
 
 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ vs ΑΠΟΘΕΜΑ 
Η ασφάλεια του αίµατος αρχίζει µε την επιλογή του αιµοδότη  

 

Ερωτηµατολόγιο 
 επιλογής αιµοδότη:  

ο ρόλος του στην εποχή των 
νέων τεχνολογιών 

Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος 
ΝΥ Αιµοδοσίας, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 



ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΕ  
CM/Res(2008)5 

To exo stin sel 54 toy tetrad 14. 

•  Οι Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες Αιµοδοσίας 
είναι τελικά υπεύθυνες:  

    -για την ποιότητα και την ασφάλεια του 
αίµατος και των παραγώγων του αίµατος 
που συλλέγουν  

    -για την αποδοχή ή τον αποκλεισµό 
των αιµοδοτών 

 
•  Η υποχρέωση απέναντι στο δικαίωµα 
των ασθενών για την προστασία της 
υγείας τους και στην ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου µετάδοσης λοιµώξεων είναι 
υπεράνω όλων 



1.Καταγραφή/
ταυτοποίηση Αιµοδότη  

2.Πληροφοριακό υλικό 
για Αιµοδότη   

5.Φυσική εξέταση 
Αιµοδότη  

4.Συνέντευξη  Αιµοδότη  

3.Ερωτηµατολόγιο  
Αιµοδότη  

Απόρριψη  Αιµοδότη  
Προσωρινή   

Μόνιµη   
Αποδοχή  Αιµοδότη  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ   

Καταγραφή απόρριψης   Συµβουλευτική Αιµοδότη   

Αυτοαποκλεισµός  
Αιµοδότη  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΝΑΔΑΣ   

Who 2012=The donor 
selection process should be carried out in accordance with written standard 
operating procedures. 
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1.Αρχές της επιλογής του Αιµοδότη 
 
 
 
 
 
2.Πρότυπα της επιλογής του Αιµοδότη 
 
3.Κριτήρια για την επιλογή του Αιµοδότη 
 
 
 

 

• Παροχή πληροφοριακού υλικού σε όλους τους Αιµοδότες 

• Κλινική εκτίµηση της υγείας του Αιµοδότη  



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ 

Επιλογή των αιµοδοτών µε τον µικρότερο 
δυνατό κίνδυνο για µετάδοση λοιµώξεων  

Υψηλού-χαµηλού κινδύνου 
 
1.Φάση παράθυρο 
2.Διαχειριστικά λάθη 
3.Κόστος εκτεταµένου εργαστηριακού ελέγχου 
4.Μεθοδολογία καθολικής εξάλειψης λοιµογόνων 
παραγόντων (π.χ. αδρανοποίηση) 
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 Εναρµόνιση της διαδικασίας επιλογής 
αιµοδότη µεταξύ των χωρών της ΕΕ 
 
1.Βασικές ενότητες ερωτηµατολογίου 
 
2.Στόχος της ερώτησης 
  
3.Ερωτήσεις κορµού (Core)  
 
4.Προαιρετικές ερωτήσεις 
  
5.Ερωτήσεις για δότη 1ης φοράς &  για 
επαναλαµβανόµενους αιµοδότες: 30 
ερωτήσεις κορµού 
 
6.Τακτικοί αιµοδότες: 25 ερωτήσεις 
κορµού 
 
Δεν επιτεύχθηκε περαιτέρω συντόµευση 

1      2         3          4          5    6 

Το λένε οι αιµοδότες ότι δεν θέλεουν ξανά και ξανά τα ίδια και 
ότι πρέπει να εχει πρόσβαση 



2012 

  2.8 MONITORING AND EVALUATION 
The process of donor selection requires  
on-going monitoring and evaluation to ensure  
that it achieves its objectives of ensuring donor and 
patient health and safety and a sufficient supply of 
safe blood and blood products.  
The main parameters to be monitored include: 



ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 

Τα εργαλεία για την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας επιλογή του αιµοδότη είναι: 

Καταγραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελεσµατικότητα  
εκπαίδευσης προσωπικού 

  

Λάθη διαδικασίας  
Μη σωστά συµπληρωµένα Δελτία Αιµοδοτών 
Επάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού και ανάγκες εκπαίδευσης  

 

Αποτελεσµατικότητα ερωτηµατολογίου 
αιµοδοτών  

Ποσοστά ανακληθέντων µονάδων λόγω πληροφορίας για τον αιµοδότη µετά την αιµοδοσία 
 
Έρευνα (µέθοδοι Ποσοτικές / Ποιοτικές)  
-Λειτουργικότητα ενηµερωτικού φυλλαδίου, ερωτηµατολογίου (κατανόηση, αποδοχή ερωτήσεων) 
-Μη-συµµόρφωση αιµοδοτών µε τα κριτήρια επιλογής (µη αποκάλυψη επικίνδυνης συµπεριφοράς) και αιτίες 
-Προοπτικές µελέτες µοντέλου κινδύνου 
-Συγκριτικές µελέτες προ και µετά εφαρµογής κριτηρίου επιλογής (συµµόρφωση, θετικός έλεγχος, απώλεια 
αιµοδοτών) 

 

Αποτελεσµατικότητα επιµόρφωσης 
αιµοδοτών 

 

Αριθµός και Δηµογραφικά στοιχείων των αιµοδοτών  
Αριθµός και Ποσοστά αυταποκλεισθέντων αιµοδοτών 
Αριθµός και Ποσοστά  απόρριψης αιµοδοτών (µόνιµος-προσωρινός/ τακτικές επανάκτησης)  κατά ηλικία και φύλο  
Αριθµός και Ποσοστά Αιτίων απόρριψης αιµοδοτών (Αναιµία, Ιατρικοί λόγοι, Συµπεριφορά υψηλού κινδύνου, 
Ταξίδια, άλλα)  
Ανεπιθύµητες αντιδράσεις αιµοδοτών  
Συνθήκες εµπιστευτικότητας  
Παράπονα αιµοδοτών  
Ποσοστά θετικών αιµοδοτών ανά ηλικία και φύλο και κατηγορία αιµοδότη 
Ποσοστά των αντίστοιχων λοιµώξεων στο γενικό πληθυσµό 
«Παράγοντες κινδύνου» θετικών αιµοδοτών (πχ συµπεριφορά, τόπος γέννησης) σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό  
Συχνότητα Αντιδράσεων ασθενών ανά τύπο αντίδρασης  

 



WΗΟ 2012: Καταχώρηση των δεδοµένων ει δυνατόν σε ηλεκτρονική βάση µε δυνατότητα 
δηµιουργίας αναφορών 

Πχ αίτια απόρριψης, αντιδράσεις, µη ολοκλήρωση αιµοληψίας  

Τα εργαλεία µας 



Τα εργαλεία µας 



Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ενδεχόµενους δότες αίµατος ή συστατικών αίµατος 



Ακριβές και κατανοητό υλικό 

Διαδικασία αιµοδοσίας, παράγωγα αίµατος, χρησιµότητα µετάγγισης  

Σκοπός ιατρικού ιστορικού για την ασφάλεια του αιµοδότη/ασθενή 

Σκοπός µόνιµης /προσωρινής απόρριψης 

Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

Ακριβείς και επικαιροποιηµένες πληροφορίες για HIV/AIDS και 
ηπατίτιδα (τρόποι µετάδοσης, φάση παραθύρου, συµπεριφορές 
υψηλού κινδύνου, ορισµός σεξουαλικής επαφής) 

Δυνατότητα αυταποκλεισµού σε περίπτωση επικίνδυνης σεξουαλικής 
συµπεριφοράς  

Δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας αιµοδοσίας  

Ανεπιθύµητες αντιδράσεις αιµοδότη (άµεσες και 
αποµεµακρυσµένες πχ σιδηροπενία)  

Σκοπός παροχής πληροφοριών από τον αιµοδότη µετά την αιµοδοσία 

Σκοπός ενηµέρωσης του αιµοδότη µε θετικό εργαστηριακό έλεγχο και 
παροχή συµβουλευτικής  

Ενηµέρωση ότι θετικός εργαστηριακός έλεγχος οδηγεί σε 
αποκλεισµό , καταστροφή µονάδας και αναφορά εφόσον απαιτείται 
σε αρµόδιες Υπηρ Υγείας  

Δυνατότητα του αιµοδότη για επεξηγηµατικές ερωτήσεις σε όλες τις 
φάσεις αποτελεί την βάση της συγκατάθεσης του αιµοδότη «εν 
επιγνώσει» πριν την αιµοδότηση  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΥΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ο τρόπος ενηµέρωσης και το περιεχόµενο 
είναι πολύ σηµαντικό  

(κατανόηση της σηµασίας της ειλικρίνειας 
των απαντήσεων) 







ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ// ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 



edQm (European Directorate for the Quality of Medicine and Healthcare) 

 
Η  εγγραφή του αιµοδότη στο Εθνικό Μητρώο Αιµοδοτών αποτελεί το πρώτο βήµα στην 

διαδικασία επιλογής του αιµοδότη  
 
Η ταυτότητα του αιµοδότη πρέπει να συνδέεται αµφίδροµα µε την παρούσα αιµοδοσία σε 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία ιχνηλασιµότητας: 
 
Στις ετικέτες των ασκών και τα σωληνάρια των εξετάσεων  
 
Στο αρχείο αιµοδοτών  
 
Η ταυτοποίηση γίνεται σε 2 σηµεία της διαδικασίας:  
 
1. κατά την προσέλευση του αιµοδότη στον χώρο της Αιµοδοσίας 
  
2. εκ νέου πριν από την αιµοληψία 





2015 



• Ο σηµαντικότερος προγνωστικός δείκτης «προσεκτικής ανάγνωσης» πληροφοριακού 
φυλλαδίου είναι η Αιµοδοσία για πρώτη φορά (66% vs 23%) 
 
• Γνώριζαν τον ορισµό «σεξουαλικής επαφής»  (υπήρχε µόνο στο φυλλάδιο) αυτοί που 
διάβασαν προσεκτικά 77%, ελλειµµατικά  56%, δεν διάβασαν 24%) 
 
• Όσο πιο πολλές οι αιµοδοτήσεις τόσο λιγότερο προσεκτική η ανάγνωση 
 
•  Χαµηλή κίνητρο για ανάγνωση «περισσότερο απ’ ότι είναι απαραίτητο» 

• Οι γυναίκες και οι µη-Καναδοί vs Μορφωµένοι και ηλικιωµένοι  

 
1).Μηνιαία  κλήση αιµοδοτών (υπερεκπροσώπευση νέων αιµοδοτών) 
µε τυχαία επιλογή βάσει γεωγραφικής κατανοµής 
Ανταποκρίθηκαν 18.108 αιµοδότες (45,5 %) 
 
2).  414 αιµοδότες έδωσαν συνέντευξη µετά την Αιµοδοσία 
 
3). 27 αιµοδότες, αναλυτική συνέντευξη κατανόησης κειµένου  

(30,5% είχαν δυσκολία κατανόησης)   





Τυποποίηση στην συλλογή πληροφοριών  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί εργαλείο που βοηθάει στην αποκάλυψη προβληµάτων στους 
αιµοδότες µε συνέπειες  

για τους ασθενείς που θα µεταγγισθούν 

για τους αιµοδότες που θα αιµοδοτήσουν  

 

Συµπληρωµατικές προφορικές διευκρινιστικές ερωτήσεις από τον ειδικευµένο 
επαγγελµατία υγείας  

Ιδιώτευση (φιλικό και ευνοϊκό περιβάλλον) 

Ο αιµοδότης πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος να διακόψει την διαδικασία όποτε θέλει  

 



Όχι επικριτική αντιµετώπιση 

Σαφής επεξήγηση των λόγων απόρριψης – δυνατότητα για  ερωτήσεις  

επηρεάζεται η επιστροφή των αιµοδοτών κυρίως αυτών 1ης φοράς και αυτών µε προσωρινό 
αλλά παρατεταµένο αποκλεισµό 

edQm (European Directorate  
for the Quality of Medicine and Healthcare) 

 

Αφορά και ♀ που έχουν σχέση µε MSM 

Ορισµό σεξουαλικής επαφής, Ανεξάρτητα από χρήση 
προφυλακτικού 

Νέος σεξουαλικός 
σύντροφος εντός 4 µηνών 



edQm (European Directorate  
for the Quality of Medicine and Healthcare 

Από την τελευταία αιµοδοσία ή  αιµοδότης 1ης φοράς 
εντός των τελευταίων 12 µηνών  µε άτοµο από χώρα 
υψηλού κινδύνου 





K;APOY EXV DEI OTI EXOYN EYUYNH  

OI ITALOI O GIATR;OW S;IGOYRA  



Ειδικευµένος Επαγγελµατίας Υγείας 

Κατάλληλη συνεχιζόµενη εκπαίδευση /Πιστοποίηση  

Επιλογή /επιµόρφωση/ συµβουλευτική του αιµοδότη 

Εκτίµηση υγείας του αιµοδότη 

Εκτίµηση κινδύνου για τον ασθενή  

Φροντίδα του αιµοδότη µετά την αιµοδοσία 
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Πχ αίτια απόρριψης , αντιδράσεις , µη ολοκλήρωση αιµοληψίας  



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ   
Ο τρόπος αντιµετώπισης του αιµοδότη είναι σηµαντικός για 
την επανείσοδο του αιµοδότη στην δεξαµενή  

 
Πρέπει να παρέχονται προφορικές και γραπτές οδηγίες 
για τις συχνότερες αντιδράσεις ( µώλωπας, 
καθυστερηµένη βαγγοτονική αντίδραση) όπως επίσης 
και τα στοιχεία επικοινωνίας µε την ΝΥΑ για λήψη 
περαιτέρω οδηγιών 

 
Η µέτρηση της Hb από µόνη της δεν δίνει πληροφορίες για 
τα αποθέµατα Fe.Συνιστάται αλγόριθµοι πρόληψης 
σιδηροπενίας αντίστοιχα µε την συχνότητα αιµοδοσίας 

 
 Blood Donor Selection, Who 2012 



Ελπίζουµε να λειτουργήσει!!!! 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 
 

INTRODUCTION OF THE ELECTRONICALLY DONOR HEALTH 
QUESTIONNAIRE (EDH) IN UPPSALA 2014 

Norda RAC, Lindman G, Svenberg S, Schneider K and Lubenow N 
Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden 

Προηγήθηκε εκπαίδευση στα κριτήρια επιλογής /απόρριψης 
  
•  Υπήρξε αλλαγή στην ρουτίνα του προσωπικού και στην ροή των 
αιµοδοτών  

•  Αυξηµένος φόρτος εργασίας λόγω αύξησης των πληροφοριών (πχ 
λόγος απόρριψης) που πρέπει να περασθούν στο σύστηµα  

 
 
Εβδοµαδιαίος ποιοτικός έλεγχος των λόγων απόρριψης και των 
αποκλινόντων απαντήσεων (35 ερωτηµατολόγια σε 1 ώρα) 

 
•  1,3% (3 αιµοδότες) δεν έπρεπε να έχουν γίνει αποδεκτά  
•  3% (6 αιµοδότες) δεν διαχειρίσθηκαν σωστά  
•  0,8% (2 αιµοδότες) απορρίφθηκαν ενώ δεν έπρεπε  



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 







Μελέτη κατανόησης του 
Νορβηγικού  
ερωτηµατολόγιου από τους 
Αιµοδότες (περιλαµβάνει 56 
ερωτήσεις  

Η αξιολόγηση έγινε σε 4 
Κέντρα Αιµοδοσίας 

1.Ποσοτική εκτίµηση – 
έρευνα χρήστη ( user survey) 
352 Αιµοδότες 

2. Ποιοτική εκτίµηση- 
γνωστική συνέντευξη 
(cognitive interview) 

 



Πώς κρίνετε την πληροφόρηση που λάβατε από το ενηµερωτικό φυλλάδιο  
Αρκετή –Μικρή 12% 
 
Δυσκολευτήκατε να κατανοήσετε κάποιες ερωτήσεις  
Αρκετά-Πολύ 2,8% 
 
Δυσκολευτήκατε να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις  
Αρκετά-Πολύ 2,8% 
 
Έχει συµβεί να µην είσθε σίγουρος πώς να απαντήσετε στην ερώτηση  
Ναι-Αρκετές φορές 33% 
 
Έχει συµβεί να  έχετε δώσει ίσως λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις 
Ναι-Αρκετές φορές – Δεν γνωρίζω 33% 
 
Οι µορφές απαντήσεων «ναι / όχι» είναι επαρκείς για να δηλώσετε αυτό που θέλετε  
Ικανοποιητική-Αρκετή-Μικρή  46,9% 
 
 
 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΗ  

3% 

30% 



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

• Πολλές ερωτήσεις κάθε φορά που αιµοδοτούσαν  που αφορούν 
πληροφορία που δεν έχει αλλάξει («έχετε ποτέ…..») 
 
• πολλές δύσκολες λέξεις, µεγάλες προτάσεις και περισσότερες της µιας 
ερώτησης στην πρόταση 
 
• δυσκολία στην κατανόηση γενικών όρων όπως «υγεία, νόσηµα, 
φάρµακα, θεραπεία, ταξίδια» 
 
• όλοι είχαν πλήρως κατανοήσει τους όρους  
«σεξουαλική επαφή» 
«σωµατικά υγρά» 
«σεξουαλική επαφή επ’ αµοιβή» 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Paul-Ehrlich (30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) 

 
Πιο εύκολη ορολογία, όχι σύνθετες ερωτήσεις, 
Πιο αναλυτικές ερωτήσεις για επικίνδυνη σεξουαλική 
συµπεριφορά  
(πχ αν νέος σύντροφος τους τελευταίους 4 µήνες) 

 





 
Δόθηκε ερωτηµατολόγιο σε περίπου 7200 αιµοδότες 
Απάντησε το 37 % - 47 % 
 
•  72% εξέφρασαν ικανοποίηση για τον µορφή και την 
ευκρίνεια των ερωτήσεων  

 
•  Αύξηση του ποσοστού απόρριψης ~ 5% 
 
•  Όµως 4/10 των αιµοδοτών δεν ήταν ικανοποιηµένοι από τις 
ερωτήσεις για την σεξουαλική συµπεριφορά 

  
•  Κυρίως τακτικοί αιµοδότες, άνδρες, µεγαλύτερης ηλικίας, 
από µικρούς δήµους   

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 

 



Αναζητούν καλυµµένα εξέταση για λοιµώδη νοσήµατα  
 
Θεωρούν ότι θα γίνει εµπιστευτικός χειρισµός (κοινωνικός στιγµατισµός) 
 
Ανεπαρκής υγειονοµική ασφάλιση 
 
Υγειονοµικές υποδοµές για εξέταση λοιµωδών νοσηµάτων  
 
Αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο µετάδοσης σε φάση παράθυρο? 



Ολλανδική αναδροµική µελέτη 2009- 2013  

Προ-αιµοδοτικός έλεγχος: 176.716 

Αιµοδοσία 1ης φοράς:144.226 

Επαναληπτική αιµοδοσία: 4.143.455 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  

Όχι MSM, IVDU 



Συχνότητα 

/100.000 

Υποψήφιοι 
                      1ης φοράς       Επαναληπτικοί  

1.Σίγουρα ελαττώνει τις 
περιπτώσεις HBV 

2.Σε 5 χρόνια 
αποφεύχθηκε 1 λοίµωξη 
HIV σε φάση παράθυρο 

 
Προσελκύει άτοµα που θέλουν 
να εξετασθούν? 

Χρήζει περαιτέρω εκτίµησης 

 

   







Καρκίνος (23%) 

Ταξίδι – ελονοσία (18%) Ταξίδι – ελονοσία (39%) 
 

Ταξίδι– vCJD (16%) Ταξίδι– vCJD (18%) 

 

Οξεία βακτηριακή λοίµωξη? (11%) Βακτηριακή λοίµωξη (27,1%) 
Λοιµώδης κίνδυνος (13,4%) 

Tattoo/piercing (4%) Tattoo/piercing (6%) 

 

Άλλου είδους Υψηλού κινδύνου 
σεξουαλική συµπεριφορά του 
αιµοδότη (4%) 

MSM (5%) 

IDU (2%) 

Συµπεριφορά υψηλού κινδύνου 
(3,4%) 

• Υψηλού κινδύνου σεξουαλική 
συµπεριφορά συντρόφου (8%) 

Αλλογενής Μεταµόσχευση ιστού/
οργάνου (2%) 

Τερατογόνα φάρµακα (4%) 

Ιστορικό ηπατίτιδας (2%) 
Ασθένεια (3%) 

Οροµετατροπή (6,2%) 

Οικογ ιστορικό CJD (2%) 

• Άλλα (16%)  Άλλα (18%) 

 

Άλλα (3,4%) 
Αδιευκρίνιστο (14,1%) 



edQm (European Directorate for the Quality of Medicine  
and Healthcare) 



2015 Στο απόθεµα  Έχει λήξει  Ενηµέρωση 
δέκτη 

 
MSM 

Ανάκληση έως 8βδ πριν την επαφή ή την προηγούµενη  
αιµοδοσία µε αρνητικό έλεγχο (το µικρότερο διάστηµα) 

Απόφαση 
κλινικού  ιατρού  

IVDU Ως άνω  Ως άνω  

Αλλογενής µετάγγιση Ως άνω Ως άνω 

 
Tatoo/piercing 

Ανάκληση µονάδων που εδόθησαν έως 8 
βδοµάδες από την έκθεση εκτός και αν 
έχει ακολουθήσει αιµοδοσία µε αρνητικό 
έλεγχο  

Τίποτα  Δεν συνιστάται  

Νόσηση µετά την 
αιµοδοσία  

Ανάκληση αν συστηµατική νόσος  Τίποτα Απόφαση  
κλινικού  ιατρού  

Διάρροια, πυρετός, 
ίωση αν 
αναπνευστικού 

Ανάκληση  Τίποτα Δεν συνιστάται  

Τερατογόνες 
φαρµακευτικές ουσίες 

Ανάκληση  

 
Τίποτα Επί κύησης  

Αντιαιµοπεταλιακά 
(Αιµοπεταλιαφαίρεση) 

Ανάκληση Τίποτα Δεν συνιστάται 

Καρκίνος  Ανάκληση έως 12 µήνες πρίν Τίποτα Δεν συνιστάται 

Ταξίδι- Ελονοσία  
Ανάκληση  ΣΕ, Αιµοπεταλίων  
 

Τίποτα 
 

Δεν συνιστάται 



ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
Αιµοδότες: 35 PDI, 21 απορριφθέντες και  10 που έγιναν δεκτοί 



 
 

Οι PDI αιµοδότες έδωσαν 3 βασικές κατηγορίες εξηγήσεων: 
 
 
1.Λάθος αντίληψη ότι έγιναν αλλαγές στα κριτήρια του αιµοδότη ή πιο ενδελεχής συνέντευξη 

απ’ ότι στην προηγούµενη αιµοδοσία 
 
-Ανεπαρκής προσοχή στο εκπαιδευτικό υλικό 
-Λιγότερη προσοχή στις «τελευταίες ερωτήσεις» 
-Ουσιώδης η συµµετοχή του επαγγελµατία υγείας 
-Δεν θεωρούν ότι έχουν συµµετοχή στο λάθος 
 
2. Λάθος ερµηνεία των κριτηρίων αποκλεισµού 
-Ουσιώδης η συµµετοχή του επαγγελµατία υγείας 
-Θεωρούν ότι έχουν συµµετοχή στο λάθος  
 
3. Ασάφεια και διαφορά στην χρονολογία των γεγονότων σε σχέση µε προηγούµενες 

συνεντεύξεις 
-Δεν σχολιάζουν την συµµετοχή του επαγγελµατία υγείας 
-Προτείνουν την πρόσβαση από τον επαγγελµατία υγείας σε προγενέστερες συνεντεύξεις   
 
*Δεν υπήρχε πρόθεση δηµιουργίας λάθος εντυπώσεων  
 



3 Κέντρα Αιµοδοσίας  

Αµερ Ερυθρός Σταυρός, Κέντρο της Ν. Υόρκης, OneBlood  

57% του συνόλου των αιµοληψιών στις ΗΠΑ 

ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ: ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  



Περίοδος µελέτης: 2010-2013 
Πληθυσµός µελέτης:  
 
1) Αιµοδότες (cases) µε επιβεβαιωµένη  λοίµωξη 
HIV (Ν=196), HBV (Ν=292), HCV (Ν=316) και 
HTLV-infections (Ν=198)  
 
2) Αιµοδότες (controls) µε ψευδώς θετικά 
αποτελέσµατα (Ν=1587) 

•  Οι αιµοδότες που ανταποκρίθηκαν έδωσαν 
τηλεφωνική συνέντευξη ταυτόχρονα µε την 
συµβουλευτική. 

•  Περίπου  40% του πληθυσµού των αιµοδοτών 
ανταποκρίθηκε  



Adjusted Odds Ratio (AOR) HIV HBV HCV HTLV 
Σεξουαλική επαφή µε σύντροφο HIV θετικό   131,7 

♂  MSM ή σεξουαλική επαφή µε MSM 62,3 

IVDU 3,1 3,3 42,1 

Σεξουαλική επαφή για χρηµατική αµοιβή ή ναρκωτικά  5,2 6,4 

>1 σεξουαλικός σύντροφος τον τελευταίο χρόνο 2,3 11,4 9,7 21,5 

Tattoo, piercing ή >3 σκουλαρίκια  2,8 3,5 

Αιµοδότης 1ης φοράς  !!! 16,3 17,5 14,5 

Οικογενειακό µέλος µε ηπατίτιδα 8,1 15,4 

Παραµονή σε φυλακή/άσυλο  2,4 2,3 7,5 

Αρκετοί αιµοδότες ανέφεραν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου   
Μόνο το 2.6% των αιµοδοτών δεν ανέφεραν κανένα παράγοντα κινδύνου 
 
Παρά την επιµόρφωση και την επιλογή των αιµοδοτών, άτοµα µε παράγοντες 
κινδύνου που οδηγούν σε αποκλεισµό, αιµοδοτούν.  
Δεν κατανοούν, αγνοούν τον κίνδυνο ή πιστεύουν ότι οι ίδιοι είναι ασφαλείς 

Σεξουαλική επαφή µε IVDU  
11,4 

9,7 21,5 



ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ: OI ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Ερώτηση: έχετε κάνει ποτέ ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ? 



ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ: IVDU vs control  
 40.000 Ανώνυµα ερωτηµατολόγια ταχυδροµικά (2006) 

50% ανταπόκριση 
Βρέθηκαν 30 Αιµοδότες HCV-neg που ανέφεραν ότι ήταν IVDU και 100 controls  
 
Την περίοδο 2005-7  
29 Αιµοδότες HCV-pos που ανέφεραν ότι ήταν IVDU και 116 controls  
 
Αιµοδότες IVDU: 
• Η ερώτηση ετέθη, ήταν κατανοητή, δεν το αποκάλυψαν (OR 13.55) 
• Παρερµηνεία ότι αφορούσε πρόσφατη χρήση  (OR 3.27) 
• Οι ερωτήσεις ήταν υπέρ του δέοντος προσωπικές (OR 1.99) 
• Δεν αισθανόταν άνετα να αποκαλύψουν την χρήση 
• Πίστευαν ότι το αίµα τους ήταν ασφαλές  
• Είχαν και άλλες µορφές  «επικίνδυνης συµπεριφοράς»: Σεξουαλική επαφή µε 
IVDU, Σεξουαλική επαφή µε χρηµατική αµοιβή ή ναρκωτικά , Παραµονή σε 
φυλακή/άσυλο, tattoo, piercing  



 
Διαδικτυακή ανώνυµη δηµοσκόπηση  30,790 αρνητικών αιµοδοτών 
(ανταπόκριση 31,3%) 

9 συµπεριφορές υψηλού κινδύνου πλην MSM  
 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  



Χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (IVDU) 0,36% 
Σεξουαλική επαφή µε  IDU 0,54% 
♀ µε σεξουαλική επαφή MSM 0,18% 
Σεξουαλική επαφή επ’ αµοιβή 0,05% 
Σεξουαλική επαφή µε εκδιδόµενο 0,29% 
Σεξουαλική επαφή µε άτοµο από χώρα ενδηµική HIV 0,37% 
 
Συνολικό ποσοστό µη συµµόρφωσης: 1.65% 
    600.000 αιµοδότες ετησίως = 10.000 αιµοδότες δεν συµµορφώθηκαν 

µε τα κριτήρια  
 
Η υψηλού κινδύνου συµπεριφορά εκτιµάται  3-14 φορές χαµηλότερη από 
εκείνη του γενικού πληθυσµού (αποτελεσµατική εκπαίδευση αιµοδοτών)  

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 



 Ερώτηση: Είχατε οµοφυλοφιλική σχέση τους τελευταίους 12 µήνες?  

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ 



•  Ανταποκρίθηκαν 14 476 άνδρες:Συµµόρφωση >99,7%  
•  34 άνδρες δήλωσαν µη συµµόρφωση  
•  24 δήλωσαν επαφή του τελευταίους 6 µήνες 
  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Adjusted Odd Ratio) : 
•  Ιστορικό χρήσης IVDU (13,35) 
•  Πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι (10) 
•  Αίσθηµα µη διασφάλισης της ιδιώτευσης κατά την συνέντευξη 
του αιµοδότη (4,8) 

•  Προτιµούσαν να απαντήσουν ερωτηµατολόγιο σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (2,92) 



ΣΥΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2000: προσωρινός αποκλεισµός MSM για 12 µήνες 
 
5 έτη πριν – 5 έτη µετά  
 
5.000.000 µονάδες  
 
Πολύ χαµηλό % θετικών αιµοδοτών HIV  
 
Οι 5 HIV θετικοί αιµοδότες µε παράγοντα κινδύνου  MSM ανέφεραν 
σεξουαλική επαφή < 12 µήνες (κριτήριο αποκλεισµού)  

 
Seed CR, et al. No evidence of a significantly increased risk of transfusion-transmitted human 

immunodeficiency virus infection in Australia subsequent to implementing a 12-month deferral for 
men who have sex with men. Transfusion 2010; 50(12):2722-  

 



ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 
 
 
Αφορούν κυρίως για τον κίνδυνο µετάγγισης HIV+ µονάδας  
 
Καναδάς 2013 (κριτήριο MSM 5 χρόνια αποκλεισµός) 
1 µονάδα κάθε 1072 – 500 έτη 
Germain M, et al. Models used to predict the impact of having less stringent deferral policies for men 

who had sex with men: Can we validate these predictions? Vox Sang 2015;10(Suppl 1):263- 
 

 
 
Αυστραλία >10 έτη εφαρµόζει κριτήριο MSM 12 µήνες αποκλεισµός 
Τα µοντέλα πρόβλεψης έδειξαν µεγαλύτερο αριθµό θετικών µονάδων 
από αυτά που έχουν παρατηρηθεί  

Wilson K,et al. Three decades of MSM donor deferral policies. What have we learned? Intl J of Infect 
Dis 2014; 18:1-  

 

• Δύσκολη η καταµέτρηση της επίπτωσης ενός κριτηρίου επιλογής και επίσης 
δύσκολη η επιλογή του µέσου µέτρησης της απόδοσης  

• Η σπανιότητα της µετάδοσης λοίµωξης σε ασθενή µετά από µετάγγιση αίµατος  





1.4% - 25% 





Συχνότητα /100.000 



Συστάσεις: 
5.1. Συλλογή στοιχείων για την συχνότητα σεξουαλικά µεταδιδόµενων 
νοσηµάτων  

στον γενικό πληθυσµό,  
στους αιµοδότες,  
και στα άτοµα µε « επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά»   
µε στόχο την διαµόρφωση κριτηρίων επιλογής του αιµοδότη 
 
5.2. Συλλογή στοιχείων για « επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά» στους 
θετικούς αιµοδότες 

 
6.3. Ενθάρρυνση των Αρχών Υγείας για ποσοτικοποίηση του κινδύνου 

«επικίνδυνης σεξουαλικής συµπεριφοράς» και καθορισµού αποδεκτών 
επιπέδων κινδύνου 

Εφαρµογή διαφορετικών κριτηρίων στις χώρες της, βάσει των αντίστοιχων επιπέδων κινδύνου µε 
στόχο την ισορροπία µεταξύ των κινδύνων της µετάγγισης και της επάρκειας του αίµατος.  

Ο στόχος είναι η συµµόρφωση των αιµοδοτών & η αποδοχή της µετάγγισης από τους ασθενείς.  



 

INDIVIDUAL RISK ASSESMENT (IAR) 



2011 

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  



10,2- 5,4% 



Οι ετερόφυλοι δεν ειναι οµοιογενής κατηγορία ως 
προς τις συµπεριφορές « υψηλού κινδύνου»  



Το προφίλ του 
Έλληνα Αιµοδότη 

~55% 





20% Αιµοδότες 1ης φοράς 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 
 Το ενηµερωτικό υλικό δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό  

Τρόποι µετάδοσης λοιµώξεων, φάση παράθυρο  
Σύγχρονοι µέθοδοι και τεχνικά µέσα  

 

Βελτίωση της επιλογής του αιµοδότη 
Κατανοητές ερωτήσεις βασισµένες σε επιδηµιολογικά δεδοµένα 

Ερωτήσεις που εξισορροπούν ανάµεσα στην ασφάλεια και την απώλεια αιµοδοτών, 
απόσυρση µονάδων, και γραφειοκρατική εργασία  

 
Εµπιστευτικότητα  
Τους θετικούς αιµοδότες συνεχίζει να χαρακτηρίζει «υψηλού κινδύνου συµπεριφορά» 
Η βελτίωση της συµµόρφωσης των αιµοδοτών είναι σηµαντικοί παράγοντες της 

ασφάλειας του αίµατος (ιδιώτευση) 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ!!!!!   
 





ΠΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
•  Ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης και 
ερωτηµατολογίου (οθόνη επαφής, 
σε πολλές γλώσσες, παροχή 
ενηµέρωσης-εκπαίδευσης σε 
πραγµατικό χρόνο µε αναδυόµενα 
παράθυρα) 

 
•  Ιδιώτευση  
 
•  Εξατοµίκευση ερωτηµατολογίου 

(φύλο, ηλικία, τύπος αιµοδοσίας, 
χρόνος και έκβαση προηγούµενης 
αιµοδοσίας) 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Computer Assisted Self Interview-CASI 



ΣΩΣΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ  



 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΚΤΗ 
 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ 

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΟΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗ 





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΑΒΒ DHQ v. 1.3  
Έχετε λάβει ή λαµβάνετε 
φάρµακα από τα 
αναφερόµενα στον 
κατάλογο? 

 
•  Tegison 
•  Ανθρώπεια αυξητική ορµόνη 
•  Βόειο ινσουλίνη από ΗΒ  

•  Ακιτρετίνη (Acitretin) 
 
Πηγή: www.galinos.grNEOTIGASON/
Roche: caps 10mg x 30, 25mg x 30 
Πηγή: www.galinos.gr 
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In summary…. 

> 50 Kg  

ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ….. 


