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1. 

Εισαγωγή 

2 



About this template Εισαγωγή 
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Η  προσέλκυση και αύξηση 

των εθελοντών αιμοδοτών 

είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την 

προαγωγής της υγείας στο 

σύνολο του γενικού 

πληθυσμού μιας χώρας.  

Η διερεύνηση των στάσεων και 

των γνώσεων απέναντι στην 

αιμοδοσία είναι απαραίτητα 

συστατικά ώστε να μπορέσει η 

κάθε αιμοδοσία να 

προσελκύσει και να διατηρήσει 

τους εθελοντές αιμοδότες. 



Σκοπός 

Αποτύπωση των 

γνώσεων και στάσεων 

των εργαζομένων του 

Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών (μιας δημόσιας 

υπηρεσίας) σχετικά με  

την εθελοντική 

αιμοδοσία. Σε έναν νομό 

που βρίσκεται ανάμεσα 

στους τρεις πρώτους  

πανελληνίως σε 

εθελοντική προσφορά 

αίματος.  
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Στόχος 

Η  προσπάθεια αύξηση της εθελοντικής 

προσφοράς σε αίμα στον συγκεκριμένο 

πληθυσμό. 
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2. 

Μεθοδολογία 
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In two or three columns 

Υλικό και μέθοδος 

Δείγμα 

◉ Ποσοτική μελέτη 

όπου 

περιελήφθησαν 

100 εργαζόμενοι 

του νοσοκομείου.  

◉ Η συλλογή των 

δεδομένων έλαβε 

χώρα από τον 

Φεβρουάριο έως 

τον Απρίλιο του 

2018.  

 

Ερευνητικό εργαλείο 

◉  Κατασκευάσθηκε 

και σταθμίστηκε   

ερωτηματολόγιο και 

έγινε μέτρηση 

εσωτερικής 

αξιοπιστίας 

◉ Οι ερωτηθέντες 

κλήθηκαν να 

απαντήσουν με την 

βοήθεια 

πενταβάθμιας 

κλίμακας Likert  

 

Διαδικασία 

◉ Αυτό- 

συμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια 

 

Μεθοδολογία 
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Η στατιστική ανάλυση έγινε μέσω του 

στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 23.0 

έκδοση για Windows και σε όλες τις 

αναλύσεις τέθηκε ως επίπεδο σημαντικότητας 

το 5%. 

 

You can also split your content Στατιστική επεξεργασία 
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3. 

Αποτελέσματα 
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In two or three columns 

Κλίμακα 

ευαισθητοποίησης 

Το μέσο  score 

ευαισθητοποίησης 

περί  της εθελοντικής 

αιμοδοσίας ισούται 

με 59,06(±11,612) 

μονάδες.  

 

Αξιοπιστία κλίμακας 

ευαισθητοποίησης 

Το νέο ερωτηματολόγιο 

έχει αρκετά καλή 

αξιοπιστία  

(Cronbach΄s  a = 0,701) 

 

Διερευνητική 

παραγοντική 

ανάλυση 

Οδήγησε σε 10 

στατιστικά 

σημαντικούς 

παράγοντες.  

 

Αποτελέσματα  
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4. 

Συμπεράσματα 
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About this template Συμπεράσματα 1/4 
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•Το ποσοστό των αιμοδοτών που έδιναν 

αίμα ήταν ελάχιστο (29%)  στο  σύνολο των 

φαινομενικά υγιών που συμμετείχαν στην 

μελέτη. Ενώ από το ίδιο ποσοστό που έδινε 

εθελοντικά έστω μια φορά το χρόνο 

ανερχόταν στο 19%. 

•Οι συμμετέχοντες  ήταν ενημερωμένοι περί 

την εθελοντική αιμοδοσία ωστόσο η 

ευαισθητοποίηση δεν ήταν υψηλή.  



About this template Συμπεράσματα 2/4 

Σχέση δημογραφικών χαρακτηριστικών και score 

ευαισθητοποίησης  
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Η μόνη σχέση που υπήρξε ήταν μεταξύ της ηλικίας. 

Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο 

πιο ευαισθητοποιημένοι ήταν. 



About this template Συμπεράσματα 3/4 
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Δηλώθηκε ότι η έλλειψη κινήτρων δεν βοηθά 

καθόλου στην συμμετοχή των εργαζομένων 

στην εθελοντική αιμοδοσία. 

 



την αλλαγή στάσης 

των επαγγελματιών 

σχετικά με την 

εθελοντική και 

αλτρουιστική 

προσφορά σε αίμα. 

με στόχο 

Our process is easy Συμπεράσματα 4/4 
 

 

 

Ο εντοπισμός των 

συγκεκριμένων 

κινήτρων θα μπορούσε 

να συνδράμει στην 

ανάπτυξη μιας σχέσης 

μεταξύ προσελκυτών 

και υποψήφιων 

εθελοντών αιμοδοτών  
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“ 
Όταν ο στόχος είναι να 

κερδίσεις, τότε θα κερδίσεις 

λίγα και για λίγο. Όταν ο 

στόχος είναι να προσφέρεις, 

τότε θα κερδίσεις πολλά, και για 

πολύ. 
Σμυρνάκης Ν. 
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About this template 
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Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! 

Ερωτήσεις; 
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