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Ο ρόλος του Επισκέπτη υγείας στην
αιμοδοσία



ΦΕΚ 4293/11-12-2017
Ορισμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους

2.1. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης και προσωπικού
2.1.8 Τμήμα προσέλκυσης / Διατήρησης Αιμοδοτών

✓ Όλες οι αιμοδοσίες που εκτελούν αιμοληψίες
(συμπεριλαμβάνονται και τα τμήματα αιμοπεταλιαφαίρεσης)
λειτουργούν τμήμα προσέλκυσης / διατήρησης αιμοδοτών για
το οποίο απαιτούνται 1-3 επισκέπτριες / επισκέπτες υγείας



➢ Η απασχόληση και το έργο των Επισκεπτών/τριών
Υγείας (ΕΕΥ) στα Τμήματα Αιμοδοσίας των
Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων και συνεργεία
αιμοληψιών των Δομών ΠΦΥ απορρέει από τα

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά
δικαιώματά τους (άρθρο 3 του Π.Δ.351/1989
ΦΕΚ 159/Α’/14-07-1989)



➢ Υπεύθυνοι για την επιλογή και προσέλκυση
αιμοδοτών

➢ Οργανώνουν εθελοντικές αιμοδοσίες σε χώρους
εργασίας ( Δήμους-Πανεπιστήμια-σχολές -ιδιωτικές
επιχειρήσεις κ.α. )με συνοδεία του εξωτερικού
αιμοληπτικού συνεργείου



➢ Συνοδεύουν το εξωτερικό αιμοληπτικό συνεργείο
κάνοντας την πιστοποίηση των αιμοδοτών αλλά και
την καταχώρηση των αιμοδοτών στο ηλεκτρονικό
μητρώο

➢ Οργάνωση και συντονισμός αιμοδοτικών
εξορμήσεων (μετάβαση, διαμονή, μεταφορά

αιμοδοτικών συνεργείων, ενημέρωση τοπικής
κοινωνίας /φορέων, ενδυνάμωση/ διατήρηση

αιμοδοτών)



Στα πλαίσια αυτά δύναται να δραστηριοποιούνται με τα
ακόλουθα:

➢ Εύρεση, κινητοποίηση και διατήρηση πληθυσμιακών
ομάδων για εθελοντική δωρεά αίματος,

αιμοπεταλίων, σπάνιων ομάδων , μυελού των οστών
κτλ.

➢ Διατήρηση και αύξηση της τακτικής, ασφαλούς
δεξαμενής εθελοντών αιμοδοτών



➢ Σε περίπτωση ανάγκης για μονάδες αίματος ή παραγώγων
(π.χ.αιμοπεταλίων) καλούν προεπιλεγμένους αιμοδότες
για την κάλυψη των αναγκών

➢ Τήρηση αρχείων Αιμοδοτών και σύνταξη του μηνιαίου,
ετήσιου στατιστικού δελτίου αιμοληψιών

➢ Επισκέψεις-διοικητικές και επιστημονικές συνεργασίες με
όλους τους φορείς της κοινότητας με στόχο την
ευαισθητοποίηση για τη δημιουργία νέων τραπεζών αίματος
και στόχο την εξέλιξη του θεσμού της εθελοντικής

αιμοδοσίας



➢ Ηλεκτρονική έκδοση του ειδικού δελτίου κάρτας σε
εθελοντές αιμοδότες

➢ Συνεργασία σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την
έκδοση ειδικών εντύπων και οδηγιών

➢ Συμβουλευτική εθελοντικής αιμοδοσίας



➢ Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του Εθνικού
Μητρώου Αιμοδοτών σε επίπεδο οργανικής μονάδας
αιμοδοσίας και την ευθύνη λειτουργικής-διοικητικής
και επιστημονικής διασύνδεσης με το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Διευθυντή της

μονάδας

➢ Υπεύθυνοι για την τήρηση του αρχείου επισήμων
εγγράφων του τμήματος αλλά και την αρχειοθέτηση
των δελτίων διακίνησης του τμήματος



➢ Καταγραφή και επιδημιολογική
μελέτη κινήτρων αιμοδοτικής
συμπεριφοράς ενεργών αιμοδοτών



➢ Επαναδραστηριοποίηση αδρανών Συλλόγων
εθελοντών αιμοδοτών

➢ Διασύνδεση και συστηματική επικοινωνία (με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο) για τους σκοπούς
της ενίσχυσης και διατήρησης της αιμοδοτικής
προσφοράς



Οργάνωση, προγραμματισμός και αξιολόγηση
προγραμμάτων/παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης
σχετικά με την αιμοδοσία με στόχο την
προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και
σε θέματα προσέλκυσης νεανικού κοινού



➢ Σχεδιασμός, αξιολόγηση και ευθύνη
επικαιροποίησης μεθόδων και υλικών
(π.χ. δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων,
σχεδιασμός έντυπου υλικού κ.α.) για τις
προαναφερόμενες παρεμβάσεις/προγράμματα,
αυτοδύναμα είτε ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας,
είτε και με τη συνέργεια του πληθυσμού αναφοράς
και ευπαθών ομάδων (π.χ. πασχόντων με μεσογειακή
αναιμία)



Μεταστροφή περιστασιακών -
κατευθυνόμενων αιμοδοτών σε
τακτικούς εθελοντές αιμοδότες
Έρευνα, αποτίμηση και
αξιοποίηση μοντέλων

μεταστροφής



➢ Οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση εκδηλώσεων
τιμής και επιβράβευσης αιμοδοτών π.χ. ημερίδες,
συμπόσια, έκδοση πιστοποιητικών-βραβείων κ.α.



➢ Ενίσχυση της αντίληψης περί μη αυτοαποκλεισμού/
προαιμοληπτική ενημέρωση

➢ Υποστήριξη και ενίσχυση των αιμοδοτών,
μετααιμοληπτική συμβουλευτική



➢ Διερεύνηση υγειονομικών αναγκών των πασχόντων
που χρήζουν μεταγγίσεων και διυπηρεσιακή
διευκόλυνση προσβασιμότητας (εξασφάλιση) προς
κάλυψη αυτών, εκπαίδευση μελών οικογένειας και
ενίσχυση δεξιοτήτων αυτοφροντίδας για τους
πάσχοντες



➢ Η δραστηριοποίηση των ΕΕΥ δεν συμπεριλαμβάνει
τη διενέργεια αιμοληψιών (εσωτερικές και
εξωτερικές στους φορείς), καθώς την ευθύνη
επάρκειας του υλικού των εξωτερικών συνεργείων
αλλά την προσέλκυση και τη διατήρηση των

εθελοντών αιμοδοτών



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


