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1.Τμήμα Αιμοδοσίας-Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης "η 
Ευαγγελίστρια" 

 



• ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των αιτιών που 
οδήγησαν στη σημαντική μείωση της 
ποσόστωσης των απορριφθέντων αιμοδοτών 
,από έτος σε έτος  ,πιο έκδηλη τα έτη 2017 και 
2018. 

• ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ : Το υλικό αντλήθηκε από τα 
μηνιαία έντυπα αναφοράς απορριφθέντων 
αιμοδοτών από την 1/1/2012 έως και τις 
31/12/2018,όπου καταγράφεται το σύνολο των 
προσελθόντων αιμοδοτών ,οι απορριφθέντες 
κατηγοριοποιημένοι ανά  αιτία και ο συνολικός 
τους αριθμός. Η εισαγωγή των στοιχείων έγινε 
στο υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel και 
ακολούθησε βασική στατιστική επεξεργασία. 
 



• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Από ένα Γενικό Σύνολο 
20399 προσελθόντων εθελοντών αιμοδοτών 
,είχαμε ποσοστά απορριφθέντων : 38.90% τo 
2012 ,38,84% το 2013 ,29,22% το 2014 
,28,11% το 2015 ,21,38% το 2016 ,20,90% το 
2017 και  18,82% το 2018 . 



• Ένας σημαντικός λόγος που οδήγησε στην 
μείωση των ανωτέρω ποσοστών ,δίνοντας 
ποσόστωση συγκρίσιμη με τις  διεθνείς 
πρακτικές  ,είναι η συνεχής επίβλεψη της 
επιλογής αιμοδότη από εκπαιδευμένο ιατρικό 
προσωπικό της Αιμοδοσίας , συντελώντας στη 
μείωση των απορρίψεων. 



• Οι οδηγίες για την επιλογή 
αιμοδοτών που διανέμονται σε 
ετήσια βάση ,από την  Ελληνική 
Εταιρία Μεταγγισιοθεραπείας , 
αποτελούν ισχυρό εργαλείο στην 
επιλογή αιμοδότη ,μειώνοντας τη 
σύγχυση που υπήρχε γύρω από 
αμφιλεγόμενα σημεία αποδοχής ή 
απόρριψης των αιμοδοτών, 
βοηθώντας στην επάρκεια 
ασφαλούς αίματος και 
παραγώγων αυτού. 

 



• Η ηλεκτρονική καταγραφή αιμοδοτών στο 
Ε.Μ.Α., φανερώνει παρελθούσα 
συμπεριφορά (αιτίες απόρριψης , 
αποτελέσματα μοριακών και ορολογικών 
ελέγχων, τυχόν ανεπιθύμητα συμβάμματα) 
βοηθώντας στην επιλογή αιμοδότη. 

 



• Η ενημέρωση  για την ελονοσία και τον WNV από 
το ΕΚΕΑ και το ΚΕΕΛΠΝΟ , η διεξαγωγή μοριακού 
ελέγχου NAT- WNV στο κέντρο αναφοράς μας 
στο Ρίο Πατρών, βοήθησε περαιτέρω. 

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η σωστή επιλογή αιμοδότη 
,είναι  μια ομαδική δουλειά ,επιβάλλοντας   τη 
συνεχή κατάρτιση και συνεργασία των 
επαγγελματιών υγείας με τους αρμόδιους 
φορείς. 

 



 

Σας Ευχαριστώ 
 


