
ΓΕΛ Τήνου 2021-22 
 

[1] 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Στo πλαίσιo του Σχεδίου Δράσης : ¨Εξωστρέφεια – Διάχυση Καλών Πρακτικών¨ 

που διήρκησε  από 1η Φεβρουαρίου έως 15 Απριλίου 2022, ομάδα μαθητών της 

Γ΄ Tάξης του ΓΕΛ Τήνου πραγματοποίησε μία μικρή έρευνα μέσω ενός 
ερωτηματολογίου με Θέμα την ¨Εθελοντική Αιμοδοσία¨. 

O σκοπός της έρευνας είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και κατ΄ 

επέκταση όλων μας πάνω στην Αναγκαιότητα της Αιμοδοσίας για την 

αντιμετώπιση του τεράστιου Κοινωνικού Προβλήματος που λέγεται 

 ¨Ανεπάρκεια Αίματος¨. 

Στη δημοσκόπηση μετείχαν 100 άτομα, μαθητές του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Τήνου,  

καθώς και εκπαιδευτικοί. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα, 

καθώς και επιπλέον πληροφορίες που αφορούν την Τράπεζα Αίματος, 

το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και την Ταυτότητα/Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη 

συγκεντρώθηκαν στην παρακάτω εργασία. 

Οι περισσότερες πληροφορίες αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες  

*  Ε.ΚΕ.Α – ekea.gr   (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ) 

*  bloode.org 

Στο σχέδιο Δράσης συμμετείχαν οι μαθητές: 

Ασημομύτη Ελευθερία, Βιδάλης Μάρκος, Γρέσση Αυγουστίνα, Δεληβός Μιχαήλ,  

Ζιούλη Ελένη, Κουβαρά Κυριακή, Ρουγγέρη Αθανασία, Τριγώνη Νικολέττα 

Συντονιστές Καθηγητές:   Δημήτριος Γαβαλάς , Παναγιώτης Μπουζαλάκος 
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Ερωτηματολόγιο Δράσης  «Εθελοντική Αιμοδοσία» 

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις - Πληροφορίες 

1. Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη μονάδων αίματος στην Ελλάδα; 

o Ναι                              61% 

o Όχι 

o Δεν γνωρίζω                   34%       

 

 
Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 
 
 

• Στην Ελλάδα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε 600.000 μονάδες αίματος.  
• Το 40% καλύπτεται από τους Εθελοντές Αιμοδότες.  
• Το 50% από το συγγενικό περιβάλλον (Δότες Αντικατάστασης). 
• Το 5% από τις Ένοπλες Δυνάμεις. 

• Το υπόλοιπο 5% (30.000 μονάδες) εισάγεται από τον Ελβετικό Ερυθρό 
     Σταυρό έναντι του ποσού των 5.000.000€ (2015.) 
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2. Χρειάστηκε ποτέ συγγενικό πρόσωπο ή φίλος σας μονάδα αίματος; 

o Ναι                                 40% 

o Όχι 

o Δεν γνωρίζω        

 

 

 
Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 

Η χορήγηση αίματος είναι αναγκαία: 

• Σε χιλιάδες τραυματίες των τροχαίων ατυχημάτων. 

• Σε άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία(στην πλειοψηφία τους 
παιδιά), καθώς και άλλες αιματολογικές ασθένειες. 

• Σε ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα (πχ λευχαιμία), ιδιαίτερα όταν 
υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες. 

• Σε άτομα που χρειάζονται  χειρουργική επέμβαση. 

• Σε εγκύους που παρουσιάζουν προβλήματα κατά τον τοκετό. 
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3. Οργανώνονται κατά καιρούς στην περιοχή σας ημέρες Αιμοδοσίας; 

o Ναι                                  75% 
o Όχι 
o Δεν γνωρίζω 

           

 

 

Στην Τήνο η Δημοτική Τράπεζα Αίματος διοργανώνει κάθε χρόνο 2 

περιόδους Εθελοντικής Αιμοδοσίας  σε συνεργασία με το Κλιμάκιο 

Αιμοδοσίας του  Νοσοκομείου Παίδων  «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

                                                                                              (Πηγή Κ.Υ. Τήνου) 
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4. Απέναντι στην ιδέα της Αιμοδοσίας: 

o Είμαι θετικός αλλά θα το κάνω μόνο όταν χρειαστεί                 15% 

o Είμαι θετικός και σκέφτομαι να το κάνω μόλις έχω τις προϋποθέσεις                             43% 

o Είμαι θετικός αλλά με φοβίζει η διαδικασία                   21% 

o Είμαι θετικός αλλά θέλω περισσότερη πληροφόρηση                5% 

o Είμαι ήδη Αιμοδότης σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάστηκε            3% 

o Είμαι Αιμοδότης συστηματικά                     5% 

o Δεν είναι κάτι που με απασχόλησε ποτέ 
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5. Η ομάδα αίματος μου είναι: 

       °𝜜            °𝜝           °𝜜𝜝           °𝜪           °δεν γνωρίζω                   39% 

 

 

Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 
Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω την ομάδα αίματός μου; 

• Οι μεταγγίσεις αίματος γίνονται πάντα μεταξύ συμβατών ομάδων αίματος 
δότη και λήπτη . 

• Μπορείτε να μάθετε την πιθανή ομάδα αίματος του μελλοντικού παιδιού σας 
ανάλογα με τον κάθε δυνατό συνδυασμό ομάδων αίματος των γονέων. 
Μπορείτε επίσης να μάθετε και τον παράγοντα Rhesus του μελλοντικού σας 
παιδιού. 

• Η μελλοντική μητέρα είναι χρήσιμο να γνωρίζει την ομάδα αίματος της όπως 
και τον παράγοντα Rhesus, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές για την υγεία 
της  αλλά και για την υγεία του εμβρύου κατά την γέννησή του, οι οποίες 
είναι γνωστές με τον όρο ¨ασυμβατότητα λόγω Rhesus¨.  

• Στην εποχή της πανδημίας COVID19, υπάρχουν ερευνητικές μελέτες που 
συσχετίζουν την Ομάδα Αίματος με την πιθανότητα βαρύτερης λοίμωξης από 
τον Ιό. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι όσοι ανήκουν στην Ομάδα Αίματος Ο 
έχουν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων σε σχέση με 
εκείνους  της Ομάδας Αίματος Α. 

https://newshealth.gr/?p=2987&preview=true
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6. Μπορεί κάποιος να δώσει αίμα (υπό προϋποθέσεις) 

o Από την ηλικία των 16 ετών και άνω 

o Από την ηλικία των 18 ετών και άνω                                  46% 

o Από την ηλικία των 21 ετών και άνω 

o Από την ηλικία των 25 ετών και άνω 

Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 

Μπορείς να προσφέρεις αίμα εάν… 

• Είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών.  
Μπορείς σε ειδικές  περιπτώσεις, και εφόσον ο ιατρός το επιτρέπει, να δώσεις αίμα 
εάν είσαι 17 ετών ή πάνω από 65. 

• Ζυγίζεις πάνω από 50kg.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις εάν είσαι κάτω από 50 Kg, μπορεί να μην είναι 
ασφαλές να προσφέρεις αίμα. 

• Είσαι υγιής.  
Το αίμα ενός μη υγιούς ανθρώπου ή κάποιου που παίρνει φάρμακα μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες για εκείνον που θα το λάβει. Δεν θα μπορέσεις να προσφέρεις 
αίμα εάν είχες στο παρελθόν ίκτερο, ηπατίτιδα, κάποια μορφή καρκίνου, 
καρδιοπάθειας, επιληψία ή κάποια αιμορραγική διαταραχή.  

• Έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.  
Πράγματα και συμπεριφορές όπως η λήψη ουσιών, πολλαπλοί ερωτικοί 
σύντροφοι, τατουάζ ή piercing που έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες, σε 
κατατάσσουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου.  

 

7. Ένας υγιής άνθρωπος έχει την δυνατότητα να δώσει αίμα: 

o Μία φορά το εξάμηνο 

o Μία φορά το χρόνο 

o Έως και 4 φορές το χρόνο                                    10% 

o Δεν γνωρίζω                                     67% 

Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 
• Το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο αιμοδοσιών για τους άντρες πρέπει να 

είναι τρεις μήνες, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να δίνουμε αίμα 

έως και τέσσερις φορές  το χρόνο.  

• Οι γυναίκες μπορούν να δίνουν αίμα τρεις φορές τον χρόνο. 

• Η Αιμοληψία διαρκεί 10-15 λεπτά, χρησιμοποιούνται δε 

αποστειρωμένα, ατοξικά υλικά μίας χρήσης χωρίς κανένα κίνδυνο για 

τον αιμοδότη. 
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8. Οι άνθρωποι που χρειάζονται αίμα 

o Μπορούν να λάβουν αίμα από δότη οποιασδήποτε ομάδας 

o Μπορούν να λάβουν αίμα μόνο από δότη της δικής τους ομάδας                                 31% 

o Μπορούν να λάβουν αίμα μόνο από συγκεκριμένες ομάδες                                  45% 

o Μπορούν στην ανάγκη να λάβουν και τεχνητό αίμα 

o Δεν γνωρίζω                      23% 

Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 
• Η ομάδα Ο μπορεί να δώσει αίμα σε οποιαδήποτε άλλη, γι’ αυτό 

ονομάζεται πανδότης. 
• Η ομάδα Α μπορεί να δώσει αίμα στην Α και στην ΑΒ. 

• Η ομάδα Β μπορεί να δώσει αίμα στην Β και στην ΑΒ. 

• Η ομάδα ΑΒ μπορεί να δώσει μόνο στην ΑΒ, αλλά να λάβει από 
οποιαδήποτε άλλη, γι’ αυτό ονομάζεται πανδέκτης. 

 

 

• Όσο για το σύστημα ρέζους, οι ομάδες Rh θετικό δίνουν σε ομάδες 
Rh θετικό και οι ομάδες Rh αρνητικό δίνουν σε ομάδες Rh αρνητικό. 

• Η πιο κοινή ομάδα αίματος είναι η O+ και η πιο σπάνια η AB-. 
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9. Η ποσότητα του αίματος που λαμβάνεται κατά την Αιμοληψία είναι περίπου: 

o Το 5% του συνολικού αίματος στο σώμα μας 

o Το 10% του συνολικού αίματος στο σώμα μας 

o Το 30% του συνολικού αίματος στο σώμα μας 

o Δεν γνωρίζω                                      77% 

Σύμφωνα με το Ε.ΚΕ.Α…… 

• Ένας μέσος άνθρωπος 70 κιλών φέρει στο σώμα του από 4,5 έως 5,5 lt αίμα. 
• Η ποσότητα του αίματος κατά την αιμοληψία είναι περίπου 

 450 ml, δηλαδή περίπου στο 10% του όγκου που υπάρχει στο ανθρώπινο 
σώμα.  

• Ο όγκος του αίματος (πλάσμα) αναπληρώνεται μέσα σε 24 ώρες, τα ερυθρά 
στις επόμενες 3-4 ημέρες κι ο σίδηρος μέσα σε 6-8 εβδομάδες. 

• Δίνοντας μια φιάλη μπορούμε να σώσουμε τρεις ζωές …!!! 

Το αίμα χωρίζεται στα τρία συστατικά του:  άλλος παίρνει τα αιμοπετάλια, 
άλλος τα συμπυκνωμένα ερυθρά και άλλος το πλάσμα.  

 

10. Ο Εθελοντής Αιμοδότης δίνει αίμα: 

o Όποτε κάποιος συγγενής ή φίλος του το χρειαστεί 

o Επί πληρωμή όποτε βρει κάποια ανάλογη αγγελία 

o Προκειμένου να πάρει έξτρα άδεια στη δουλειά του 

o Συστηματικά ή περιστασιακά με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το Σύστημα 

Υγείας ή από τον ίδιο κατά βούληση                                         78% 
o Δεν γνωρίζω 

 
 

Ως Εθελοντική Αιμοδοσία ορίζεται η οικειοθελής και μη αμειβόμενη, είτε με 

χρήματα είτε με άλλον τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά τα 

χρήματα, προσφορά αίματος, πλάσματος ή κυτταρικών στοιχείων. 
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Τα πλεονεκτήματα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι τα ακόλουθα: 
 

• Η προστασία της υγείας του ίδιου του αιμοδότη, καθώς υπόκειται σε 
συνεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. 

 

• Η προστασία της υγείας του δέκτη, καθώς η μετάγγισή του με αίμα 
εθελοντή αιμοδότη είναι περισσότερο ασφαλής, κυρίως όσον αφορά στη 
μετάδοση ιογενών νοσημάτων, συγκριτικά με τη μετάγγιση με αίμα από 
περιστασιακό αιμοδότη. 

 

• Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει διαθέσιμο αίμα και δε θα πιέζεται το 
συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τη δύσκολη στιγμή να αιμοδοτήσει. 

 

• Σε περιόδους δύσκολες, που η ζήτηση αυξάνεται όπως, η θερινή περίοδος,  
θα υπάρχουν εφεδρείες αίματος. 

 

• Μέσω της Εθελοντικής Αιμοδοσίας η χώρα μας θα είναι αυτάρκης και δε θα 
χρειάζεται να καλύψει τις οιοδήποτε ανάγκες με εισαγόμενο αίμα. 
 

 

Μερικές πληροφορίες για την Αιμοδοσία  (πηγή : bloode.org) 

Χαμηλό το ποσοστό Εθελοντών Αιμοδοτών στην Ελλάδα   

Η Ελλάδα, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντών αιμοδοτών παγκοσμίως σε 

σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες. 

Σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΣΕΑ : 

• Mόλις το 0.65% του πληθυσμού είναι τακτικοί Εθελοντές Αιμοδότες και καλύπτουν 

κάτω από το 50% των αναγκών. 

• Το 42% του πληθυσμού που δε δίνει αίμα, θεωρεί ότι η αιμοδοσία είναι επικίνδυνη, 

φοβάται και δε εμπιστεύεται το σύστημα υγείας της χώρας.  

• Το 40% του πληθυσμού αναφέρει ότι δε δίνει αίμα, επειδή δε γνώριζε την ανάγκη, δε 

χρειάστηκε να δώσει, δεν ενημερώθηκε ή δε γνωρίζει τη διαδικασία αιμοδοσίας.  

• Το 90% των ανθρώπων που μπορούν να δώσουν αίμα δεν το κάνουν. 

  

 

 



ΓΕΛ Τήνου 2021-22 
 

[11] 
 

Οι ανάγκες της χώρας σε αίμα  

Οι σταθερές ετήσιες ανάγκες για αίμα της χώρας ανέρχονται σε 120.000 μονάδες και αφορούν 

τις ανάγκες για αίμα των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία.  

Συνολικά εκτιμάται ότι οι ανάγκες της χώρας για αίμα κυμαίνονται από 550.000 έως 650.000 

το χρόνο. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών για αίμα αφορά την θεραπεία μακροχρόνιων 

αιματολογικών ασθενειών, καρδιαγγειακές εγχειρήσεις και μεταμοσχεύσεις.  

Ένα ποσοστό των αναγκών για αίμα αφορά τις ανάγκες παιδιών, που πάσχουν από 

λευχαιμία, όπου η μετάγγιση αίματος και μυελού των οστών είναι αναγκαία για την επιβίωση 

τους. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα αίματος, καθώς ο χρόνος είναι 

ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιβίωση των τραυματιών. 

  

 

 

Τι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ; 

Η Τράπεζα Αίματος είναι κέντρο, στο οποίο δημιουργείται παρακαταθήκη αίματος μετά 

από Εθελοντική Αιμοδοσία.  

Το αίμα και τα επιμέρους αυτού συστατικά αποθηκεύονται και διατηρούνται για μελλοντική 

χρήση. Επίσης διανέμονται, όταν προορίζονται για μετάγγιση. 

 Ο όρος "Τράπεζα Αίματος" αναφέρεται συνήθως στο τμήμα ενός νοσοκομείου, όπου 

πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή αποθήκευση των μονάδων αίματος και 

διεξάγονται οι κατάλληλοι έλεγχοι (για να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων συμβάντων 

σχετικών με τη μετάγγιση).  

Τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ευθύνονται αποκλειστικά για την τήρηση των όρων υγιεινής κατά 

τη διαδικασία της αιμοδοσίας, τη συγκέντρωση και τη διατήρηση των προϊόντων του αίματος 

σε άριστη κατάσταση, διενεργώντας ενδελεχείς ελέγχους, καθώς και τη διάθεση των φιαλών 

αίματος.  

 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών; 
 

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα 

που καθιερώνει σύγχρονες και φιλικές διαδικασίες που διευκολύνουν τους αιμοδότες και 

τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της Χώρας, με τελικό στόχο την αύξηση της ασφάλειας και την 

ορθότερη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων αυτού. 

Tι είναι η Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη; 
 

• Εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοτών για κάθε Εθελοντή Αιμοδότη. 
• Περιέχει βασικά προσωπικά στοιχεία του Εθελοντή Αιμοδότη (τύπος Αίματος, 

πότε, πού και πόσες φορές έχει δώσει αίμα). 
• Με μία απλή τηλεφωνική κλήση και τον μοναδικό κωδικό μητρώου Εθελοντή 

Αιμοδότη μπορεί ο κάτοχος να διαχειριστεί τις μονάδες αίματος που έχει 
αιμοδοτήσει και να τις διαθέσει προς οποιοδήποτε άτομο τις έχει ανάγκη. 
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