδοσία. Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε σε 400 αιμοδότες. Το 89,9% ήταν αμειβόμενοι δότες και το 93%

από αυτούς έδιναν το αίμα τους σε τακτική βάση. Το 10% των ερωτηθέντων ήταν

μη αμειβόμενοι δότες και από αυτούς το 20,6% έδινε τακτικά αίμα. Το 78,3% των

αμειβόμενων δοτών πιστεύει ότι η αμοιβή είναι απαραίτητη σε αντίθεση με τους μη

αμειβόμενους  δότες,  που το 64,7% πιστεύει  ότι  η  αμοιβή δεν είναι απαραίτητη.

Περίπου οι μισοί από τους μη αμειβόμενους δότες, το 55,9% είναι ευχαριστημένοι

απλά με την εκτίμηση της πράξης τους. Το 92% των δοτών που αμείβονται πιστεύει

ότι  πρέπει  να  προσφέρεται  χρηματική αμοιβή για την  αιμοδοσία.  Χωρίς  αμοιβή

μόνο το 28,44% θα συνέχιζε  την  αιμοδοσία,  το 29,6% θα έδινε  σε καταστάσεις

έκτακτης  ανάγκης.  Το  29,6%  θα  έδινε  αίμα  για  κάποιον  φίλο  ή  μέλος  της

οικογενείας και ένα 12,3% θα σταματούσε από την αιμοδοσία.(Buciuniene I. et al,

2006)
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Στην έρευνα του Edwards & Zeichner συμμετείχαν 186 δότες και 106 άτομα που

δεν ήταν δότες. Στόχος ήταν να εκτιμηθεί η εμπειρία του δότη ώστε να ξανά δώσει

αίμα και τα χαρακτηρίστηκα του δότη κατά τη διαδικασία λήψης της δωρεάς. Τα

κίνητρα που τους παρακινούσαν ήταν εσωτερικά, όπως ο αλτρουισμός με 21,5% και

εξωτερικά κίνητρα όπως η κοινωνική και οικογενειακή πίεση με 16,3%. Υπήρχε και

ένας τρίτος παράγοντας με σχετικά μικρό ποσοστό 14,6%, το οποίο ήταν η ανάγκη

για  αίμα  ενός  φίλου  ή  για  κάποιο  μέλος  της  οικογενείας.  Βρέθηκε  ότι  η

συναισθηματική διέγερση κατά τη δωρεά είναι ένας σημαντικός  παράγοντας που

βοηθάει τον δότη να επιστρέψει στην αιμοδοσία αλλά και η αντίληψη του οφέλους

από την αιμοδοσία είναι αυτό που παρακινεί τα άτομα που δεν είναι δότες.(Edwards

P. et al, 1985)

Σε έρευνα το 1998, στην Αμερική, στάλθηκε ερωτηματολόγιο σε 92.581 αιμοδότες

από τους οποίους συμμετείχε το 57%. Η έρευνα ασχολήθηκε με τα κίνητρα των

αιμοδοτών  και  τους  δημογραφικούς  παράγοντες.  Το  κυριότερο  κίνητρο  ήταν  ο

αλτρουισμός με 81%. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αίμα είχε μικρά ποσοστά

της τάξης του 43%. Ενθάρρυνση από διαφήμιση ή κάποιον διοργανωτή αιμοδοσίας

ήταν το 15% και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι καλό για την υγεία τους ήταν το 9%.

Πολύ μικρά ποσοστά είχαν αυτοί που ήθελαν κάποιο  βραβείο ή αναγνώριση  με

0,06% και αυτοί που τους παρότρυνε ο γιατρός τους γιατί η αιμοδοσία είναι καλό

για την υγεία τους με 0,04%. Οι νέοι δωρητές επιλέγουν κίνητρα όπως εισιτήρια,

λαχεία και εκπτώσεις έναντι των μεγαλύτερων δοτών ηλικίας πάνω των 55 ετών που

επιλέγουν την εκτίμηση για την πράξη τους. Η υπενθύμιση μέσω μίας κλήσης ή

ενός e-mail θα βοηθούσε τους δότες να συνεχίσουν τη δωρεά αίματος.(Glynn S. et

al, 2002)

Το  ερωτηματολόγιο  δόθηκε  σε  18.186  δωρητές,  από  τους  οποίους  το  45,4%

ανταποκρίθηκε. Οι περισσότεροι (2.940) ήταν λευκοί Αμερικανοί δότες, 1.862 ήταν

από την Ασία, 1.641 ήταν ισπανόφωνοι και 1.479 ήταν μαύροι δότες. Στόχος της

έρευνας ήταν οι  παράγοντες που επηρεάζουν  κάποιον να δωρίσει  αίμα κάνοντας

φυλετική και  εθνική  σύγκριση.  Περισσότεροι  από  το  90% από  όλες  τις  ομάδες

ανέφεραν  την  ευθύνη  και  το  καθήκον  προς  τον  συνάνθρωπο  ένα  από  τα

σημαντικότερα  κίνητρα  δωρεάς  αίματος.  Οι  απευθείας  αιτήσεις  για  δωρεά
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συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά σε μαύρους και ισπανόφωνους δωρητές που ήταν

κυρίως  γυναίκες  ενώ  οι  Ασιάτες  ήταν  κυρίως  άνδρες.  Σχεδόν  ένα  20%  ώθησε

κυρίως  Ασιάτες  να  δώσουν  αίμα  για  πρώτη  φορά  με  μικρής  χρηματικής  αξίας

κίνητρο, όπως ένα μπλουζάκι. Επίσης σημαντικό κίνητρο ήταν και η δωρεά αίματος

σε  κινητές  μονάδες  αιμοδοσίας  στο  χώρο  εργασίας,  γιατί  έτσι  απέφευγαν  τη

μετακίνηση,  τη ταλαιπωρία  και  το χάσιμο χρόνου ώστε  να μεταφερθούν σε ένα

κέντρο δωρεάς αίματος.(Glynn S. et al, 2006)

Στην  Ιταλία  από  237  δότες  βρέθηκε  ότι  υπάρχει  μεγάλη  διαφορά  στα  κίνητρα

διατήρησης της δωρεάς ανάμεσα σε νέους, πιστούς και σε τακτικούς αιμοδότες. Οι

νέοι δίνουν αίμα 1-4 φορές, οι πιστοί δότες δίνουν αίμα 5-15 φορές και οι τακτικοί

δότες  δίνουν  πάνω  από  16  φορές.  Οι  διαφορές  αυτές  προκύπτουν  κυρίως  από

κοινωνικά κίνητρα και κίνητρα εγώ –προστασίας, τα οποία αυξάνουν ανάλογα με

τον αριθμό των δωρεών. Έξι κίνητρα διακρίνονται κατά την έρευνα: κίνητρα αξίας,

κοινωνικά, εγώ-προστασίας, γνώσης, καριέρας και αυτό- βελτίωσης. Ο συνδυασμός

διαφόρων  κινήτρων  θα  συμβάλλει  στην  αύξηση  προσφοράς  αίματος  από  τους

ανθρώπους. Το φύλο και ο αριθμός των δωρεών παίζει σημαντικό ρόλο για το ποια

κίνητρα τους ωθούν. Στην περίπτωση αυτή οι γυναίκες ωθούνται από αλτρουιστικά

κίνητρα ενώ οι άνδρες κυρίως από ατομιστικά.(Guiddi P. et al, 2015)

Το 2000 διεξήχθη έρευνα σε 130.356 άτομα για τους παράγοντες που επηρεάζουν

την απόφαση των δωρητών να δωρίσουν αίμα. Η ανάλυση έδειξε ότι η αναλογία

των  δωρητών  αυξήθηκε  στις  γυναίκες  ηλικίας  20-29  και  40-49  ετών  και  στους

άνδρες 60-69 ετών. Επίσης μειώθηκε το ποσοστό των δωρητών που γεννήθηκαν στο

εξωτερικό.  Έτσι  η  υπηρεσία  συλλογής  αίματος  πρέπει  να  στοχεύσει  σε

συγκεκριμένες  ομάδες  πολιτών  ώστε  να  αυξηθεί  η  προσφορά  αίματος.

(Hollingsworth B. et al, 2004)

Συμμετείχαν 800 άτομα και το 100% επέστρεψε τα ερωτηματολόγια με θέμα τη

στάση  και  τη  συμπεριφορά  των  Ελλήνων  σχετικά  με  την  αιμοδοσία.  Το  88%

πιστεύει ότι η αιμοδοσία είναι προσφορά προς το συνάνθρωπο ενώ μόλις το 7%

είναι αδιάφορο. Τα θετικά κίνητρα ήταν η ανάγκη για αίμα, το προσωπικό κέρδος,

όπως εξετάσεις αίματος και η περιέργεια για τη διαδικασία. Αυτό που κυριάρχησε
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ήταν η ανάγκη για το αίμα με 77%. Τα βασικότερα κίνητρα ήταν ο αλτρουισμός με

95%,  το  80% πιστεύει  ότι  βοηθάει  τον  συνάνθρωπο  και  το  73% πιστεύει  στην

ασφαλή διαδικασία. Από αυτούς το 10% ήταν δότες, το 15% έδινε σπάνια, το 31%

έδινε περιστασιακά και το 36% ήταν αυτοί που δεν έδιναν αίμα. Από εδώ προκύπτει

το συμπέρασμα ότι ο αλτρουισμός δεν φτάνει μόνος του ως κίνητρο. Η στάση των

αιμοδοτών στη πρόθεση να γίνουν δότες σχετίζεται με το φύλο αλλά και με την

εκπαίδευση, το τόπο κατοικίας και το επάγγελμα.(Kalargirou A. et al, 2014)

Έρευνα σε 14000 μονάδες αίματος του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού έδειξε τη

θετική επίδραση των οικονομικών κινήτρων στην αιμοδοσία. Χωρίς να αυξηθεί ο

αριθμός των αιμοδοτών με μόνο ένα μικρό κόστος αξίας των 3$ μπορεί να οδηγήσει

στην αύξηση της προσφοράς αίματος της τάξης του 6,12%.(Lacetera N. et al, 2012)

Έρευνα που έγινε σε 5.581 άτομα στο San Francisco, από τους οποίους το 92% ήταν

εθελοντές δότες. Είχε στόχο να μελετήσει τα κίνητρα των αιμοδοτών. Οι δότες είναι

κυρίως  άνδρες,  νέοι  και  με  υψηλή  κοινωνικοοικονομική  κατάσταση.  Οι

περισσότεροι είχαν τουλάχιστον μία εμπειρία με τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Τα

κίνητρα τους ήταν τόσο ανθρωπιστικά όσο και προσωπικά. Μπορεί να μην είχαν

πάντα πλήρη γνώση για τις τράπεζες αίματος αλλά είχαν γενικά θετικές εντυπώσεις

για  την  όλη  διαδικασία.  Επίσης  διαπιστώθηκε  ότι  οι  γυναίκες  ανταποκρίνονται

κυρίως σε ανθρωπιστικές εκκλήσεις για δωρεά αίματος ενώ οι νέοι σε ρομαντικές

και δραματικές εκκλήσεις.(London P. et al, 1965)

Στην έρευνα συμμετείχαν 421 άτομα από το κέντρο μετάγγισης αίματος του Shiraz

στο Ιράν  το 2009. Απάντησαν στο ερωτηματολόγιο σε ερωτήσεις  σχετικά με τα

κίνητρα, τη στάση τους απέναντι στα κίνητρα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των

ερωτηθέντων και αν έδιναν πρώτη φορά αίμα ή ήταν τακτικοί αιμοδότες. Τα άτομα

ήταν ηλικίας 18-63 ετών. Το 93% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 7% ήταν γυναίκες.

Το 85,6% έδινε για αλτρουιστικούς λόγους ενώ το 25% ήθελε κίνητρα για να δώσει

αίμα. Το πιο αποτελεσματικό κίνητρο ήταν οι ειδικές εξετάσεις με 85%. Τα κίνητρα

κυρίως τα ήθελαν αιμοδότες που ανήκουν στις ομάδες των νέων, των παντρεμένων,

πρώτη φορά αιμοδότες,  χαμηλού  μορφωτικού επιπέδου και  αιμοδότες  που είχαν
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δώσει  αίμα  πάνω  από  πέντε  φορές.  Η  επιθυμία  για  κίνητρα  μειωνόταν  καθώς

αυξανόταν η ηλικία.(Kasraian L. et al, 2012)

Σε 16.955 εθελοντές στο Ιράν το 2003 και το 2004 πραγματοποιήθηκε έρευνα για τα

κίνητρα των αιμοδοτών και τους  παράγοντες  που τα επηρεάζουν.  Σχετικά με τα

βασικά κίνητρα για την αιμοδοσία δήλωσαν τον αλτρουισμός με 39%, το ότι ήταν

καλό για την υγεία τους με 38,6% και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις με 11,4%. Το

50%  είχαν  εσωτερικά  κίνητρα  όπως  ο  αλτρουισμός  και  οι  θρησκευτικές

πεποιθήσεις.  Οι γυναίκες,  οι  τακτικοί  και  οι  μορφωμένοι  δότες  είχαν εσωτερικά

κίνητρα. Το υπόλοιπο 49,5% είχαν εξωτερικά κίνητρα, αυτό συμβαίνει γιατί ήθελαν

να  βελτιώσουν  την  κατάσταση  της  υγείας  τους  ειδικά  οι  ηλικιωμένοι  δότες.

(Maghsudlu M. et al, 2011)

Δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 1.600 δωρητές σε 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τα κίνητρα και τους λόγους αποτροπής από

την αιμοδοσία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  τα κίνητρα των αιμοδοτών ήταν η

μελλοντική διαθεσιμότητα σε αίμα είτε για τους ίδιους είτε για μέλη της οικογενείας

τους, η άδεια που θα έπαιρναν από την εργασία τους καθώς και οι δωρεάν εξετάσεις

αίματος. Το κυρίαρχο κίνητρο ήταν ο αλτρουισμός με ποσοστό 99%. Εθελοντικά

έδωσε αίμα το 35% και ήταν η ομάδα που έδωσε τις περισσότερες φορές αίμα. Για

φίλο ή συγγενικό πρόσωπο έδωσε αίμα το 84%. 

Οι νέοι και οι γυναίκες καλύπτουν μικρό ποσοστό των αιμοδοτών σε αντίθεση με

τους άνδρες, που είναι και οι πιο συχνοί αιμοδότες. Λίγοι είναι αυτοί που ανήκουν

στις  ένοπλες  δυνάμεις  και  με  κίνητρο  το  ρεπό  δίνουν  αίμα.  Παρόλο  που  οι

περισσότεροι  αιμοδότες  είναι  ευχαριστημένοι  από τις  υπηρεσίες,  μικρό ποσοστό

συνεχίζει να δίνει αίμα ή έχει δώσει μόνο μία φορά. Τέλος με κίνητρο την άδεια από

την εργασία ένα μικρό ποσοστό κρύβει την αλήθεια για την κατάσταση της υγείας

του.(Marantidou O. et al,2007)

Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα κίνητρα των αιμοδοτών έχει δείξει ότι εδώ

και 20 χρόνια τα κίνητρα που επικρατούν για την αιμοδοσία είναι ο αλτρουισμός, το
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προσωπικό  και  οικογενειακό  απόθεμα,  η  κοινωνική  πίεση,  η  αντικατάσταση,  η

αιμοδοσία για αντικατάσταση και η ανταμοιβή.(Oswalt R.,1977)

Η προσέλκυση  αιμοδοτών με  οικονομικά κίνητρα  μπορεί  να  προσελκύσει  δότες

όπως τοξικομανείς ή δότες που συμμετέχουν σε μη ασφαλείς σεξουαλικές πράξεις.

Τα  περισσότερα  από  τα  κίνητρα  όπως  μπλουζάκια,  κάρτες,  κουπόνια  και  άλλα

παρόμοια  συμβάλλουν  στην αύξηση της  παροχής  αίματος.  Σε έρευνα του Mario

Macis σε συνεργασία με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό σχετικά με τα χρηματικά

κίνητρα των αιμοδοτών διαπιστώθηκε ότι από τα 19 κίνητρα που δοκιμάστηκαν για

την δωρεά αίματος τα 18  συντέλεσαν στην αύξηση της δωρεάς. Στην Αμερική με

την παροχή κάρτας $10 προσέλκυσαν 50% περισσότερους αιμοδότες. Στην Ελβετία

όπου το 90% είναι εθελοντές, με λαχείο $5 αυξήθηκε η παροχή αίματος κατά 5%.

Όσον αφορά την ανταμοιβή με έλεγχο της χοληστερόλης  δεν σημειώθηκε καμία

αύξηση. (Rienzi G. et al, 2013)

Σε έξι κέντρα αίματος στην Αμερική δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 12.064 άτομα

ώστε να αξιολογηθούν ποσοτικά τα κίνητρα όπως ο αλτρουισμός, η ενσυναίσθηση

και η κοινωνική ευθύνη. Το 66% ήταν δότες και το 34% δεν ήταν δότες αίματος.

Υπήρξαν αρκετοί που δεν επέστρεψαν στην δωρεά εάν δεν υπήρχε ανταμοιβή. Τα

κίνητρα των αιμοδοτών ήταν τρία: η αλτρουιστική συμπεριφορά των δοτών, η οποία

ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και την εθνικότητα των δοτών. Τα άτομα μεγάλης

ηλικίας  είχαν  περισσότερο  αλτρουιστική  συμπεριφορά  σε  αντίθεση  με  άτομα

μικρότερης ηλικίας. Η ενσυναίσθηση η οποία επηρεάζει  και θετικά και αρνητικά

τους  δωρητές,  χωρίς  να  έχει  μεγάλη  επίδραση  στη  δωρεά.  Οι  γυναίκες  έχουν

υψηλότερα  ποσοστά  στην ενσυναίσθηση σε  αντίθεση με  τους  άνδρες.  Τέλος  το

αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που σχετίζεται με την ηλικία και με το αν είναι ενεργοί

δότες ή όχι. Τα άτομα μεγάλης ηλικίας συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά στην

κοινωνική ευθύνη καθώς και οι ενεργοί δότες. (Steele W. et al, 2008)

Σε έρευνα στο Κέντρο Αίματος του Umea πανεπιστημιακό νοσοκομείο απάντησαν

531 άτομα στο ερωτηματολόγιο, οι 322 ήταν άνδρες και οι 202 ήταν γυναίκες. Έγινε

αξιολόγηση  των κινήτρων των εμποδίων και  των δυσκολιών για  την αιμοδοσία.

Όσον  αφορά  το  φύλο  δεν  βρέθηκε  καμία  σημαντική  στατιστική  διαφορά.  Τα
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κίνητρα για να δώσουν αίμα για πρώτη φορά ήταν η επιρροή από κάποιο φίλο με

47,2% και αίτημα από τα μέσα ενημέρωσης με 23,5%. Από τα γενικά κίνητρα το πιο

συχνό ήταν ο αλτρουισμός με 40,3%, το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης με 19,7%,

και  η  επιρροή  από  φίλο  με  μόλις  17,9%.  Για  να  συνεχίσει  να  είναι  κάποιος

αιμοδότης το κίνητρο που εμφανίζεται πιο συχνά είναι ο αλτρουισμός με 68,4% και

το  αίσθημα  κοινωνικής  ευθύνης  με  16%.  Επομένως  χρειάζονται  διαφορετικές

στρατηγικές για την προσέλκυση των δοτών ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν.

(Sojka B. et al 2008)

Σε αγροτική περιοχή της Ινδίας το 2013 δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 288 άτομα

σχετικά με τη γνώση και τη στάση τους για την αιμοδοσία. Το 79,5% γνώριζε για

την αιμοδοσία. Από αυτούς το 17,5% είχε δώσει αίμα τελευταία. Οι περισσότεροι

από αυτούς, το 55%, είχε δώσει αίμα για συγγενικό πρόσωπο για τις ανάγκες του

χειρουργείου. Το 20% δίνει αίμα για κάποιον φίλο και το 45% δίνει οικειοθελώς. Το

14,8% γνώριζε πόσο συχνά μπορείς να δώσεις αίμα. Περίπου το 80% πιστεύει ότι τα

θύματα από τροχαία χρειάζονται μετάγγιση. (UmakanS. et al,2015)

Η έρευνα εξετάζει τα κίνητρα και τους λόγους αποτροπής από την αιμοδοσία σε

έναν πανεπιστημιακό χώρο. Αυτοί που ανταποκρίθηκαν κάλυπταν το 30% από τους

1.619 ερωτηθέντες. Στην έρευνα έλαβαν μέρος κατά πλειοψηφία νεότερα άτομα με

το 80% να είναι 18-28 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κυριότερο κίνητρο

ήταν  ο  αλτρουισμός  και  κάλυπτε  το  95.4%.  Δεύτερο  με  80.3% ήταν  η έλλειψη

αίματος στην κοινότητα. Έπειτα ακολούθησαν η ενθάρρυνση από έναν συμμαθητή

με 38.3%, να γίνουν δοκιμαστικά τεστ στο αίμα τους με 38.2% καθώς και να τον

ενθαρρύνει κάποιος από την οικογένεια με 24,5%.( Yuan S. et al, 2011)
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2.3. Λόγοι αποτροπής από την αιμοδοσία

Η  MRB Ελλάδος  το  2008  πραγματοποίησε  έρευνα  για  τον  Ε.ΚΕ.Α..  Τα

ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 2.101 άτομα πανελλαδικά, από αυτούς το 61,8%

δεν ήταν αιμοδότες. Ο επικρατέστερος λόγος ώστε να μην δώσει κάποιος αίμα, που

δεν ήταν αιμοδότης,  ήταν τα προβλήματα υγείας με 40,3% και ακολουθούσαν ο

φόβος για την βελόνα ή μόλυνση, η κακή εντύπωση που είχαν για την αιμοδοσία και

η αμέλεια ή δεν ήταν απαραίτητο. Για τους αιμοδότες κυριαρχούσαν τα προβλήματα

υγείας και η αμέλεια και ένα μικρό ποσοστό είχε κακή εντύπωση.

Η  μελέτη  διεξήχθη  το  2013  στην  Σαουδική  Αραβία  στο  ιατρικό  κέντρο  King

Abdulaziz.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  349  άτομα  τα  οποία  ερωτήθηκαν  για  την

στάση τα κίνητρα και τους λόγους αποτροπής από την αιμοδοσία. Το 45,8% έχει

δώσει αίμα τουλάχιστον μία φορά.

Οι αιτίες που τα άτομα δεν δωρίζουν αίμα είναι ότι δεν το είχαν σκεφτεί με 52,4%,

η έλλειψη χρόνου με 45% και η δυσκολία πρόσβασης στα κέντρα αιμοδοσίας με

41,3%.(Alfouzan Ν, 2014)

Στην  Ιορδανία  σε  έρευνα  που  διεξήχθη  σε  500  άτομα  το  2011,  οι  κύριοι

αποτρεπτικοί  λόγοι  κατά  της  αιμοδοσίας  είναι  ότι  δεν  λαμβάνουν  αίμα  όταν  το

χρειάζονται  με  78,4%,  οι  παρενέργειες  από  την  αιμοδοσία  με  18,8%  και

ακολουθούν κάτω από το 19% τα παρακάτω: ο κίνδυνος μόλυνσης, ο φόβος για το

αίμα, η πώληση του αίματος σε ασθενείς και τέλος πιστεύουν ότι στην αιμοδοσία

οφείλεται η σωματική αδυναμία. (Abderrahmana B. et al, 2013)

Σε έρευνα με 292 συμμετέχοντες το 1984, οι  κύριοι  λόγοι ώστε κάποιος να μην

συνεχίσει  να  είναι  αιμοδότης  ήταν  η  σωματική  ταλαιπωρία  και  ο  φόβος  της

βελόνας,  με την  σωματική ταλαιπωρία  να έχει  τον  λιγότερο  σημαντικό  ρόλο σε

αυτό.(Edwards P. et al, 1985)

Συμμετείχαν  1445  ερωτηθέντες  στο  Quebec  ηλικίας  18-70  ετών.  Τα  άτομα

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που είχαν δώσει αίμα με 11% και σε
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αυτούς  που δεν  είχαν  δώσει  αίμα  ποτέ με 56,2%. Το 61% είχε  πανεπιστημιακή

εκπαίδευση, το 66% ήταν παντρεμένοι και το 88% ήταν σε καλή κατάσταση υγείας.

Υψηλό ποσοστό  των  δοτών  που  έδωσε  αίμα  πρόσφατα  ή  είχε  περάσει  αρκετός

καιρός  από την  τελευταία  αιμοδοσία δεν  ήθελε να  ξαναδώσει  αίμα στο  κοντινό

μέλλον. Το βασικότερο εμπόδιο για να δώσουν αίμα ήταν η τοποθεσία του κέντρου

αιμοδοσίας.  Είτε γιατί βρισκόταν μακριά από το σπίτι  τους είτε γιατί  βρισκόταν

μακριά από τον χώρο εργασίας τους.(Godin G. et al, 2005)

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2006 στην Ελβετία σε 4 κέντρα αιμοδοσίας και

σε 12268 δότες ,βρήκε ότι η χρήση επιλεκτικών κινήτρων μπορεί να μειώσει την

θετική  κοινωνική συμπεριφορά.  Στην  συγκεκριμένη  έρευνα  χρησιμοποιήθηκε  το

λαχείο και ο έλεγχος χοληστερόλης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το λαχείο είναι

αποτελεσματικό στην αύξηση των αιμοδοτών. Ισχύει περισσότερο σε δωρητές που

δεν συμμετείχαν συχνά σε αιμοδοσίες ενώ δεν ισχύει καθόλου για τους τακτικούς

αιμοδότες.  Από  την  άλλη  μεριά  ο  έλεγχος  της  χοληστερόλης  δεν  αυξάνει  το

ποσοστό των αιμοδοτών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι προσελκύει άτομα που

δεν έχουν και τόσο καλή κατάσταση υγείας. (Goette L. et al, 2008)

Από τους 800 συμμετέχοντες προκύπτει ότι οι λόγοι αποτροπής από την αιμοδοσία

στην Ελλάδα ήταν: το 77.9% ήθελαν θετικό κίνητρο, για το 36% ήταν η ασφάλεια,

για το 24% ήταν ο φόβος για τη βελόνα. (Kalargirou A. et al, 2014)

Δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 1600 δωρητές σε 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.

Οι  λόγοι  που  σταμάτησαν  την  αιμοδοσία  ή  δεν  πήγαν  ποτέ  ήταν  γιατί  δεν  το

θυμόντουσαν,  δεν  είχαν  κληθεί  να  δώσουν  αίμα,  προβλήματα  υγείας  και

ακολουθούν η έλλειψη χρόνου και ότι είχαν απορριφθεί ως δότες στο παρελθόν.

(Marantidou O. et al, 2007)

Στην Τεχεράνη από τα 1000 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα προκύπτει ότι ο

πιο σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας ήταν η δυσκολία πρόσβασης στην κέντρα

αιμοδοσίας. (Mousavi F et al, 2011)
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Τα κίνητρα ώστε να μην δωρίσεις αίμα είναι ο φόβος για τη βελόνα ή του αίματος, η

σωματική  αδυναμία,  το  ιατρικό  ιστορικό,  η  απάθεια  για  την  αιμοδοσία  και  η

ταλαιπωρία από την διαδικασία.(Oswalt R., 1977)

Τα εμπόδια στο να συνεχίσει κάποιος να είναι δότης ήταν η τεμπελιά και ο φόβος

για τη βελόνα. (Sojka B. et al 2008)

Στην Αμερική έρευνα σε 12.064 άτομα από τους οποίους κάποιοι ήταν δότες και

κάποιοι  δεν  ήταν.  Είχε  στόχο  να  ερευνήσει  την  αλτρουιστική  συμπεριφορά,

κατανόηση  ανησυχία  και  το  κίνητρο  της  κοινωνικής  ευθύνης  μέσα  από  την

αιμοδοσία. Οι λόγοι που απέτρεψαν τα άτομα από την αιμοδοσία ήταν κυρίως η

έλλειψη χρόνου, η τοποθεσία του κέντρου αιμοδοσίας και η κακή εμπειρία κατά τη

διαδικασία λήψης του αίματος. (Steele W. et al, 2008)

Κατά τον Uma ο κύριος λόγος αποτροπής από την αιμοδοσία ήταν ο φόβος για τον

πόνο με 55% και ακολουθούσαν : ποτέ δεν τους ζητήθηκε να δωρίσουν αίμα και ότι

δεν γνώριζαν για την αναγκαιότητα της δωρεάς αίματος. Η έρευνα έγινε από 530

ερωτηθέντες της ηλικιακής ομάδας των 18 έως και 25 ετών. Η πλειοψηφία ήταν

πρόθυμοι  να  γίνουν  τακτικοί  αιμοδότες  και  οι  περισσότεροι  ήταν  άνδρες.  Η

εθελοντική αιμοδοσία ήταν η καλύτερη επιλογή από το 99,2% των ερωτηθέντων.

(Uma S. et al, 2013)

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 288 άτομα και είχε ως στόχο να ερευνήσει τη

στάση και τη γνώση απέναντι στην αιμοδοσία. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έδιναν

αίμα στην Ινδία ήταν ότι ποτέ δεν το θεώρησαν απαραίτητο με 34,2%,ο φόβος για

την κακή κατάσταση της υγείας τους με 26,1%, η έλλειψη χρόνου με 18%, ο φόβος

της δωρεάς αίματος με 14,9%. Παρόλα αυτά τα ¾ έδειξε προθυμία να δώσει αίμα

στο μέλλον. (Umakant S. et al,2015)

Σε έρευνα στην Αιθιοπία που πραγματοποιήθηκε με 845 ερωτηθέντες για τη γνώση

και τη στάση απέναντι στην αιμοδοσία σε άτομα νεαρής ηλικίας. Οι αποτρεπτικοί

λόγοι  για  την  δωρεά ήταν  συνήθως η αδυναμία τους  να σκεφτούν την επόμενη

αιμοδοσία με 33,8%, η έλλειψη ευκαιρίας με ποσοστό 32,7% ,η έλλειψη χρόνου με
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11,1%, ο φόβος για τον πόνο με 9,6% και ο λόγος ότι δεν θα λάβουν αμοιβή με

μόλις 0,06%.(Yenework J. et al, 2016)

Σε έρευνα για τα κίνητρα και τους αποτρεπτικούς λόγους κατά της αιμοδοσίας με

την  συμμετοχή 479 ατόμων προέκυψαν τα έξης  αποτελέσματα :  τα  αποτρεπτικά

κίνητρα,  για  άτομα  νεαρής  ηλικίας,  ήταν  η  έλλειψη  χρόνου  με  59,9%  και  η

αναστάτωση  που  προκαλείται  από  τη  διαδικασία  της  αιμοδοσίας  με  35.6%.

Ακολούθησαν η θέση του κέντρου αιμοδοσίας με 26,5%, το προσωπικό δεν ήταν

φιλικό με 25,1%, η ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία τους μετά την αιμοδοσία

με 24.9%, ο φόβος της βελόνας και η δυσφορία κατά την διαδικασία με 19.4%.

(Yuan S. et al, 2011)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης,  δόμησης και συλλογής του

ερωτηματολογίου.  Ο  πληθυσμός  από  τον  οποίο  λήφθηκε  το  δείγμα.  Τέλος  θα

ακολουθήσει  περιγραφή  της  στατιστικής  ανάλυσης  και  της  επεξεργασίας  των

ερωτηματολογίων.

3.1.Υλικά και μέθοδοι

3.1.1. Εργαλείο μέτρησης 

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το απευθείας από τον ερωτώμενο

ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε μετά από μελέτη της σχετικής ελληνικής και

διεθνής  βιβλιογραφίας.  Μερικές  από  τις  μελέτες  που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  την

επιλογή των ερωτήσεων ήταν: Αποστολίδου Κ. κα 2013, Ιωαννίδου Μ, 2009, Glynn S.

et al 2003,  MRB HELLAS για ΠΟΣΕΑ, Abderrahman  B.  et al 2013. Οι ερωτώμενοι

απάντησαν  μόνοι  τους  τις  ερωτήσεις  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  συμπλήρωσης  που

δόθηκαν πριν από κάθε ερώτηση. 

Η τελική του μορφή του ερωτηματολογίου οριστικοποιήθηκε μετά από προ-έρευνα που

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 σε 10 άτομα, οι  οποίοι δεν συμμετείχαν

στην τελική έρευνα. Μεταξύ των ατόμων αυτών ήταν αιμοδότες,  γιατροί καθώς και

άτομα που έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ασχολούνται με ερευνητικές

εργασίες.  Η  προ-έρευνα  βοήθησε  στην  εύρεση  προβλημάτων  σχετικά  με  την

κατανόηση και τη συμπλήρωση των ερωτήσεων αλλά και την αποφυγή επαναλήψεων.

Επίσης έγινε εκτίμηση της διάρκειας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

Το  ερωτηματολόγιο  απαρτίζεται  από  πέντε  ενότητες:  1.  Γενικές  πληροφορίες,  2.Η

στάση των αιμοδοτών, 3.Τα κίνητρα των αιμοδοτών, 4 Οι λόγοι αποτροπής από την

αιμοδοσία  και  5.  Δημογραφικά  χαρακτηριστικά.  Ακολουθεί  παρακάτω  η  περιγραφή

τους.
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Πρώτη Ενότητα: Γενικές πληροφορίες

Η ενότητα αυτή αποτελείται από έναν συνδυασμό 5 ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπως

οι διχοτομικές, τύπου Ναι/Όχι αλλά και πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αφορούν τη

συχνότητα  αιμοδοσίας  και  κάποια  γενικά  χαρακτηριστικά  των  αιμοδοτών.  Έτσι  σε

συνδυασμό με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά έχουμε μία καλύτερη εικόνα για τον

εθελοντή αιμοδότη.

Δεύτερη Ενότητα: Η στάση των αιμοδοτών

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 17 ερωτήσεις. Για την καταγραφή των στάσεων το

εργαλείο που μας βοηθάει να εξάγουμε συμπεράσματα είναι οι ερωτήσεις με κλίμακα.

Οι  ερωτήσεις  αποτυπώνονται  με  τη  μέθοδο  της  τακτικής  κλίμακας  πέντε  σημείων

οριζόντιας παρουσίασης. Ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει τη στάση του απαντώντας

σε  κάθε  ερώτηση  χωριστά  δηλώνοντας  το  πόσο  συμφωνεί  ή  διαφωνεί  με  την

συγκεκριμένη  άποψη,  από  τον  βαθμό  1  Συμφωνώ  Απόλυτα,  2  Συμφωνώ,  3  Ούτε

Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 4 Διαφωνώ και 5 Διαφωνώ Απόλυτα. Για τους παράγοντες

που επηρεάζουν τη στάση των αιμοδοτών χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ημι-κλειστού

τύπου  και  για  τις  προθέσεις  και  τα  συναισθήματα  χρησιμοποιήθηκαν  ερωτήσεις

κλειστού τύπου.

Τρίτη Ενότητα: Τα κίνητρα των αιμοδοτών

Για τον προσδιορισμό των κινήτρων των αιμοδοτών χρησιμοποιήθηκαν 10 ερωτήσεις.

Οι δύο ήταν ημι-κλειστού τύπου και αφορούσαν τον λόγο της πρώτης αιμοδοσίας και

τους παράγοντες που οι μη τακτικοί αιμοδότες θα ξαναέδιναν αίμα. Οι υπόλοιπες ήταν

ερωτήσεις με την τακτική κλίμακα 5 σημείων οριζόντιας παρουσίασης. Οι ερωτώμενοι

κλήθηκαν να απαντήσουν τις ερωτήσεις-δηλώσεις, όπως μου αρέσει να προσφέρω στην

κοινωνία,  με αυτόν τον τρόπο παίρνω άδεια από την εργασία μου κ.α., ανάλογα με το
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βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους από το 1 Συμφωνώ Απόλυτα, 2 Συμφωνώ, 3 Ούτε

Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 4 Διαφωνώ και 5 Διαφωνώ Απόλυτα.

Τέταρτη Ενότητα: Οι λόγοι αποτροπής από την αιμοδοσία

Στην τέταρτη ενότητα υπήρχε μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής ημι-κλειστού τύπου.

Οι ερωτώμενοι, οι οποίοι είναι και αιμοδότες καλούνται να απαντήσουν για το ποιοι

είναι  οι  λόγοι  αποτροπής  από  την  αιμοδοσία.  Έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν

περισσότερες από μια απαντήσεις αλλά και να προσθέσουν κάτι που για αυτούς είναι

σημαντικό αλλά δεν έχει προβλεφθεί στο ερωτηματολόγιο.

Πέμπτη Ενότητα: Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Στο  τελευταία  ενότητα  είναι  οι  ερωτήσεις  που  περιγράφουν  τα  κοινωνικά

χαρακτηριστικά των ερωτώμενων.  Οι  ερωτήσεις  αφορούν την  ηλικία,  το  φύλο,  την

οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τον τόπο διαμονής τους αλλά και την

απόσταση που διανύουν για το πλησιέστερο κέντρο αιμοδοσίας. Με αυτό τον τρόπο

συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το κοινωνικό επίπεδο των αιμοδοτών στην Ελλάδα.

Έτσι σε σύγκριση με τα άλλα δεδομένα έχουμε καλύτερη εικόνα για τη στάση και τα

κίνητρα των αιμοδοτών αλλά μπορούμε και πιο εύκολα να προτείνουμε τη στρατηγική

που μπορεί να ακολουθηθεί για την προσέλκυση και διατήρηση των αιμοδοτών.
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3.1.2. Ο πληθυσμός – Η διαδικασία της έρευνας 

Στον πληθυσμό της έρευνας περιλαμβάνονται εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι είναι μέλη

της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Συλλόγων  Εθελοντών  Αιμοδοτών  (ΠΟΣΕΑ).  Οι

ερωτηθέντες είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών. Η πρόσβαση στα μέλη του

συλλόγου επιτράπηκε ύστερα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο

του 2016 με βάση αίτημα,  το  οποίο κατατεθηκε  ηλεκτρονικά  στην γραμματεία  της

ΠΟΣΕΑ.

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικής ταχυδρομείου με την παράκληση να

επιστραφεί συμπληρωμένο. Πριν την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προηγήθηκε

επιστολή, η οποία εξηγούσε τον σκοπό της έρευνας και επισημάνθηκε η τήρηση του

προσωπικού  απορρήτου.  Η  διάρκεια  συλλογής  των  ερωτηματολογίων  έγινε  τον

Δεκέμβριο του 2016.

Η διαδικασία της δειγματοληψίας

Σκοπός  της  συγκεκριμένης  έρευνας  είναι  όλα  όσα  θα  παρατηρήσουμε,  θα

καταγράψουμε  και  θα  μετρήσουμε  στο  δείγμα  να  ισχύουν  ως  χαρακτηριστικά  και

ιδιότητες  για όλους  τους  αιμοδότες  στην Ελλάδα.(Δαφέρμος Β.,  2011) Για να είναι

αντιπροσωπευτικό  το  δείγμα  πρέπει  η  κάθε  μονάδα  του  πληθυσμού  να  έχει  ίση

πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Το μέγεθος ενός δείγματος εξαρτάται από

τον  βαθμό  επιθυμητής  ακρίβειας  και  το  βαθμό  ομοιογένειας  του  πληθυσμού  που

μελετάμε. Το δείγμα μας είναι ομοιογενές γιατί  αναφέρεται  σε εθελοντές αιμοδότες,

επομένως υπάρχει και βαθμός ακρίβειας. (Τζανννονέ-Τζώρτζη Κ., 1996)

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι είναι ακριβώς οι αιμοδότες στην Ελλάδα επομένως

δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο της απλής δειγματοληψίας (τυχαίο δείγμα).

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία μέσω των συμμετεχόντων

στην ΠΟΣΕΑ. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω του διαδικτύου. Τα

πλεονεκτήματα  που  παρατηρούνται  είναι  ότι  εξοικονομείς  χρήματα,  από  τα  έξοδα

εκτύπωσης του ερωτηματολογίου και από τα έξοδα μεταφοράς για την πραγματοποίηση
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των  συνεντεύξεων  Τα  ερωτηματολόγια  συγκεντρώνονται  πιο  γρήγορα  και  γίνεται

αυτοματοποιημένα  η  ανάλυση  των  δεδομένων  εξοικονομώντας  χρόνο.  Τέλος  οι

συνθήκες κάτω από τις οποίες απαντάει ο ερωτώμενος είναι πολύ καλύτερες, δεν έχει

πίεση  χρόνου,  υπάρχει  ησυχία  αλλά  και  η  θερμοκρασία  του  δωματίου  του  είναι

καλύτερη  από  το  αν  βρισκόταν  σε  κάποιο  εξωτερικό  χώρο.  Κάποια  από  τα

μειονεκτήματα  είναι  ότι  πρέπει  όλοι  να  έχουν  την  δυνατότητα  πρόσβασης  στο

διαδίκτυο, ο ερευνητής δεν μπορεί να ελέγξει τους λόγους που κάποιοι δεν απάντησαν

το ερωτηματολόγιο ή κάποιες από τις ερωτήσεις..(Παπάνης Ε., 2015 )

3.1.3. Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων έγινε

με το  στατιστικό  πακέτο  για  τις  κοινωνικές  επιστήμες  SPSS έκδοση  24  (Statistical

Package for Social Sciences). Εφαρμόστηκε η μέθοδος της περιγραφικής στατιστικής

για  τον  υπολογισμό  των  απόλυτων,  σχετικών  και  αθροιστικών  συχνοτήτων  των

ποιοτικών  μεταβλητών.  Η  περιγραφή  των  ποσοτικών  μεταβλητών  έγινε  με  τον

υπολογισμό των δεικτών κεντρικής τάσης και διασποράς με την χρήση του μέσου όρου

και της τυπικής απόκλισης αντίστοιχα.(Δαφέρμος Β., 2011)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο  κεφάλαιο  αυτό  γίνεται  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  της  περιγραφικής

στατιστικής.

4.1. Ενότητα Α. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν συνολικά 100 εθελοντές αιμοδότες. Η στατιστική

ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  με  τη  χρήση  και  των  100  ερωτηματολογίων,  τα  οποία

προέρχονται  από  53  (ποσοστό  53%)  άνδρες  και  47  (ποσοστό  47%)  γυναίκες.

(Διάγραμμα Α1)

Διάγραμμα Α1: Το φύλο 

39



Η  ηλικία  των  αιμοδοτών  φαίνεται  στο  διάγραμμα  Α2.  Οι  περισσότεροι  αιμοδότες

ανήκουν  στην  κατηγορία  των  36-45  ετών  (ποσοστό  36%).  Έπειτα  ακολουθούν  οι

κατηγορίες  των  26-35  ετών  (ποσοστό  32%)  και  46-55  ετών  (ποσοστό  23%).  Οι

υπόλοιπες κατηγορίες έχουν ποσοστά από 1% έως και 6%.(Διάγραμμα Α2) 

Διάγραμμα Α2: Η ηλικία

Μετά  από  την  κωδικοποίηση  των  κατηγοριών  ο  μέσος  όρος  της  ηλικίας  των

ερωτηθέντων ισούται με 2,86 και η τυπική απόκλιση ισούται με 0,975.(Διάγραμμα Α3)
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Διάγραμμα Α3: Ιστόγραμμα συχνοτήτων κατανομής της ηλικίας των αιμοδοτών.

Η οικογενειακή κατάσταση των αιμοδοτών διαμορφώθηκε ως εξής: Οι 35 (35%) είναι

ανύπαντροι, οι 52 (52%) είναι παντρεμένοι, 10 (10%) είναι διαζευγμένοι και ένας (1%)

ανήκει στην κατηγορία χήρος-α. Υπήρχαν 2 (2%) χαμένες απαντήσεις  σε αυτήν την

ερώτηση.(Διάγραμμα Α4)

Διάγραμμα Α4:Η οικογενειακή κατάσταση.
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Από τους 100 αιμοδότες το 5% είναι άνεργοι, το 29% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το

20% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  το 32% είναι  ιδιωτικοί υπάλληλοι,  το 9% είναι

φοιτητές, το 1% ασχολούνται με τα οικιακά και το 9% είναι συνταξιούχοι.(Διάγραμμα

Α5) Υπήρχε μία χαμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Συνολικά παρατηρούμε ότι οι

εργαζόμενοι καλύπτουν το 81% σε σύγκριση με τους ανέργους.

Διάγραμμα Α5: Το επάγγελμα.

Οι  περισσότεροι  αιμοδότες  έχουν  λάβει  τίτλο  μεταπτυχιακού  προγράμματος  με

ποσοστό 45%, το 35% έχει  πτυχίο από Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ,  στην επόμενη κατηγορία

είναι απόφοιτοι Λυκείου με 13% και ακολουθούν με μικρά ποσοστά οι απόφοιτοι ΙΕΚ

με 3%, επίσης οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου με 3% και οι απόφοιτοι Γυμνασίου με

2%.(Διαάγραμμα Α6) Υπήρχε μία χαμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
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Διάγραμμα Α6: Το μορφωτικό επίπεδό.

Οι μισοί από το δείγμα μένουν σε αστικό κέντρο, το ποσοστό που συγκεντρώνουν είναι

51%. Οι αιμοδότες που μένουν στην επαρχία είναι το 31%, σε κωμόπολη το 6% και σε

χωριό μένει το 11%. το 1% ήταν οι χαμένες απαντήσεις.(Διάγραμμα Α7)

Διάγραμμα Α7: Ο τόπος διαμονής.
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Αναφορικά με την απόσταση που διανύουν οι ερωτώμενοι μέχρι το πλησιέστερο κέντρο

αιμοδοσίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα (57%) διανύει 0 έως 5 χιλιόμετρα, από 6

έως  10  χιλιόμετρα  το  24%,  από  11  έως  20  χιλιόμετρα  το  6%  και  πάνω  από  21

χιλιόμετρα το 12% των ερωτηθέντων.(Διάγραμμα Α8)

Διάγραμμα Α8: Η απόσταση από το πλησιέστερο κέντρο αιμοδοσίας.

4.2. Ενότητα Β. Γενικές πληροφορίες 

Σε  αυτήν  την  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  γενικές  πληροφορίες  των  εθελοντών

αιμοδοτών  με  καταγραφή  των  απαντήσεων  σε  απόλυτες  τιμές  και  σε  συχνότητες

αναλυτικά  για  την  κάθε  ερώτηση  και  ενδεικτικά  κάποια  διαγράμματα  κατανομής

συχνοτήτων.

Σύμφωνα με τον πίνακα Β1 και τα διαγράμματα που ακολουθούν Β1,Β2 προκύπτουν τα

παρακάτω αποτελέσματα:
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Στην ερώτηση Είστε τακτικός εθελοντής αιμοδότης Η πλειοψηφία απάντησε Ναι με

ποσοστό 72% και το 26% απάντησε Όχι με δύο χαμένες απαντήσεις.

Ως προς το αν είναι κάποιος από το οικογενειακό τους περιβάλλον τακτικός εθελοντής

αιμοδότης οι μισοί περίπου απάντησαν Ναι με 42% και οι άλλοι μισοί απάντησαν Όχι

με 50%. Ένα μικρό ποσοστό 6% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Στην συνέχεια στην ερώτηση  Είναι κάποιος από το στενό φιλικό σας περιβάλλον

τακτικός εθελοντής αιμοδότης;  η πλειοψηφία με το 71% απάντησε Ναι και πολλοί

λίγοι απάντησαν Όχι με 15%. Μόλις το 13% απάντησε δεν γνωρίζω.

Τέλος σχετικά με το πόσες φορές δίνουν αίμα το χρόνο είχαμε τα εξής αποτελέσματα.

Το 29% δίνει αίμα μία φορά το χρόνο, οι περισσότεροι με ποσοστό 39% δίνουν αίμα

δύο φορές το χρόνο, το 16% δίνει τρείς το χρόνο και μόλις 9% δίνει τέσσερις φορές το

χρόνο. Συγκεντρωτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 68% δίνει αίμα 1-2 φορές το

χρόνο.

Πίνακας Β1.Η κατανομή συχνοτήτων στις απαντήσεις γενικών πληροφοριών.

Ερωτήσεις  Ναι Όχι Δεν
Γνωρίζ

ω

Δεν
Απαντώ

Σύνο
λο

Είστε  τακτικός  εθελοντής
αιμοδότης;

Συχνότητα
%

72
72%

26
26%

0
0%

0
0%

98

Είναι κάποιος από το άμεσο
οικογενειακό  σας
περιβάλλον  τακτικός
εθελοντής αιμοδότης;

Συχνότητα
%

42
42%

50
50%

6
6%

0
0%

98

Είναι κάποιος από το στενό
φιλικό  σας  περιβάλλον
τακτικός  εθελοντής
αιμοδότης;

Συχνότητα
%

71
71%

15
15%

13
13%

0
0%

99

Ερωτήσεις  1 φορά
το

χρόνο

2
φορές

το
χρόνο

3 φορές
το χρόνο

4 φορές
το

χρόνο

Σύνο
λο

Πόσο συχνά δίνεται αίμα; Συχνότητα
%

29
29%

39
39%

16
16%

9
9%

93
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Διάγραμμα Β1: Η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση: Είστε τακτικός εθελοντής
αιμοδότης; 

Διάγραμμα Β2. Η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση: Πόσο συχνά δίνεται αίμα;
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4.3. Ενότητα Γ. Οι στάσεις των αιμοδοτών

Παρακάτω  γίνεται  η  καταγραφή  των  απαντήσεων  για  τις  στάσεις  των  αιμοδοτών

σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία. Γίνεται παρουσίαση της συχνότητας κατανομής

των απαντήσεων και των δεικτών κεντρικής τάσης και διασποράς.

Αυτό  που  διαπιστώνουμε  από  την  ανάλυση  των πινάκων  Γ1,Γ2 καθώς  και  από  το

διάγραμμα Γ1 οι  ερωτώμενοι  σχετικά με την  Άποψη που έχουν  για  την  αιμοδοσία

συμφωνούν απόλυτα με ποσοστό 30% (Μ.Ο.:2,42) ότι το να δίνει  κανείς αίμα είναι

σημαντικό, για να έχει παρακαταθήκη, αν χρειασθεί ο ίδιος καθώς και αν χρειασθούν οι

συγγενείς του με περίπου τους μισούς να συμφωνούν απόλυτα. (Μ.Ο.: 2,19)

Με την δήλωση ότι η αιμοδοσία αποτελεί εθνικό καθήκον για τον δότη η πλειοψηφία

απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα με 64% και μέσο όρο 1,78. Όσον αφορά την δήλωση

ότι αποτελεί οικογενειακή παράδοση υπήρχε σχετική ισορροπία σε όλες τις απαντήσεις

με την απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ να έχει ποσοστό 33% (Μ.Ο.:3,21).

Πίνακας Γ1: Κατανομή απαντήσεων για την άποψη των αιμοδοτών.

Ερωτήσεις  

Συμφ
ωνώ 
Απόλ
υτα

Συμφ
ωνώ

Ούτε 
Συμφω
νώ 
-Ούτε 
Διαφω
νώ

Διαφ
ωνώ

Διαφ
ωνώ 
Απόλ
υτα

Σύν
ολο

Το να δίνει κανείς 
αίμα είναι σημαντικό,
για να έχει 
παρακαταθήκη, αν 
χρειασθεί ο ίδιος.

συχνότ
ητα 
ποσοστ
ό

30
30%

29
29%

18
18%

12
12%

10
10%

99
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Το να δίνει κανείς 
αίμα είναι σημαντικό,
για να έχει 
παρακαταθήκη, αν 
χρειασθούν οι 
συγγενείς του.

συχνότ
ητα 
ποσοστ
ό 

41
41%

23
23%

16
16%

13
13%

6
6%

99

Η αιμοδοσία αποτελεί
εθνικό καθήκον για 
τον δότη.

συχνότ
ητα 
ποσοστ
ό 

64
64%

11
11%

11
11%

6
6%

7
7%

99

Η αιμοδοσία αποτελεί
οικογενειακή 
παράδοση.

συχνότ
ητα 
ποσοστ
ό 

14
14%

12
12%

33
33%

19
19%

21
21%

99

Πίνακας Γ2: Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων σχετικά με την

άποψη των αιμοδοτών.

Ερωτήσεις 

Μέσος

Όρος

Τυπική

Απόκλιση Διακύμανση Σύνολο

Το να δίνει κανείς αίμα είναι σημαντικό,

για να έχει παρακαταθήκη, αν χρειασθεί

ο ίδιος. 2,424 1,310 1,716 99

Το να δίνει κανείς αίμα είναι σημαντικό,

για  να  έχει  παρακαταθήκη,  αν

χρειασθούν οι συγγενείς του. 2,192 1,275 1,626 99

Η αιμοδοσία  αποτελεί  εθνικό καθήκον

για τον δότη. 1,798 1,270 1,612 99

Η  αιμοδοσία  αποτελεί  οικογενειακή

παράδοση. 3,212 1,304 1,699 99

Διάγραμμα Γ1: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων για τις απόψεις των αιμοδοτών.
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Συμφώνα  με  τους  πίνακες  Γ3,Γ4  και  τα  διαγράμματα  Γ2,Γ3,Γ4  προκύπτουν  τα

συμπεράσματα  ότι  σχετικά  με  τις  δηλώσεις  που  αφορούν  την  Ανθρωπιστική

Διάσταση οι μισοί συμφωνούν απόλυτα με 52% και Μ.Ο.: 1,72 με την δήλωση ότι η

αιμοδοσία είναι μία διαδικασία ευεργετική για την υγεία τους. Σχετικά με τη δήλωση

«είναι  ηθικό  καθήκον  μου  να  ενεργώ  με  αυτόν  τον  τρόπο  απέναντι  στους

συνανθρώπους μου» το72% και με Μ.Ο.: 1,43 συμφωνεί απόλυτα. Η πλειοψηφία των

ερωτηθέντων με 85% συμφωνεί απόλυτα με την δήλωση «με  αυτόν το τρόπο σώζει

ζωές»(Μ.Ο.:1,27). Τέλος η πλειοψηφία με 87% δηλώνει «εάν η υγεία μου το επιτρέπει

επιθυμώ να παραμείνω αιμοδότης μέχρι την ηλικία που μου επιτρέπεται να προσφέρω

αίμα.»(Μ.Ο.:1,24).

Στην ερώτηση «Νιώθω συχνά ενοχές εάν δεν δωρίσω αίμα» υπάρχει σχετική ισορροπία

από το συμφωνώ απόλυτα μέχρι το ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ με 28% και 25%

αντίστοιχα και Μ.Ο.: 2,52.

Τέλος στην ερώτηση «Η αιμοδοσία αποτελεί για μένα μια ιδιαίτερη ιδέα και αξία» το

64% συμφωνεί απόλυτα με μέσο όρο 1,58.
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Πίνακας Γ3: Κατανομή απαντήσεων για την ανθρωπιστική διάσταση της αιμοδοσίας

Ερωτήσεις  

Συμφω
νώ 
Απόλυτ
α

Συμφω
νώ

Ούτε 
Συμφω
νώ 
-Ούτε 
Διαφω
νώ 

Διαφω
νώ

Διαφω
νώ 
Απόλυ
τα

Σύνο
λο

Η αιμοδοσία 

είναι μία 

διαδικασία 

ευεργετική για 

την υγεία μου.

συχνότ

ητα 

ποσοστ

ό 

52

52%

30

30%

12

12%

2

2%

3

3%
99

Είναι ηθικό 

καθήκον μου να

ενεργώ με 

αυτόν τον τρόπο

απέναντι στους 

συνανθρώπους 

μου.

συχνότ

ητα 

ποσοστ

ό 

76

76%

12

12%

6

6%

1

1%

4

4%
99

Με αυτόν τον 

τρόπο σώζω 

ζωές.

συχνότ

ητα 

ποσοστ

ό 

85

85%

9

9%

1

1%

0

0%

4

4%
99

Εάν η υγεία μου

το επιτρέπει 

επιθυμώ να 

παραμείνω 

αιμοδότης μέχρι

την ηλικία που 

μου επιτρέπεται 

να προσφέρω 

αίμα.

συχνότ

ητα 

ποσοστ

ό 

87

87%

6

6%

1

1%

0

0%

4

4%
99

Νιώθω συχνά 

ενοχές εάν δεν 

δωρίσω αίμα.

συχνότ

ητα 

ποσοστ

ό 

28

28%

24

24%

25

25%

9

9%

12

12
98
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Η αιμοδοσία 

αποτελεί για 

μένα μια 

ιδιαίτερη ιδέα 

και αξία.

συχνότ

ητα 

ποσοστ

ό 

64

64%

22

22%

8

8%

1

1%

4

4%
99

Πίνακας  Γ4:  Μέτρα  κεντρικής  τάσης  και  διασποράς  των  απαντήσεων  για  την

ανθρωπιστική διάσταση της αιμοδοσίας.

Ερωτήσεις 

Μέσος

Όρος

Τυπική

Απόκλιση Διακύμανση Σύνολο

Η  αιμοδοσία  είναι  μία  διαδικασία

ευεργετική για την υγεία μου. 1,727 0,967 0,935 99

Είναι ηθικό καθήκον μου να ενεργώ με

αυτόν  τον  τρόπο  απέναντι  στους

συνανθρώπους μου. 1,434 0,960 0,922 99

Με αυτόν τον τρόπο σώζω ζωές. 1,273 0,843 0,711 99

Εάν η υγεία μου το επιτρέπει  επιθυμώ

να  παραμείνω  αιμοδότης  μέχρι  την

ηλικία  που  μου  επιτρέπεται  να

προσφέρω αίμα. 1,245 0,838 0,702 98

Νιώθω  συχνά  ενοχές  εάν  δεν  δωρίσω

αίμα. 2,520 1,326 1,757 98

Η  αιμοδοσία  αποτελεί  για  μένα  μια

ιδιαίτερη ιδέα και αξία. 1,576 0,980 0,961 99
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Διάγραμμα  Γ1:  Κατανομή  των  απαντήσεων  για  την  δήλωση  η  αιμοδοσία  είναι

ευεργετική για την υγεία μου.(όπου 1=Συμφωνώ απόλυτα, 2= Συμφωνώ, 3= Ούτε

Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 4= Διαφωνώ, 5= Διαφωνώ Απόλυτα)
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Διάγραμμα Γ2: Κατανομή των απαντήσεων για την δήλωση ότι η αιμοδοσία είναι ηθικό

καθήκον  να  ενεργώ  με  αυτόν  τον  τρόπο  απέναντι  στους  συνανθρώπους  μου.(όπου

1=Συμφωνώ  απόλυτα,  2=  Συμφωνώ,  3=  Ούτε  Συμφωνώ  Ούτε  Διαφωνώ,  4=

Διαφωνώ, 5= Διαφωνώ Απόλυτα)

Διάγραμμα Γ3: Σύγκριση μέσων όρων των απόψεων για την ανθρωπιστική διάσταση

των αιμοδοτών.
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Όπως προκύπτουν τα συμπεράσματα από τους πίνακες Γ5 και Γ6 στις δηλώσεις για την

Ανάγκη για  Αίμα υπάρχει  ισορροπία  σε  όλες  τις  απαντήσεις.  Στην  δήλωση ότι  οι

ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί λόγω αύξησης των ατυχημάτων, το 34%

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. (Μ.Ο.:2,18) Το 39% (Μ.Ο.: 2,17) δήλωσε ότι συμφωνεί

στην ερώτηση «οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί λόγω των επεμβάσεων

και  των  μεταμοσχεύσεων»  Επίσης  το  29%  ούτε  συμφωνεί  ούτε  διαφωνεί  με  την

δήλωση  «οι  ανάγκες  για  αίμα  στην  Ελλάδα  έχουν  αυξηθεί  λόγω  αύξησης  του

πληθυσμού» (Μ.Ο.: 3,12) και τέλος για το αν οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν

αυξηθεί λόγω μείωσης των αιμοδοτών το 31% συμφωνεί.(Μ.Ο.:2,22)
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Πίνακας Γ5:  Κατανομή απαντήσεων  για  την άποψη των αιμοδοτών σχετικά με την

ανάγκη για αίμα στην Ελλάδα.

Ερωτή

σεις  

Συμφω

νώ 

Απόλυτ

α

Συμφω

νώ

Ούτε 

Συμφω

νώ 

-Ούτε 

Διαφω

νώ 

Διαφω

νώ

Διαφω

νώ 

Απόλυτ

α Σύνολο
Οι ανάγκες για 

αίμα στην 

Ελλάδα έχουν 

αυξηθεί λόγω 

αύξησης των 

ατυχημάτων.

Συχνό

τητα- 

ποσο

στό 

27

27%

33

33%

34

34%

4

4%

1

1%
99

Οι ανάγκες για 

αίμα στην 

Ελλάδα έχουν 

αυξηθεί λόγω 

των 

επεμβάσεων και

των 

μεταμοσχεύσεω

ν.

Συχνό

τητα- 

ποσο

στό 

24

24%

39

39%

32

32%

3

3%

1

1%
99

Οι ανάγκες για 

αίμα στην 

Ελλάδα έχουν 

αυξηθεί λόγω 

αύξησης του 

πληθυσμού.

Συχνό

τητα- 

ποσο

στό 

12

12%

18

18%

29

29%

26

26%

14

14%
99

Οι ανάγκες για 

αίμα στην 

Ελλάδα έχουν 

αυξηθεί λόγω 

μείωσης των 

αιμοδοτών.

Συχνό

τητα- 

ποσο

στό 

29

29%

31

31%

28

28%

5

5%

4

4%
97
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Πίνακας Γ6. Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων για την ανάγκη

για αίμα.

Ερωτήσεις 

Μέσος

Όρος

Τυπική

Απόκλιση

Διακύμαν

ση 

Σύνολ

ο 

Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν

αυξηθεί λόγω αύξησης των 

ατυχημάτων. 2,182 0,919 0,844 99
Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν

αυξηθεί λόγω των επεμβάσεων και των 

μεταμοσχεύσεων. 2,172 0,869 0,756 99
Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν

αυξηθεί λόγω αύξησης του πληθυσμού. 3,121 1,223 1,495 99
Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα έχουν

αυξηθεί λόγω μείωσης των αιμοδοτών. 2,217 1,063 1,13 97

Σύμφωνα με τον πίνακα Γ7 και το διάγραμμα Γ5 στην ερώτηση για τα Συναισθήματα

που  έχουν  κατά  την  αιμοδοσία  η  πλειονότητα των αιμοδοτών έδωσε τις  παρακάτω

απαντήσεις:  την  κοινωνική  προσφορά  με  74  απαντήσεις(35,60%),  ακολούθησε  η

ικανοποίηση με 68 απαντήσεις(32,70%) και η αίσθηση χαράς και αναγέννησης με 56

απαντήσεις(26,90%).  Το  υπόλοιπο  2%  απάντησε  ότι  δεν  είναι  ευτυχισμένοι,  δεν

υπάρχει κανένα συναίσθημα και ότι ήταν μια κακή εμπειρία. Δύο άτομα πρόσθεσαν ότι

ένιωσαν συγκίνηση  και  ότι  είναι  το μόνο που μπορούν να κάνουν  για  τους  χρόνια

πάσχοντες.

Όσον αφορά τις  Προθέσεις των αιμοδοτών η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε

ότι είναι μόνιμος δότης και θα συνεχίσει και στο μέλλον με ποσοστό 90% και μόλις το

3% είπε ότι θα σταματήσει την αιμοδοσία.

Τέλος από τους πιο σημαντικούς Παράγοντες για να δώσει κάποιος αίμα είναι πρώτη η

Κοινωνική  προσφορά  με  34,10%(76  απαντήσεις)  και  η  Συμμετοχή  σε  σύλλογο

αιμοδοτών με 22,90%(51 απαντήσεις). Ακολουθούν οι Φίλοι αιμοδότες με 8,10%(18

απαντήσεις),  η  παρακίνηση  από την εργασία  και  οι  κινητές  μονάδες  αιμοδοσίας  σε

δημόσιους  χώρους  με  7,20%(16  απαντήσεις),  το  σχολείο/πανεπιστήμιο  με  4,5%(10
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απαντήσεις) και ο στρατός με 4%(9 απαντήσεις). Τέλος η Διαφήμιση στα ΜΜΕ κατέχει

τα μικρότερα ποσοστά. Δύο άτομα πρόσθεσαν ότι έδωσαν αίμα για να παρακινήσουν

κάποιον φίλο και ότι παρουσιάστηκε ανάγκη για κάποιον συγγενή.

Πίνακας  Γ7:  Κατανομή  απαντήσεων  για  τα  συναισθήματα,  τις  προθέσεις  των

αιμοδοτών και τους παράγοντες ώστε να δώσει κάποιος αίμα.

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Η αίσθηση χαράς και αναγέννησης 56 26,90%

Νιώσατε σαν να κάνετε μια πράξη ρουτίνας. 4 1,90%

Κοινωνική προσφορά 74 35,60%

Ικανοποίηση 68 32,70%

Δεν ένιωθα ευτυχισμένος 2 1,00%

Δεν υπήρχε συναίσθημα 1 0,50%

Ήταν μία κακή εμπειρία 1 0,50%

Άλλο 2 1,00%

Είμαι μόνιμος δότης αλλά θα σταματήσω στο μέλλον 3 3,00%
Είμαι μόνιμος δότης και θα εξακολουθήσω να είμαι στο

μέλλον 90 90,00%

Διαφήμιση σε εφημερίδα 3 1,30%

Διαφήμιση σε ενημερωτικό φυλλάδιο 3 1,30%

Διαφήμιση στην τηλεόραση 6 2,70%

Παρακίνηση από την εργασία 16 7,20%

Κοινωνική προσφορά 76 34,10%

Συμμετοχή σε σύλλογο αιμοδοτών 51 22,90%

Κινητές μονάδες αίματος σε δημόσιους χώρους 16 7,20%

Συγγενείς αιμοδότες 13 5,80%

Φίλοι αιμοδότες 18 8,10%

Σχολείο/ σχολή / πανεπιστήμιο 10 4,50%

Αιμοδοσία στο στρατό 9 4,00%

Άλλο 2 0,90%
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Διάγραμμα Γ4: Κατανομή απαντήσεων για τις προθέσεις των αιμοδοτών.

4.4.Ενότητα Δ. Τα κίνητρα των αιμοδοτών 

Από τον πίνακα Δ1,Δ2 και τα διαγράμματα Δ1,Δ2 και Δ3 όσον αφορά τα προσωπικά

κίνητρα των αιμοδοτών προκύπτουν  τα  παρακάτω αποτελέσματα:  σύμφωνα με την

ερώτηση «Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη αίματος στην Ελλάδα σήμερα» οι μισοί 55%

συμφωνούν απόλυτα.(Μ.Ο.: 1,690)

Στην ερώτηση «Με αυτόν τον τρόπο παίρνω άδεια απουσίας από την εργασία μου»

περίπου οι μισοί απάντησαν με 49% διαφωνώ απόλυτα προς διαφωνώ.(Μ.Ο.:3,750)

Όσον αφορά την ερώτηση «Δίνω αίμα με σκοπό να έχω παρακαταθήκη, αν χρειαστώ

εγώ  ή  οι  συγγενείς  μου»  το  31%  απάντησε  συμφωνώ  απόλυτα  προς  συμφωνώ.

(Μ.Ο.:2,520)

Σχετικά με τις ερωτήσεις «Δίνω αίμα για να ελέγχω μεταδιδόμενα νοσήματα» και την

ερώτηση «Δίνω αίμα για να κάνω δωρεάν τακτικές ιατρικές εξετάσεις» απάντησαν με

48% διαφωνώ απόλυτα με μέσο όρο 3,880 και 3,950 αντίστοιχα.
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Το 56% συμφωνεί απόλυτα με την δήλωση «Δίνω αίμα για μετάγγιση σε μένα τον ίδιο,

για  μια  προγραμματισμένη  επέμβαση  που  θα  κάνω»  (Μ.Ο.:4,160).  Η  πλειονότητα

απάντησε με 68% συμφωνώ απόλυτα στην ερώτηση «Μου αρέσει να προσφέρω στην

κοινωνία» με μέσο όρο 1,450.

Τέλος σχετική ισορροπία υπάρχει στην δήλωση «Με παρότρυνση από φίλο ή συγγενή»

με  τις  απαντήσεις  να  συγκεντρώνονται  στο  ούτε  συμφωνώ ούτε  διαφωνώ με  35%

(Μ.Ο.: 3,110)

Πίνακας Δ1: Η κατανομή των απαντήσεων για τα προσωπικά κίνητρα των αιμοδοτών.

Ερωτήσεις  

Συμφων
ώ 
Απόλυτ
α

Συμφω
νώ

Ούτε 
Συμφω
νώ 
-Ούτε 
Διαφω
νώ 

Διαφω
νώ

Διαφω
νώ 
Απόλυ
τα

Σύνο
λο

Πιστεύω ότι υπάρχει 

έλλειψη αίματος 

στην Ελλάδα 

σήμερα.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

55
55%

28
28%

12
12%

0
0%

4
4%

99

Με αυτόν τον τρόπο 

παίρνω άδεια 

απουσίας από την 

εργασία μου.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

11
11%

11
11%

19
19%

9
9%

49
49%

99

Δίνω αίμα με σκοπό 

να έχω 

παρακαταθήκη, αν 

χρειαστώ εγώ ή οι 

συγγενείς μου.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

31
31%

26
26%

15
15%

9
9%

16
16%

97

Δίνω αίμα για να 

ελέγχω μεταδιδόμενα

νοσήματα όπως 

AIDS/HIV & 

ηπατίτιδες.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

6
6%

13
13%

16
16%

15
15%

48
48%

98

Δίνω αίμα για να 

κάνω δωρεάν 

τακτικές ιατρικές 

εξετάσεις. (check-

συχν

ότητα

ποσο

στό 

7
7%

7
7%

18
18%

18
18%

48
48%

98
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up)
Δίνω αίμα για 

μετάγγιση σε μένα 

τον ίδιο, για μια 

προγραμματισμένη 

επέμβαση που θα 

κάνω.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

6
6%

4
4%

15
15%

14
14%

56
56%

95

Μου αρέσει να 

προσφέρω στην 

κοινωνία.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

68
68%

22
22%

5
5%

0
0%

3
3%

98

Με παρότρυνση από 

φίλο ή συγγενή.

συχν

ότητα

ποσο

στό 

10
10%

18
18%

35
35%

17
17%

16
16%

96

Πίνακας Δ2: Κέντα τάσης και διακύμανσης για τα προσωπικά κίνητρα των αιμοδοτών.

Ερωτήσεις 

Μέσος 

Όρος

Τυπική 

Απόκλιση

Διακύμ

ανση Σύνολο 
Πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη 

αίματος στην Ελλάδα σήμερα. 1,690 0,976 0,952 99

Με αυτόν τον τρόπο παίρνω άδεια 

απουσίας από την εργασία μου. 3,750 1,445 2,089 99

Δίνω αίμα με σκοπό να έχω 

παρακαταθήκη, αν χρειαστώ εγώ ή

οι συγγενείς μου.

2,520 1,444 2,086 97

Δίνω αίμα για να ελέγχω 

μεταδιδόμενα νοσήματα όπως 

AIDS/HIV & ηπατίτιδες.

3,880 1,318 1,737 98

Δίνω αίμα για να κάνω δωρεάν 

τακτικές ιατρικές εξετάσεις. 

(check-up)

3,950 1,271 1,616 98
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Δίνω αίμα για μετάγγιση σε μένα 

τον ίδιο, για μια 

προγραμματισμένη επέμβαση που 

θα κάνω.

4,160 1,214 1,475 95

Μου αρέσει να προσφέρω στην 

κοινωνία.
1,450 0,851 0,724 98

Με παρότρυνση από φίλο ή 

συγγενή.
3,110 1,204 1,450 96

Διάγραμμα Δ1: Κατανομή συχνοτήτων στην ερώτηση «Δίνω αίμα για να κάνω δωρεάν 
ιατρικές εξετάσεις»
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Διάγραμμα Δ2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων στην ερώτηση «Μου αρέσει

να προσφέρω στην κοινωνία»

Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  Δ3 στην  ερώτηση  ποιος  ήταν  ο  λόγος  της  πρώτης  τους

αιμοδοσίας οι συμμετέχοντες απάντησαν με 27% «Η ανάγκη για οικογενειακό ή φιλικό

πρόσωπο»  (30  απαντήσεις).  Κατά  την  στρατιωτική  θητεία  συγκεντρώθηκαν  12

απαντήσεις με ποσοστό 10,80%. Για ανθρωπιστικούς λόγους απάντησε το 22,50% με

25  απαντήσεις.  Η  συμμετοχή  σε  οργανωμένη  αιμοδοσία,  όπως  ήταν  αναμενόμενο

κατείχε μεγάλο ποσοστό 29,70% με 33 απαντήσεις. Από περιέργεια απάντησε το 5,40%

(6 απαντήσεις). Κάτι άλλο απάντησε το 4,5% συγκεντρώνοντας 5 απαντήσεις όπως η

άδεια  από  την  εργασία,  γιατί  ήθελαν  να  προσφέρουν  στον  συνάνθρωπο  και  γιατί

πληρώνουμε σαν κράτος για να εισάγουμε αίμα από το εξωτερικό.

Στην ερώτηση για τους παράγοντες που θα έκαναν τους  μη τακτικούς αιμοδότες να

ξαναδώσουν αίμα συγκεντρώθηκαν 53 απαντήσεις στην τηλεφωνική υπενθύμιση για το

επόμενο ραντεβού(20,90%). Ακολούθησαν οι δωρεάν ιατρικές εξετάσεις με 17,80%( 45

απαντήσεις) και η κοινωνική προσφορά με 17,00% (43απάντησεις). Οι κινητές μονάδες

αιμοδοσίας  39  απαντήσεις(15,40%).  Το  διαφημιστικό  μήνυμα  από  τα  ΜΜΕ.

συγκέντρωσε  34  απαντήσεις(13,40%)  και  η  παρακίνηση  από  την  εργασία  32
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απαντήσεις(12,60%).  Μόλις 2,00% απάντησαν τα χρηματικά κίνητρα(5 απαντήσεις).

Το 0,80% απάντησε κάτι άλλο.

Πίνακας Δ3: Η κατανομή των απαντήσεων για τον λόγο της πρώτης αιμοδοσίας και για

τους παράγοντες που βοηθούν τους μη τακτικούς αιμοδότες να ξανά δώσουν αίμα.

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό
Η ανάγκη για οικογενειακό ή φιλικό πρόσωπο 30 27,00%
Κατά την στρατιωτική θητεία 12 10,80%
Για ανθρωπιστικούς λόγους 25 22,50%
Συμμετοχή σε οργανωμένη αιμοδοσία 33 29,70%
Από περιέργεια 6 5,40%
Άλλο 5 4,50%
Τηλεφωνική υπενθύμιση για το επόμενο ραντεβού 53 20,90%
Διαφημιστικό μήνυμα από τα ΜΜΕ.(τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, εφημερίδες) 34 13,40%
Παρακίνηση από την εργασία 32 12,60%
Κινητές μονάδες αιμοδοσία 39 15,40%
Χρηματικά κίνητρα 5 2,00%
Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.(γενική αίματος, έλεγχος 

μεταδιδόμενων νοσημάτων) 45 17,80%
Κοινωνική προσφορά 43 17,00%
Άλλο 2 0,80%

4.5. Ενότητα Ε. Λόγοι αποτροπής από την αιμοδοσία

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους λόγους αποτροπής

από την αιμοδοσία με την κατανομή συχνοτήτων.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα Ε1 και το γράφημα Ε1 οι Προσωπικοί λόγοι που τους

αποτρέπουν από  την αιμοδοσία ήταν  η έλλειψη  προσωπικού  χρόνου με 8,90%,  για

λόγους υγείας με 16,60%, από αμέλεια με 23,10% και δεν παρουσιάστηκε ανάγκη για

φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο με 8,10%. Οι προσωπικοί λόγοι συγκέντρωσαν και το

μεγαλύτερο ποσοστό 58,30%.

63



Ακολουθούν  οι  λόγοι  που  σχετίζονται  με  τα  Κέντρα  Αιμοδοσίας με  το  δεύτερο

μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρωτικά σαν κατηγορία. Το 1,60% απάντησε δεν πιστεύω

ότι το αίμα αξιοποιείται σωστά, το 3,20% απάντησε την αρνητική εμπειρία που βίωσε

κατά  την  τελευταία  αιμοδοσία,  επίσης  η  έλλειψη  στήριξης  και  σεβασμού  από  το

προσωπικό 4,50% και η κακή εντύπωση για τα νοσοκομεία γενικά με 7,30%. Τέλος θα

αναφέρω  τα  προβλήματα  συντονισμού  με  τα  ωράρια  του  κέντρου  αιμοδοσίας  με

12,60% και τις καθυστερήσεις που οφείλονται στο συστηματικό ιατρικό έλεγχο πριν

από την αιμοδοσία μόλις 1,60%.

Παρακάτω  οι  απαντήσεις  που  δόθηκαν  για  τους  Φόβους συγκέντρωσαν  μικρά

ποσοστά. Αναλυτικά «ο Φόβος ότι θα προσβληθώ από κάποια ασθένεια» με 3,20% και

«ο Φόβος για την σωματική εξάντληση» με 6,90%.

Τέλος  ένα  μικρό  ποσοστό  των  ερωτώμενων  απάντησε  κάτι  άλλο  με  2,40%.  Οι

απαντήσεις που ανέφεραν είναι οι παρακάτω: δεν μπορούν να δώσουν αίμα για συγγενή

που δεν είναι α' βαθμού,  στην περίπτωση που δεν έχουν περάσει τουλάχιστον τρείς

μήνες  από  την  τελευταία  αιμοδοσία  τους.  Επίσης  δεν  τους  δίνετε  η  δυνατότητα

χρέωσης  μιας  φιάλης  για  την  περίπτωση  αυτή.  Η  δύσκολη  πρόσβαση  στα  κέντρα

αιμοδοσίας,  ο  φόβος  για  την  βελόνα  και  η  κακή  διαχείριση  των  αιμοδοτών  στα

νοσοκομεία.

Πίνακας  Ε1:  Η  κατανομή  των  απαντήσεων  για  τους  λόγους  αποτροπής  από  την

αιμοδοσία.

Απαντήσεις Συχνότητα

Ποσοστ

ό 

Έλλειψη προσωπικού χρόνου, 22 8,90%

Για λόγους υγείας 41 16,60%

Από αμέλεια 57 23,10%

Δεν παρουσιάστηκε ανάγκη για φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο 20 8,10%

Δεν πιστεύω ότι το αίμα αξιοποιείται σωστά 4 1,60%

Αρνητική εμπειρία που βίωσα κατά την τελευταία αιμοδοσία 8 3,20%
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Έλλειψη στήριξης και σεβασμού από το προσωπικό 11 4,50%

Κακή εντύπωση για τα νοσοκομεία γενικά 18 7,30%
Προβλήματα  συντονισμού  με  τα  ωράρια  του  κέντρου

αιμοδοσίας 31 12,60%
Καθυστερήσεις  που  οφείλονται  στο  συστηματικό  ιατρικό

έλεγχο πριν από την αιμοδοσία 4 1,60%

Φόβος ότι θα προσβληθώ από κάποια ασθένεια 8 3,20%

Φόβος για την σωματική εξάντληση 17 6,90%

Άλλο 6 2,40%

Διάγραμμα Ε1: Κατανομή απαντήσεων για την ερώτηση αποτροπής από την αιμοδοσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1. Συζήτηση – Διεθνής συγκρίσεις

Η έρευνα μας εξετάζει την στάση και τα κίνητρα των εθελοντών αιμοδοτών σε σύλλογο

αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ. Στην Ελλάδα έχουν γίνει παρόμοιες έρευνες (Marantidou et

al,2007; Kalargirou  A.  et  al,2013; Αποστολίδου Κ.  κ α 2013,  MRB Ελλάδος  2008,

Ιωαννίδου Μ, 2009,  Σαμαρά Κ, 2011) όμως καμία δεν απευθύνεται σε μέλη συλλόγου

εθελοντών αιμοδοτών. Ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στους συγκεκριμένους

συλλόγους  είναι  121  άτομα.  Μόνο  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Συλλόγων

Εθελοντών Αιμοδοτών είναι εγγεγραμμένα 99 άτομα. Αριθμός που επιβεβαιώνει την

μικρή συμμετοχή των αιμοδοτών σε συλλόγους, ίδια ευρήματα έχουν βρεθεί και από

άλλες έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς(Αποστολίδου Κ. κ α 2013, Ιωαννίδου Μ, 2009,

Uma, 2013).

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι οι ερωτώμενοι έχουν κυρίως θετική στάση για την

αιμοδοσία.  Πιο  συγκεκριμένα  οι  περισσότεροι  συμφωνούν  με  την  άποψη  ότι  η

αιμοδοσία  αποτελεί  εθνικό  καθήκον  και  με  το  να  δίνεις  αίμα  για  να  έχεις

παρακαταθήκη αν χρειαστείς ο ίδιος, κάποιος φίλος ή συγγενής.

Επίσης θετική είναι και η στάση των ερωτώμενων για την ανθρωπιστική διάσταση της

αιμοδοσίας.  η  πλειοψηφία  συμφωνεί  με  τη  δήλωση  ότι  η  αιμοδοσία  είναι  ηθικό

καθήκον,  ότι  με αυτόν τον τρόπο σώζει  ζωές και  ότι  εάν  η υγεία του το επιτρέπει

επιθυμεί να παραμείνει αιμοδότης μέχρι την ηλικία που του επιτρέπεται να προσφέρει

αίμα.  Οι  μισοί  συμφωνούν  με  την  δήλωση  ότι  η  αιμοδοσία  είναι  μία  διαδικασία

ευεργετική για την υγεία τους.
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Υπάρχει σχετική αβεβαιότητα σχετικά με τις ερωτήσεις για την ανάγκη για αίμα στην

Ελλάδα.  Οι  συμμετέχοντες  δεν  είναι  τόσο  καλά  ενημερωμένοι.  Σε  αντίθεση  με  τα

αποτελέσματα άλλων ερευνών.( Αποστολίδου Κ. κ α 2013, Ιωαννίδου Μ,2009)

Το  74%  νιώθει  ότι  προσφέρει  στην  κοινωνία  κατά  την  αιμοδοσία.  Ακολουθεί  η

ικανοποίηση που νιώθει αλλά και η αίσθηση χαράς και αναγέννησης. Τα αποτελέσματα

συμφωνούν με σχετική έρευνα.(Σαμαρά Κ, 2011)

Σύμφωνα  με  τις  προθέσεις  των  μόνιμων  αιμοδοτών,  το  90%  είναι  πρόθυμοι  να

ξαναδώσουν αίμα στο μέλλον γεγονός που σχετίζεται με το ποσοστό 72%, το οποίο

αποτελούν οι τακτικοί αιμοδότες.

Οι κύριοι παράγοντες ώστε να δώσει κάποιος αίμα είναι η κοινωνική προσφορά αλλά

και η συμμετοχή σε οργανωμένο σύλλογο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τους λόγους

για τους οποίους πρέπει να εξετάσουμε το συγκεκριμένο δείγμα. Κάτι το οποίο δεν το

συναντήσαμε  στις  σχετικές  έρευνες  γιατί  εκεί  τα  ποσοστά  για  την  συμμετοχή  σε

οργανωμένη  αιμοδοσία  είναι  πολύ  μικρά.  (Αποστολίδου  Κ.  κ  α  2013)  Ωστόσο

συμφωνούν  ότι  η  κοινωνική προσφορά  κατέχει  μια  από  τις  πρώτες  θέσεις  και  την

διαφήμιση και τον στρατό να έχει τα μικρότερα ποσοστά. (Αποστολίδου Κ. κ α, 2013,

MRB Ελλάδος, 2008.) 

Περισσότεροι  από  τους  μισούς  δήλωσαν  ότι  το  κίνητρο  για  την  αιμοδοσία  ήταν  η

κοινωνική προσφορά έπειτα ακολούθησε  με τους μισούς  να συμφωνούν ότι  είναι η

έλλειψη αίματος στην Ελλάδα. Ωστόσο έντονη είναι η διαφωνία τους ότι δίνουν αίμα

για να ελέγχουν τα μεταδιδόμενα νοσήματα, να κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις όπως

και  το  να  δώσουν  αίμα  για  να  κάνουν  οι  ίδιοι  προγραμματισμένη  επέμβαση.  Τα

στοιχεία  της  μελέτης  μας  συμφωνούν  με  αυτά  άλλων  ερευνών  στην  Ελλάδα

(Αποστολίδου Κ. κ α 2013) Ο αλτρουισμός ήταν το κύριο κίνητρο για χώρες όπως η

Ελλάδα (Kalargirou A. et al, 2014), στην Αμερική (Yuan S. et al, 2011, Sojka B. et al

2008,Steele W. et al, 2008) σε χώρες όπως το Ιράν (Maghsudlu M. et al, 2011, Kasraian

L. et al, 2012). Σε αντίθεση με τα παραπάνω σε έρευνα στην Αμερική διαπιστώθηκε ότι

τα χρηματικά κίνητρα είναι αυτό που ωθεί τους ανθρώπους να δώσουν αίμα(Lacetera
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N. et al, 2012). Στην Λιθουανία το κύριο κίνητρο ήταν επίσης τα χρηματικά κίνητρα.

(Buciuniene I. et al, 2006) Στην Σαουδική Αραβία την πρώτη θέση κατείχε η μία μέρα

ρεπό από την εργασία. (Alfouzan Ν, 2014) Σε έρευνα στην Ελλάδα, σημαντικό κίνητρο

ήταν να δώσει αίμα για παρακαταθήκη για τον ίδιο, συγγενή ή φίλο (Marantidou et al,

2007)

Ο  λόγος  για  την  πρώτη  αιμοδοσία  ήταν  η  ανάγκη  για  κάποιο  φιλικό  ή  συγγενικό

πρόσωπο με πολύ μικρή διαφορά η  συμμετοχή σε οργανωμένη αιμοδοσία και μετά

ακολουθούσαν οι ανθρωπιστικοί λόγοι. 

Στην συνέχεια ο λόγος για τον οποίο θα έδιναν αίμα οι μη τακτικοί αιμοδότες ήταν

πρώτον η τηλεφωνική υπενθύμιση και δεύτερον οι δωρεάν ιατρικές εξετάσεις με την

κοινωνική προσφορά,  έπειτα ακολουθούν οι  κινητές  μονάδες  αιμοδοσίας.  Αυτό που

είναι  αξιοσημείωτο  εδώ  είναι  ότι  παρόλο  που  θέλουν  να  δώσουν  αίμα  για  λόγους

κοινωνικής προσφοράς θέλουν και τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.

Οι σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους δεν θα έδιναν αίμα οι συμμετέχοντες είναι

κάποιοι  προσωπικοί  λόγοι  όπως  η  αμέλεια,  λόγοι  υγείας  και  έλλειψη  προσωπικού

χρόνου. Ακολουθούν λόγοι που σχετίζονται με τα κέντρα αιμοδοσίας όπως προβλήματα

συντονισμού  με  τα  κέντρα  αιμοδοσίας  και  η  κακή  εντύπωση  γενικά.  Σχετικά

αποτελέσματα όπως δεν το σκέφτηκα ή δεν το θυμόμουν και να ακολουθεί η έλλειψη

χρόνου εμφανίζονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.( (Marantidou et al, 2007,

Alfouzan Ν, 2014, Yenework J. et al, 2016) Στην Τεχεράνη και στο Κεμπέκ συμφωνούν

ότι οι λόγοι αποτροπής είναι η θέση των κέντρων αιμοδοσίας. (Mousavi F et al, 2011,

Godin  G.  et  al,  2005)  Άλλες  έρευνες  στην  Ελλάδα  έδειξαν  ότι  ήθελαν  ένα  θετικό

κίνητρο και για λόγους όπως προβλήματα υγείας.  (Kalargirou A. et al, 2014,  MRB,

2008)

Τέλος τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αιμοδοτών συμφωνούν με άλλες έρευνες

που έχουν γίνει.  Αναλυτικά για την ηλικία οι περισσότεροι αιμοδότες ανήκουν στην

κατηγορία  36-45  ετών,  (Alfouzan  Ν,  2014,  Αποστολίδου  Κ.  κ  α  2013,  Ιωαννίδου
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Μ,2009) πολύ μικρά ποσοστά συγκεντρώθηκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 18-25

ετών (Ιωαννίδου Μ.,2009) σε αντίθεση με άλλη έρευνα όπου η πλειονότητα ανήκε στην

ηλικιακή κατηγορία 18-28 ετών (Yuan S. et al, 2011). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες

είναι άνδρες και παντρεμένοι ( Kalargirou Α. et al, 2013, Αποστολίδου Κ. κ α 2013), ως

παντρεμένοι  έχουν  περισσότερες  υποχρεώσεις  και  χρειάζεται  να  δώσουν πιο  συχνά

αίμα.(Yuan S.  et  al,  2011) Σε αντίθεση με τις  γυναίκες  οι  οποίες καλύπτουν  πάντα

μικρότερο ποσοστό αιμοδοτών.( Bani et al, 2010) Οι περισσότεροι αιμοδότες μένουν σε

αστικό κέντρο αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι περισσότεροι διανύουν μόλις 0 έως 5

χιλιόμετρα για το κοντινό κέντρο αιμοδοσίας. 

5.2. Συμπεράσματα-Προτάσεις

Η  παρούσα  έρευνα,  που  πραγματοποιήθηκε  σε  ένα  δείγμα  100  αιμοδοτών

εγγεγραμμένοι  σε  σύλλογο  αιμοδοτών  μας  παρέχει  πληροφορίες  για  τη  στάση,  τα

κίνητρα, τους λόγους αποτροπής από την αιμοδοσία.

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο της έρευνας δηλαδή την καταγραφή των δημογραφικών

χαρακτηριστικών διαπιστώθηκαν τα εξής :

Τα άτομα που δίνουν αίμα συμφώνα με τα ευρήματα της έρευνας είναι άτομα που

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 ετών άνδρες κυρίως με υψηλό μορφωτικό

επίπεδο, εργαζόμενοι και παντρεμένοι. Οι περισσότεροι μένουν σε αστικό κέντρο και η

απόσταση που διανύουν για το κέντρο αιμοδοσίας είναι μικρή.

Σχετικά με τον δεύτερο στόχο της έρευνας που ήταν η καταγραφή των στάσεων και των

κινήτρων  η  έρευνα  μας  αποκάλυψε  ότι  το  αίσθημα  εθελοντισμού  κατέχει  τους

συμμετέχοντες. Οι περισσότεροι είναι τακτικοί αιμοδότες και θέλουν να προσφέρουν

στην κοινωνία όσο η υγεία τους το επιτρέπει. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι ότι

παρακινούνται και από οργανωμένο σύλλογο αιμοδοτών. Κάτι που ήταν αναμενόμενο

αφού απευθυνθήκαμε σε αιμοδότες που ανήκουν σε σύλλογο.
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Η θετική στάση των αιμοδοτών καθορίζεται από την ικανοποίηση που νιώθουν κατά

την αιμοδοσία και το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς που τους διακατέχει. Αυτό

συνδέεται και με την πρόθεση της πλειονότητας να συνεχίσουν να είναι αιμοδότες στο

μέλλον.

Η συχνότητα που πρέπει να δίνουν αίμα περιορίζεται στις μία με δύο φορές το χρόνο

και εστιάζετε  σε παράγοντες όπως η βοήθεια για τον συνάνθρωπο και στο αίσθημα

κοινωνικής ευθύνης. 

Υπάρχει  μια αβεβαιότητα όσον αφορά την  γνώση των ερωτώμενων σχετικά με  την

ανάγκη για αίμα. Ένας καλός τρόπος προσέγγισης και ενημέρωσης των αιμοδοτών θα

ήταν μέσα από οργανωμένα προγράμματα ενημέρωσης όπως σεμινάρια και ημερίδες

για την αιμοδοσία.

Για  την  κινητοποίηση  των  αιμοδοτών  πιο  σημαντικό  κίνητρο  είναι  η  κοινωνική

προσφορά  κάτι  που  συνδυάζεται  με  την  έντονη  διαφωνία  των  αιμοδοτών  για  τις

δηλώσεις  ότι  δίνουν αίμα για να πάρουν άδεια  από την εργασία τους  ή να  κάνουν

ιατρικές  εξετάσεις  είτε αφορούν τα μεταδιδόμενα νοσήματα είτε  αφορούν ένα απλό

check-up.

Αυτό  που  θα  βοηθούσε  κυρίως  τους  περισσότερους  μη  τακτικούς  αιμοδότες  να

ξαναδώσουν αίμα θα ήταν η τηλεφωνική υπενθύμιση κάτι το οποίο θα ήταν πιο εύκολο

να πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και πλήρη ενημέρωση του εθνικού μητρώου

εθελοντών αιμοδοτών. Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως κίνητρα όπως χρηματικά δεν

επηρεάζουν καθόλου την απόφαση των μη τακτικών αιμοδοτών να ξαναδώσουν αίμα.

Σχετικά με τον  τρίτο  στόχο της  έρευνας  που αφορούσε  την καταγραφή  των λόγων

αποστροφής διαπιστώθηκε ότι οι προσωπικοί λόγοι όπως η αμέλεια και οι λόγοι υγείας

είναι  κυρίως  αυτοί  που  αποτρέπουν  τους  αιμοδότες  από  την  αιμοδοσία.  Αυτό  θα

μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την διαφήμιση από τα ΜΜΕ, από την κινητοποίηση
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των συλλόγων αιμοδοσίας και από τις κινητές μονάδες σε δημόσιους χώρους. Επίσης ο

ρόλος  του  ιατρικού  προσωπικού  που  παρακολουθεί  την υγεία  των αιμοδοτών είναι

καθοριστικώς. Γιατί με την σωστή καθοδήγηση και αν τα προβλήματα υγείας δεν είναι

πολύ σημαντικά και  αντιμετωπίζονται  με αγωγή, μπορεί  ο αιμοδότης να επιστρέψει

σύντομα στην αιμοδοσία.

Υπάρχει γενικά καλή εικόνα για τα κέντρα αιμοδοσίας παρόλα αυτά θα ήταν χρήσιμη η

βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα αιμοδοσίας, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού

για καλύτερη αντιμετώπιση των αιμοδοτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους αλλά και τον

συντονισμό με τα ωράρια εργασίας των πολιτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

έρευνας.  το  τελευταίο  κατέχει  τον  τρίτο  σημαντικότερο  λόγο  αποτροπής  από  την

αιμοδοσία. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι από τους ερωτωμένους είναι ιδιωτικοί

υπάλληλοι επομένως τα ωράρια τους δεν συμπίπτουν με αυτά των κέντρων αιμοδοσίας.

Η  έρευνα  θα  μπορούσε  να  επαναληφθεί  και  στο  μέλλον  σε  μεγαλύτερο  δείγμα

αιμοδοτών που ανήκουν σε σύλλογο ώστε να εξαχθούν περισσότερα συμπεράσματα και

πιο γενικευμένα που να αφορούν τα οφέλη που αποκομίζουν από τον σύλλογο και τους

τρόπους προσέλκυσης περισσότερων αιμοδοτών σε αυτόν.
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Παράρτημα 1

Ερωτηματολόγιο 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπός  του ερωτηματολογίου είναι να  ερευνήσουμε την στάση και τα κίνητρα των

αιμοδοτών στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής

εργασίας  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  στη  Διοίκηση  Υπηρεσιών  Υγείας  του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική,

ωστόσο  κρίνεται  απαραίτητη  καθώς  τα  αποτελέσματα  θα  χρησιμοποιηθούν  για

επιστημονικό σκοπό. Επισημαίνεται η τήρηση του απορρήτου των απαντήσεων ενώ σε

καμία περίπτωση δεν θα αναγράφονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στα

έντυπα  του  ερωτηματολογίου.  Για  τη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  θα

χρειαστείτε  περίπου 10 λεπτά. Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο

ακολουθώντας  κάθε  φορά  τις  υποδείξεις.  Θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω  εκ  των

προτέρων  για  τη  συμμετοχή  σας  και  για  τον  χρόνο  που  αφιερώσατε  για  την

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Τσομπάνη Αφεντούλα 

Τηλ. 6970905512 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλώ επιλέξτε βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι. 

1.Είστε αιμοδότης ;

Ναι
Όχι

2.Είστε τακτικός εθελοντής αιμοδότης;

Ναι

Όχι

3.Πόσο συχνά δίνεται αίμα;

1 φορά το χρόνο

2 φορές το χρόνο

3 φορές το χρόνο

4 φορές το χρόνο

4.  Είναι  κάποιος  από  το  άμεσο  οικογενειακό  σας  περιβάλλον  τακτικός  εθελοντής

αιμοδότης;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
Δεν απαντώ

5. Είναι κάποιος από το στενό φιλικό σας περιβάλλον τακτικός εθελοντής αιμοδότης;

Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
Δεν απαντώ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο

κουτάκι από το Συμφωνώ Απόλυτα μέχρι το Διαφωνώ Απόλυτα.
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Η άποψη των αιμοδοτών.

Ερωτήσεις Συμφω
νώ
Απόλυτ
α

Συμφων
ώ

Ούτε
Συμφωνώ
Ούτε
Διαφωνώ

Διαφωνώ Διαφω
νώ
Απόλυ
τα

6.Το  να  δίνει  κανείς  αίμα
είναι σημαντικό, για να έχει
παρακαταθήκη,  αν
χρειασθεί ο ίδιος.
7.Το  να  δίνει  κανείς  αίμα
είναι σημαντικό, για να έχει
παρακαταθήκη,  αν
χρειασθούν  οι  συγγενείς
του.
8.Η  αιμοδοσία  αποτελεί
εθνικό  καθήκον  για  τον
δότη.
9.Η  αιμοδοσία  αποτελεί
οικογενειακή παράδοση.

Ανθρωπιστική διάσταση της αιμοδοσίας.

Ερωτήσεις Συμφ
ωνώ
Απόλ
υτα

Συμφων
ώ

Ούτε
Συμφων
ώ  Ούτε
Διαφων
ώ

Διαφω
νώ

Διαφ
ωνώ
Απόλ
υτα

10. Η αιμοδοσία είναι μία διαδικασία
ευεργετική για την υγεία μου.
11.Είναι  ηθικό  καθήκον  μου  να
ενεργώ με αυτόν τον τρόπο απέναντι
στους συνανθρώπους μου
12.Με αυτόν τον τρόπο σώζω ζωές.
13.Εάν  η  υγεία  μου  το  επιτρέπει
επιθυμώ  να  παραμείνω  αιμοδότης
μέχρι  την  ηλικία  που  μου
επιτρέπεται να προσφέρω αίμα.
14.Νιώθω  συχνά  ενοχές  εάν  δεν
δωρίσω αίμα.
15.Η  αιμοδοσία  αποτελεί  για  μένα
μια ιδιαίτερη ιδέα και αξία.

Η άποψη των αιμοδοτών για την ανάγκη για αίμα.
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Ερωτήσεις Συμφ
ωνώ
Απόλ
υτα

Συμφω
νώ

Ούτε
Συμφωνώ
Ούτε
Διαφωνώ

Διαφω
νώ

Διαφ
ωνώ
Απόλ
υτα

16.  Οι  ανάγκες  για  αίμα  στην
Ελλάδα  έχουν  αυξηθεί  λόγω
αύξησης των ατυχημάτων.
17.  Οι  ανάγκες  για  αίμα  στην
Ελλάδα  έχουν  αυξηθεί  λόγω  των
επεμβάσεων  και  των
μεταμοσχεύσεων.
18 Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα
έχουν  αυξηθεί  λόγω  αύξησης  του
πληθυσμού.
19.Οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα
έχουν  αυξηθεί  λόγω  μείωσης  των
αιμοδοτών.

20.Ποια είναι τα συναισθήματα σας κατά την αιμοδοσία ;

Παρακαλώ  απαντήστε  στις  παρακάτω  ερωτήσεις  βάζοντας  ένα  Χ  στο  κατάλληλο

κουτάκι.

Η αίσθηση χαράς και αναγέννησης.
Νιώσατε σαν να κάνετε μια πράξη ρουτίνας.
Κοινωνική προσφορά.
Ικανοποίηση
Δεν ένιωθα ευτυχισμένος.
Δεν υπήρχε κάποιο συναίσθημα.
Ήταν μια κακή εμπειρία. 

21.Ποιες είναι οι προθέσεις σας για την δωρεά αίματος;

Είμαι μόνιμος δότης και θα εξακολουθήσω να είμαι στο μέλλον.
Είμαι μόνιμος δότης αλλά θα σταματήσω την δωρεά αίματος στο μέλλον.

22.Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφασή σας προκειμένου να δώσετε αίμα;

Παρακαλώ απαντήστε βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι - Μπορείτε να επιλέξετε

περισσότερες της μιας απαντήσεις.

Διαφήμιση σε εφημερίδα.
Διαφήμιση σε ενημερωτικό φυλλάδιο.

81



Διαφήμιση στην τηλεόραση.
Παρακίνηση από την εργασία.
Συμμετοχή σε σύλλογο αιμοδοτών.
Κινητές μονάδες αίματος σε δημόσιους χώρους.
Συγγενείς αιμοδότες.
Φίλοι αιμοδότες.
Σχολείο/ σχολή / πανεπιστήμιο.
Αιμοδοσία στο στρατό
Άλλος παράγοντας 
Παρακαλώ προσδιορίστε…………………………………

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

23.Ποιός ήταν ο λόγος της πρώτης αιμοδοσίας;.

Παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι

- Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες της μιας απαντήσεις.

Η ανάγκη για οικογενειακό ή φιλικό πρόσωπο.
Κατά την στρατιωτική θητεία.
Για ανθρωπιστικούς λόγους.
Συμμετοχή σε οργανωμένη αιμοδοσία.
Από περιέργεια.
Για τις ιατρικές εξετάσεις που γίνονται πριν την αιμοδοσία.
Άλλο
Παρακαλώ προσδιορίστε ……………………………………

24.  Ποιοι  παράγοντες  θα  βοηθούσαν  τους  μη  τακτικούς  αιμοδότες  να  ξαναδώσουν

αίμα;

Τηλεφωνική υπενθύμιση για το επόμενο ραντεβού.
Διαφημιστικό  μήνυμα  από  τα  ΜΜΕ.(τηλεόραση,  ραδιόφωνο,
εφημερίδες) 
Παρακίνηση από την εργασία.
Κινητές μονάδες αιμοδοσίας.
Χρηματικά κίνητρα.
Δωρεάν  ιατρικές  εξετάσεις.(γενική  αίματος,  έλεγχος  μεταδιδόμενων
νοσημάτων.)
Κοινωνική προσφορά 
Άλλος παράγοντας.
Παρακαλώ προσδιορίστε…………………………………………….

Τα Προσωπικά κίνητρα για την αιμοδοσία.
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Παρακαλώ απαντήστε σημειώνοντας ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι από το Συμφωνώ

Απόλυτα μέχρι το Διαφωνώ Απόλυτα.

Ερωτήσεις Συμφω
νώ
Απόλυ
τα

Συμφ
ωνώ

Ούτε
Συμφωνώ
Ούτε
Διαφωνώ

Διαφων
ώ

Διαφ
ωνώ
Απόλ
υτα

25.Πιστεύω  ότι  υπάρχει  έλλειψη
αίματος στην Ελλάδα σήμερα.
26  Με  αυτόν  τον  τρόπο  παίρνω
άδεια  απουσίας  από  την  εργασία
μου..
27.Δίνω  αίμα  με  σκοπό  να  έχω
παρακαταθήκη,  αν χρειασθώ εγώ ή
οι συγγενείς μου.
28.Δίνω  αίμα  για  να  ελέγχω
μεταδιδόμενα  νοσήματα  όπως
AIDS/HIV & ηπατίτιδες.
29.Δίνω  αίμα  για  να  κάνω  δωρεάν
τακτικές ιατρικές εξετάσεις. (check-
up)
30.Δίνω αίμα για μετάγγιση σε μένα
τον ίδιο, για μια προγραμματισμένη
επέμβαση που θα κάνω.
31.Μου  αρέσει  να  προσφέρω  στην
κοινωνία.
32.Με  παρότρυνση  από  φίλο  ή
συγγενή.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Παρακαλώ  απαντήστε  βάζοντας  ένα  Χ  στο  αντίστοιχο  κουτάκι  .-  Μπορείτε  να

επιλέξετε περισσότερες της μιας απαντήσεις.

33.Ποιοι είναι κατά την άποψη σας οι λόγοι αποτροπής από την αιμοδοσία;

Έλλειψη προσωπικού χρόνου
Για λόγους υγείας.
Από αμέλεια
Δεν παρουσιάστηκε ανάγκη για φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.
Δεν πιστεύω ότι το αίμα αξιοποιείται σωστά.
Αρνητική εμπειρία που βίωσα κατά την τελευταία αιμοδοσία.
Έλλειψη στήριξης και σεβασμού από το προσωπικό.
Κακή εντύπωση για τα νοσοκομεία γενικά.
Προβλήματα συντονισμού με τα ωράρια του κέντρου αιμοδοσίας.
Καθυστερήσεις που οφείλονται στο συστηματικό ιατρικό έλεγχο πριν από
την αιμοδοσία.
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Φόβος ότι θα προσβληθώ από κάποια ασθένεια.
Φόβος για την σωματική εξάντληση.
Άλλο.
Παρακαλώ προσδιορίστε…………………………………………………

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν απαντήστε βάζοντας ένα Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.

34.Φύλο:

Άνδρας 
Γυναίκα

35.Ηλικία:

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 και πάνω.

36.Οικογενειακή κατάσταση:

Ανύπαντρος-η

 
Παντρεμένος-η
Διαζευγμένος-η
Χήρος-α

37.Επάγγελμα: 

Δημόσιος Υπάλληλος.
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Συνταξιούχος
Οικιακά
Φοιτητής/-τρια
Άνεργος

38.Μορφωτικό επίπεδο:
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Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΙΕΚ – Ανώτερη Σχολή
ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

39.Διαμονή: 

Χωριό
Κωμόπολη
Επαρχιακή πόλη
Αστικό κέντρο.

40.Η απόσταση από το κοντινότερο κέντρο αιμοδοσίας:

0-5 χιλιόμετρα
6-10 χιλιόμετρα
11-20 χιλιόμετρα
21 χιλιόμετρα και πάνω.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
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