Γιατί δεν επανέρχονται οι
αιμοδότες ;
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Το να γίνει κάποιος αιμοδότης είναι επιλογή
Κάθε αιμοδοσία είναι επιλογή

Για τη σωστή διαχείριση των αιμοδοτών πρέπει να γνωρίζουμε :
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές αυτές?

Δίνουμε αίμα από : αλτρουισμό
• Η αιμοδοσία είναι ίσως το πιο αγνό παράδειγμα
αλτρουιστικής δράσης ή αρχετυπικής prosocial
συμπεριφοράς
• Είναι δωρεά, όμως…..
• Κανένας αιμοδότης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
χαρακτηριστεί από απόλυτο, ανιδιοτελή και αυθόρμητο
αλτρουισμό
• Titmuss, Lancet 1971

Δίνουμε αίμα από : Εγωισμό?
•

•

•
•
•
•
•

Βοηθάμε τους άλλους προσδοκώντας μια αίσθηση προσωπικής
συναισθηματικής ανταμοιβής (cf. Andreoni, 1990; Baumann et al.,
1981).
Πρέπει σίγουρα να ενυπάρχει μία αίσθηση καθήκοντος, επιδοκιμασίας
και συμφέροντος, κάποια επίγνωση της ανάγκης και του προορισμού του
αίματος ως δώρου.
Reciprocal ability, ‘helping me, helping you’ (Hupfer, Transfusion
2006)
Health screen(Glynn, Transfusion 2003; Ringwald Vox Sang 2007
Feeling ‘like a hero’ (Oswalt, Transfusion 1977)
Feeling proud
Need for recognition and self-esteem (Steele, Transfusion 2008;
Piliavin, Transfusion 1990)

Δίνουμε αίμα από : αγαθοεργία (benevolence):

η αιμοδοσία προέρχεται από συνδυασμό προσωπικής ανταμοιβής και
επιθυμίας να βοηθάς τους άλλους.

Δότης και λήπτης ωφελούνται,κερδίζουν (Ferguson et al.,
Health Psychology 2008) :
Ο δότης αισθάνεται προσωπική ανταμοιβή και ο λήπτης
λαμβάνει μια αιμοδοσία
Ο δότης κερδίζει warm glow ( ζεστασιά που νιώθεις όταν
βοηθάς τους άλλους – ανώτερο κίνητρο )

Anticipated regret

Attitude

Αιμοδοσία: “Theory of Planned Behavior”

Το να δίνεις αίμα είναι
χρήσιμο

Frequency/
experience
of blood
donation

Είμαι ικανός να δώσω αίμα

Self-efficacy

Intention

Moral norm

Subjective norm

Behaviour

Αισθάνομαι ότι έχω υποχρέωση να δίνω αίμα

Άλλοι σημαντικοί για μένα πιστεύουν ότι πρέπει να δίνω αίμα
perceived
behavioral
control

Στις μέρες μας…
Διαρκώς αυξάνεται η ζήτηση των παραγώγων αίματος ενώ αντίστοιχα
μειώνονται οι αιμοδοσίες.
Το δίλλημα αυτό επιδεινώνεται στις αναπτυγμένες χώρες λόγω γήρανσης του
πληθυσμού :
• Λιγότεροι νέοι είναι δυνητικά πρόθυμοι και ικανοί να αιμοδοτήσουν
• Αυξημένες μεταγγίσεις στις μεγαλύτερες ηλικίες
3% με 8% του κατάλληλου σε ηλικία πληθυσμού αιμοδοτεί κάθε χρόνο.
Οι μισές μονάδες αίματος προέρχονται από το 1% των τακτικών αιμοδοτών.
Μειώνεται ο αριθμός των αιμοδοτών πρώτης φοράς (FTDs)
50% των FTDs δεν θα επανέλθει για δεύτερη αιμοδοσία.
Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας για να εξασφαλίσουν επάρκεια σε αίμα:
• προσελκύουν νέους αιμοδότες και
• διατηρούν τους ήδη υπάρχοντες
καθώς μια μικρή αύξηση στην επάνοδο των αιμοδοτών μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική αύξηση των αιμοδοσιών

”αδρανείς“ αιμοδότες
Κάποιοι αιμοδότες σταματούν να αιμοδοτούν λόγω προβλημάτων
υγείας ή λόγω ηλικίας
Κάποιοι άλλοι σταματούν για άλλους μη-ιατρικούς λόγους?
Μη επαρκείς μελέτες σχετικά με τη δυνατότητα επαναπροσέλκυσής
τους αντίθετα με τουςενεργούς δότες είτε τους μη-δότες
Η επάνοδός τους παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους
νέους αιμοδότες:
• Ο κίνδυνος ιογενών λοιμώξεων είναι επίσης μειωμένος όχι μόνο
στους τακτικούς αιμοδότες αλλά και στους αιμοδότες που δεν
έχουν αιμοδοτήσει για 5 χρόνια.
( Lapsed donors: an untapped resourceTRANSFUSION2003)
• Είναι λιγότερη δαπανηρή γιατί ήδη έχουν υποβληθεί σε
υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις

The role of altruistic behavior, empathetic concern, and social responsibility motivation in
blood donation behavior
TRANSFUSION 2008;48:43-54.
Σκοπός:
Ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως ενσυναίσθηση, αλτρουισμός & κοινωνική
υπευθυνότητα ( τελευταία αιμοδοσία) αν ήταν διαφορετικά στους ενεργούς δότες
που είχαν αιμοδοτήσει πρόσφατα και στους “αδρανείς” δότες που δεν είχαν δώσει
αίμα τουλάχιστον για τα προηγούμενα 2 χρόνια σε σχέση με την συχνότητα /
ιστορικό αιμοδότησής τους.
6 κέντρα αίματος στην Αμερική
Τελικό δείγμα 12064 ( 66% ενεργείς & 34% αδρανείς )
Οι “αδρανείς” δεν έχουν δώσει αίμα τουλάχιστον για τα προηγούμενα 2 έτη
(Ιανουάριος 2003).
Οι ενεργείς δότες:
22.3% δίνουν αίμα 1 φορά και 4.6% πάνω από 20 φορές.
μεγαλύτεροι σε ηλικία και άντρες δίνουν αίμα τα τελευταία 5 χρόνια πιο συχνά από
νεότερους και γυναίκες.

Συνολικά οι αιμοδότες ενεργείς και ”αδρανείς“ κινητοποιούνται από αλτρουιστική
συμπεριφορά, ενσυναίσθηση και κοινωνική ευθύνη με το μέσο όρο κοντά στο υψηλότερο
score της αντίστοιχης κλίμακας.
Αιμοδότες με υψηλότερη αλτρουιστική συμπεριφορά και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
αιμοδοτούν κατά μέσο όρο συχνότερα τα τελευταία 5 χρόνια.
Τα δύο πιο σημαντικά προγνωστικά στοιχεία είναι: ενεργός δότης και υψηλή συχνότητα
αιμοδοτήσεων

Αλτρουιστικές συμπεριφορές και κοινωνική υπευθυνότητα αναπτύσσονται με την ηλικία και των
εμπειριών της ζωής Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο και
λιγότερες υποχρεώσεις σε οικογένεια και επομένως μεγαλύτερη εμπλοκή στο κοινωνικό γίγνεσθαι
Οι νεότεροι αιμοδότες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά στα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Προσελκύονται όταν δίδεται έμφαση στο προσωπικό ενδιαφέρον
Οι γυναίκες φαίνεται να κινητοποιούνται από ενσυναίσθηση περισσότερο από τους άνδρες

BLOOD DONORS AND BLOOD COLLECTION
Psychosocial characteristics of blood donors influence their voluntary non medical
lapse
Eva-Maria Merz , Eamonn Ferguson, and Anne van Dongen
TRANSFUSION Volume 58, November 2018

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσωπικότητας έχουν συνδεθεί με την
αιμοδοσία από τον αλτρουισμό ως φιλανθρωπία.
Κεντρικός προγνωστικός παράγοντας είναι η πρόθεση για αιμοδοσία(Theory of
Planned Behavior ).
Η αιμοδοσία είναι μια συμπεριφορά υγείας με κάποιο κόστος( (ενημέρωση, χρόνο,
κινητοποίηση ) και απαιτεί μια κατάλληλη φυσική κατάσταση καθώς ενέχει
κινδύνους για το δότη ( ζάλη ή ακόμη και λιποθυμία).
Ποια χαρακτηριστικά μπορεί να προστατεύουν τους νέους δότες από διακοπή
αιμοδοτήσεων για μη ιατρικούς λόγους?

Ιούλιος 2008 έως Μάρτιος 2009
εστάλησαν ερωτηματολόγια σε νέους
αιμοδότες 10 ημέρες περίπου πριν το
καθορισμένο ραντεβού για την Ιατρική
εξέταση.

Cox regression analysis χρησιμοποιήθηκε
για να διερευνηθεί η επίδραση διάφορων
μεταβλητών ( δημογραφικά, ψυχοκοινωνικά
χαρακτηριστικά και το ιστορικό της
αιμοδοτικής συμπεριφοράς ).

Ενεργείς 1295( 54,5%)
Αδρανείς 1081( 45,5%)

Η διακοπή ποικίλει αμέσως μετά την πρώτη
εξέταση ή μετά πριν την πρώτη αιμοδοσία
και μέχρι του χρόνου διενέργειας της
έρευνας ( Αύγουστος 2008- Απρίλιος 2009
έως Δεκέμβριος 2016 ).
Δύο μεταβλητές : ο λόγος συνολικές
αιμοδοσίες/ αριθμός προσκλήσεωνέμπειρος (>5 αιμοδοσίες) vs αρχάριος (05αιμοδοσίες)

Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά (7–point scale)
• Intention to return
Προτίθεμαι να δίνω αίμα τακτικά για τα επόμενα 2 χρόνια
• Affective attitude:Πως αισθάνεται ο δότης σχετικά με την
αιμοδοσία (ευχάριστα-δυσάρεστα)
• Cognitive attitude:Τι πιστεύουν για την αιμοδοσία ( χρήσιμο- μη
χρήσιμο)
• subjective, descriptive norms Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί
για μένα θεωρούν ότι είναι καλή ιδέα να δώσω αίμα
• Self-efficacy: Είμαι πεπεισμένος ότι θα ήμουν ικανός να
ξαναδώσω αίμα τα επόμενα 2 ετη
• Anxiety Φοβάμαι τις βελόνες, είμαι νευρικός φοβάμαι ότι θα χάσω
τις αισθήσεις μου
• Moral norm:Αισθάνομαι ηθική υποχρέωση να ξαναρχίσω να δίνω
αίμα

Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά (7–point scale)

•

Role identity: Το να δώσω αίμα είναι κάτι που σπανίως σκέφτομαι ή το
να δίνω αίμα είναι σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου.

•

expected planning failure :Γενικά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο για
μένα να βρω το χρόνο να δίνω αίμα, μάλλον θα ξεχάσω κάποιες
προσκλήσεις ή ακόμη και θα τις αναβάλλω μια ή δύο φορές.

•

wish or need for information :Ανάγκη για πληροφόρηση και ενημέρωση
σχετικά με τη χρήση του αίματος:

 Που πάει το αίμα μου ?
 Θέλω να γνωρίζω για τους αρρώστους που μπορεί να βοηθηθούν
•

Conscientiousness : ΕυσυνειδησίαΠραγματικά πιστεύω πως κάνω μια
σχολαστική δουλειά

•

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα το επίπεδο
του άγχους πριν την πρώτη αιμοδοσία:
μπορεί να καθορίσει την διακοπή της
αιμοδοσίας για 4 χρόνια ή και αργότερα.

•

Υψηλότερο επίπεδο άγχους οδηγεί είτε
συντομότερα τους δότες σε εθελοντική
αποχώρηση
είτε σε αποκλεισμό για
ιατρικούς
λόγους
ανεπιθύμητα
συμβάματα
Δότες
με
μεγαλύτερο
λόγο
αιμοδοσίες/προσκλήσειςείχαν
χαμηλό
επίπεδο άγχους και επομένως μικρό
κίνδυνο για διακοπή ( έμπειροι δότες)

•

•

•

Γυναίκες & νεαροί δότες είναι σε
μεγαλύτερο κίνδυνο διακοπής της
αιμοδοσίας
Δότες Ο neg είχαν χαμηλότερο κίνδυνο
σε σχέση με άλλες ομάδες αίματος.

•

Όλα τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά( intention,attitudes,moral
norms,self-efficasy) προστατεύουν τους δότες από την ”αδράνεια“.

•

Παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται προκειμένου για την ελάττωση του
άγχους τόσο στην αρχή όσο και καθόλη τη διάρκεια της αιμοδοτικής
καριέρας.

•

Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι δότες στην αρχή της καριέρας τους που
αναζήτησαν ενδιαφέρον για πληροφόρηση & γνώση για την αλυσίδα της
μετάγγισης ( παράγωγα αίματος – ασθενείς ), εμφάνισαν μεγαλύτερη
δέσμευση με την υπηρεσία αιμοδοσίας ως δότες και τελικά είχαν
ελαττωμένο κίνδυνο για αποχώρηση.
Η ενημέρωση με ”ωμό τρόπο“ μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική;
Τελικά θα ήταν καλύτερο οι ίδιοι οι δότες να επιλέγουν αν θέλουν να
ενημερωθούν ή όχι
Αναμενόμενη αποτυχία σχεδιασμού (expected planning failure )
συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για διακοπή αιμοδοσίας
Ενώ η απλή/αρχική αιμοδοσία συνδέεται μα χαρακτηριστικά procosial
προσωπικότητας
η επανάληψη της αιμοδοσίας συνδέεται με
χαρακτηριστικά όπως η ευσυνειδησία.

•
•

•
•

• Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 489 ανθρώπους ηλικίας
17–69 έτη από Ιούνιο 2000 έως Οκτώβριο 2001. Το δείγμα ήταν
απολύτως αντιπροσωπευτικό της αστικής περιοχής του Leeds (
GB) με μεγάλο εύρος ως προς την εθνικότητα,θρησκεία, εκπαίδευση
,οικονομική κατάσταση.257 (52,6%) γυναίκες και 232 ( 47,4%)
άντρες
Απάντησαν αυθόρμητα
• If you have donated blood previously, please state your
motivations for doing so.
• If your donations have lapsed, or if you have never donated,
please state your reasons.

Τα κίνητρα των αιμοδοτών είναι αλτρουισμός,ενσυναίσθηση και κοινωνική ευθύνη.
< Ανταποδοτικές αιμοδοσίες > από οικογένεια, φίλους για αναπλήρωση του αίματος
Ένα είδος υποχρέωσης για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου-ελλείψεις αίματος.
Προσωπικά οφέλη συνδυάζονται με την ευκολία και τις βολικές συνθήκες

Αποτρεπτικοί παράγοντες ( εκτός των
λόγων υγείας)
Περιορισμός
τρόπος ζωής

χρόνου,

πολυάσχολος

Δύσκολία στην πρόσβαση στις αίθουσες
αιμοληψίας ( τοποθεσία , ωράριο
λειτουργίας , ενημέρωση )
Φόβοι για τις βελόνες ή για το αίμα
”Δεν το έχουν σκεφτεί “

1400 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 4
αντίθετες γεωγραφικά περιοχές της Γαλλίας
Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, profil
του δότη και την προηγηθείσα εμπειρία του ως
δότης
Τελικό δείγμα 1186 δότες : 619 μη-δότες ( δεν
είχαν ποτέ αιμοδοτήσει ) & 567 “ αδρανείς”
lapsed ( είχαν να αιμοδοτήσουν πάνω από 1
χρόνο ).
Ανοικτές ερωτήσεις τύπου “For what reasons
do you not/no longer give blood?” –
9 κατηγορίες απαντήσεων
•1/5 των φραγμών αναφέρονται απευθείας στις
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας
• Αμέλεια – Απουσία συγκεκριμένου λόγου

Έλλειψη χρόνου είναι ο δεύτερος σε συχνότητα φραγμός: Αυτό αντικατοπτρίζει
μια αλλαγή στη σύγχρονη κοινωνία η σπατάλη χρόνου θεωρείται μη αποδεκτή.
Αισθάνονται ότι ο χρόνος που ”σπαταλούν“ για αιμοδοσία δεν έχει πιά
περισσότερη ή / και έχει λιγότερη αξία από οποιαδήποτε άλλο χρόνο της
ημέρας. Βέβαια αυτό είναι περισσότερο θέμα εκτιμώμενου χρόνου παρά
πραγματικού Pillavin (1990).
Ιδεατά θα ήταν ο συνδυασμός εκ μέρους των υπηρεσιών αιμοδοσίας από τη μια
να περιορίσουν πράγματι τον απαιτούμενο χρόνο για αιμοδοσία και από την άλλη
να πείσουν τους αιμοδότες για την σημασία της αιμοδοσίας(γενναιοδωρία,
αλληλοβοήθεια και κοινωνικό καθήκον).
Προκειμένου για τους ”αδρανείς“
επικοινωνία και καμπάνιες που
υπογραμμίζουν την αξία των προηγούμενων αιμοδοσιών τους.

Ενεργείς

•WBDs 2 αιμοδοσίες αλλογενείς και 1 αιμοδοσία τους τελευταίους 6 μήνες
(n=795)
•PPDs είχαν δώσει 3 φορές πλάσμα ή αιμοπετάλια και 1 αιμοδοσία πρόσφατα τους
6 μηνες(=475)

Δότες που έχουν διακόψει ή έχουν ελαττώσει τη συχνότητα των
αιμοληψιών τους (n=964):
•LWBDs ήταν WBD που δεν είχαν δώσει αίμα στα προηγούμενα 5 χρόνια (n=609)
•207 WBDs (26%) &148 PPDs (31%) αναφέρουν μείωση της συχνότητας
αιμοδοσίας τα τελευταία 5 έτη ( τους ζητήθηκε να αναφέρουν κάποιο λόγο ή/και
λόγους για τη μείωση ή τη διακοπή των αιμοδοσιών )

Περιορισμένος χρόνος ( busy lifestyle) για κάθε τύπο δότη ( WBD, LWBD & PPD) & Μεγάλος
χρόνος αναμονής. Ιδιαίτερα για :
PPDs : Περιορισμένος χρόνος για ξεκούραση & δραστηριότητες
Δυσκολία στην προσέγγιση λόγω απόστασης από τις μονάδες αφαίρεσης αλλά και της
λειτουργίας τους.
LWBDs:λόγοι υγείας, ελειπής ενημέρωση
ενόχληση για την συμπλήρωση του ιστορικού του αιμοδότη κάθε φορά (άλλοι λόγοι).
Λόγοι υγείας για τις γυναίκες και στους 3 τύπους δότη

Εθελοντές αιμοδότες
Φραγμοί:
•Προβλήματα υγείας αλλά και
αποκλεισμοί.
•Περιορισμένο
χρόνο
και
έλλειψη υπενθυμίσεων.
Κίνητρα :
•Κάλυψη με αίμα
•Αδεια από την εργασία
•Δωρεάν εξετάσεις αίματος
•Βραβεία
έχουν
μικρή
επίδραση
Αιμοδότες
αναπλήρωσης
αναφέρουν ως τον πλέον
αποτρεπτικό παράγοντα τον
χρόνο αναμονής.
1600 ερωτηματολόγια ,56,1% άνδρες,43,9% γυναίκες Γυναίκες και άτομα νεαρής
σε 11 Υπηρεσίες Αιμοδοσίας ( 71%) δότες
ηλικίας αιμοδοτούν λιγότερο
Η μεγάλη πλειοψηφία όλων των ερωτηθέντων ( 99%)έχει ισχυρή πεποίθηση ότι
η αιμοδοσία αποτελεί σημαντική συνεισφορά στους συνανθρώπους.

800 ερωτηματολόγια
( Οκτώβριος 2009- Φεβρουάριος 2010 ).
Φραγμοί :
•Εκτίμηση έλλειψης ασφάλειας ( 36%)
•Φόβοι ( 24 % )
•Άγνοια (21%)
•Αδιαφορία (17%)

•Ανταπόκριση σε επειγουσα ανάγκη είναι υψηλή
σε όλους τους δότες(τακτικοί,περιστασιακοί,σπάνιοι).
• Οι μη-δότες αναφέρουν ότι δεν τους ζητήθηκε
καθώς και φόβο για τις βελόνες, πόνο ,δυσφορία .
• Διάφορα κίνητρα δεν φαίνεται να επηρεάζουν
τη συχνότητα των αιμοδοτήσεων.
•Το κίνητρο της άδειας από την εργασία είναι
ισχυρό σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού

Are lapsed donors willing to resume blood donation, and what determines their motivation to
do so?
Anne van Dongen Charles Abraham Robert A.C. Ruiter Herman P. Schaalma Wim L.A.M. de Kort
J. Anneke Dijkstra Ingrid J.T. VeldhuizenTRANSFUSION Volume 52, June 2012
Σκοπός
Να μελετηθούν οι στάσεις, πιστεύω και γνωστικές λειτουργίες των“ αδρανών”
δοτών προκειμένου να τροποποιηθούν με αποτελεσματικά πειστικά
μηνύματα και τελικά να επαναπροσελκυθούν ως αιμοδότες
Μέθοδοι
• Εστάλησαν 800 ερωτηματολόγια (400 ενεργητικά και 400 παθητικά)
“αδρανείς” δότες που αφορούσαν:
• Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά
• Λόγοι διακοπής της αιμοδότησης
Τελικό δείγμα
• 148 αφορούσαν ενεργητικά & 100 παθητικά “αδρανείς” δότες
• αντίστοιχα 17,7 αιμοδοσίες vs 12,93
• Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν παρόμοιος 40,91 vs 39,46
• Γυναίκες 66,2% vs 53%

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Intention to return
Προτίθεμαι να ξαναδώσω αίμα
Affective attitude:Πως αισθάνεται ο δότης σχετικά με την αιμοδοσία
(ευχάριστα-δυσάρεστα)
Cognitive attitude:Τι πιστεύουν για την αιμοδοσία ( χρήσιμο- μη χρήσιμο)
subjective, norms Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για μένα θεωρούν ότι
είναι καλή ιδέα να δώσω αίμα
Self-efficacy: Είμαι πεπεισμένος ότι θα ήμουν ικανός να ξαναδώσω αίμα
Anxiety Φοβάμαι τις βελόνες, είμαι νευρικός φοβάμαι ότι θα χάσω τις
αισθήσεις μου
Moral norm:Αισθάνομαι ηθική υποχρέωση να ξαναρχίσω να δίνω αίμα
Role identity: Το να δώσω αίμα είναι κάτι που σπανίως σκέφτομαι ή το να
δίνω αίμα είναι σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου.
Ικανοποίηση:Συνολικά από την υπηρεσία αιμοδοσίας καθώς και από
καθαυτή τη διαδικασία (φιλικότητα, αποτελεσματικότητα,χρόνος αναμονής )

Differences between actively lapsed and passively
lapsed donors

Συνολικά οι “αδρανείς” έχουν υψηλή πρόθεση να επανέλθουν για αιμοδοσία ( σε 7point κλιμακα το 70% ταξινομούν την πρόθεση τους από 4 και πάνω )
Οι ενεργητικά “αδρανείς” έχουν:
• χαμηλότερη θετική πρόθεση, στάσεις & norms σε σχέση με τους παθητικά
“αδρανείς”
• χαμηλή αίσθηση ικανότητας ( self efficasy)
αισθάνονται ότι δεν έχει σημασία αν μπορούν ή όχι να δώσουν αίμα απλά δεν θέλουν
να το κάνουν λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους (ανεπιθύμητες αντιδράσεις ).

Self-reported reasons for withdrawal

ενεργητικά “αδρανείς” :Αντιδράσεις κατά ή μετά την αιμοδοσία 18% ,μειωμένη
φυσική κατάσταση (12%) προβλήματα κατά τη φλεβοκέντηση (13%) Δραστήριος
τρόπος ζωής και η απώλεια χρόνου (11%)
παθητικά “αδρανείς”: μειωμένη φυσική κατάσταση (14%) Δραστήριος τρόπος ζωής
και η απώλεια χρόνου (19%)

• Οι παθητικά “αδρανείς” δότες:
• Επιδεικνύουν ευνοικότερες στάσεις, σημαντικότατη ικανότητα (selfefficasy) καθώς και κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες και
επομένως ισχυρότερη πρόθεση να επανέλθουν για αιμοδοσία
• Γενικά είναι ικανοποιημένοι με τις αιμοδοσίες που είχαν στο
παρελθόν και με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας
• Παρεμβάσεις για αλλαγή στάσης θα μπορούσαν να τουςενθαρρύνουν
• Επαφή-επικοινωνία εστιάζοντας στην ευκολία τους να αιμοδοτούν
και υπογραμμίζοντας τα οφέλη της αιμοδοσίας ( ο λήπτης χρειάζεται
το αίμα και ο δότης αισθάνεται καλά με τον εαυτό του )
• Συνεντεύξεις που τους κινητοποιούν και τους βοηθούν να
σχεδιάσουν πλήρως τις αιμοδοσίες τους.
• Ερωτήματα εγείρονται για τη βιωσιμότητα των
επαναπροσελκυθέντων αιμοδοτών ( busy lifestyle)

•
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Η διατήρηση των αιμοδοτών έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της
προσέλκυσης νέων:
•
•

Ο κίνδυνος των μεταδιδόμενων με τη μετάγγιση λοιμώξεων (TTI) στους είναι μικρότερος
Στοιχίζει λιγότερο σε χρόνο και χρήμα

Η διατήρηση των αιμοδοτών τους προστατεύει τελικά από την αδρανοποίησή
τους.
Αδρανείς ( Lapsing) δότες έχουν αιμοδοτήσει τουλάχιστον 1 φορά τους τελευταίους 24 μήνες
και καμία τους τελευταίους 12 μήνες.
Στην Ολλανδία ποσοστό 24,9% των νέων δοτών δεν προβαίνει σε δεύτερη αιμοδοσία
Στην Αγγλία μόνον 38,4% κάνει δεύτερη αιμοδοσία τους επόμενους 6 μήνες και το 52,1%
εντός 12 μηνών
Στο Οχάιο μόνο 35% των αιμοδοτών πρώτης και δεύτερης φοράς προβαίνουν σε αιμοδοσία τα
επόμενα 2 χρόνια

Αιμοδότες σε κίνδυνο

είναι νέοι, γυναίκες και ζουν σε αστικές περιοχέs.

BD's self-identity
•

•

•

•

Το κίνητρο για αιμοδοσία φαίνεται
να είναι συνδυασμός αλτρουισμού
και αισθήματος warm glow
Εξωτερικά ερεθίσματα από
φίλους, οικογένεια , συναδέλφους
συχνά απαιτείται για να στραφεί η
πρόθεση σε δράση
Δότες και μη-δότες θεωρούν την
αιμοδοσία moral superiority ενώ
οι αιμοδότες απολαμβάνουν
αίσθημα ηθικής ικανοποίησης
Ηθικοί κανόνες κοινωνική ευθύνη
και ικανότητα (self-efficacy )
αποτελούν καθοριστικούς
προγνωστικούς παράγοντες
Δεν είναι τίποτα πιο σημαντικό για τη διατήρηση των αιμοδοτών από το να
θεμελιωθεί η ταυτότητα του αιμοδότη όσο το δυνατό πιο σύντομα.

1.Επικοινωνία
• Να τους ζητείται να αιμοδοτούν : σημαντικό κίνητρο για τους μηδότες αλλά και για τους αιμοδότες πρώτης φοράς ή πρώιμης φάσης
αλλά επίσης και για τους τακτικούς.
• Η συμπεριφορά του αιμοδότη κατά τα πρώιμα στάδια
αποτελεί
προγνωστικό στοιχείο για την μετέπειτα πορεία του.
• Όσο πιο συχνά αιμοδοτήσει ιδίως τον πρώτο χρόνο,τόσο πιθανό να
γίνει τακτικός αιμοδότης
• Η διατήρηση των αιμοδοτών αποτελεί συνέχεια της προσέλκυσής
τους και πρέπει να γίνεται από την αρχή,η επαφή με τον αιμοδότη
είναι μείζονος σημασίας .
• Υπενθυμίσεις –προσκλήσεις για αιμοδοσία τόσο συχνά όσο τα
κριτήρια καταλληλότητας το επιτρέπουν.
• Θεωρείται γενικά ότι στις 4 αιμοδοσίες δημιουργείται η ταυτότητα
του αιμοδότη και η αιμοδοσία γίνεται συνήθεια.

1.Επικοινωνία
• Σύγχρονη επικοινωνία με e-mails ιδιαίτερα στους νέους καθώς
επίσης και τεχνολογίες όπως το facebook
• Ενημερωτικές πλατφόρμες σε σύνδεση με δίάφορα event όπως
φεστιβαλ, μαραθώνιος κλπ ανάλογα με την ηλικία και τα
ενδιαφέροντα του δότη
• Υπενθυμιστικά e-mails αυξάνουν το ποσοστό απάντησης σε 73%
• Τα e-mails εύκολα προωθούνται σε φίλους, μέλη οικογένειες &
συναδέλφους συνεισφέροντας επιπλέον στην προσέλκυση των
αιμοδοτών.
• Εκτός της προσωπικής επαφής αναμφίβολα γενικές εκκλήσεις για
αιμοδοσία είναι απαραίτητες ιδίως από τα τοπικά μέσα tv, radio
κλπ
• Καλά εκπαιδευμένο προσωπικό επικοινωνεί με τους δότες από την
πρώτη φορά
• “ Ευχαρίστησε, Ενημέρωσε & Προσκάλεσε ”

2. Αναγνώριση του αιμοδότη
• Ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη, καρφιτσες , μετάλλια ,πιστοποιητικά
είναι ευρέως διαδεδομένα.
• Γιορτές και εκδηλώσεις μπορούν να συνεισφέρουν.

• Η άδεια από την εργασία,εργαστηριακές εξετάσεις φαίνεται να
έχουν μεγαλύτερη αξία σε σχέση εισιτήρια ή και διάφορα κουπόνια .
• Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι τα κίνητρα των αιμοδοτών είναι
υπερεκτιμημένα και δεν αυξάνουν τελικά τον αριθμό των
αιμοδοτήσεων.
• Σε κάποιους υψηλά κινητοποιημένους αιμοδότες με μεγάλη
δέσμευση, η προσφορά κινήτρων μπορεί να τους κάνει να
αισθανθούν ακόμη και ντροπιασμένοι.

3.Προσωρινός αποκλεισμός
•
•

•
•

•

Προσωρινός αποκλεισμός για ιατρικούς λόγους (πχ χαμηλή Hb) οδηγεί
σε απώλεια αιμοδοτών ιδίως όταν πρόκειται για πρώτης φοράς
Μόνον το 25%
των προσωρινά αποκλεισθέντων πρώτης φοράς
αιμοδοτών επανέρχονται σε σχέση με το 47% κατάλληλων αιμοδοτών
πρώτης φοράς. Τα αντίστοιχα ποσοστά δεν διαφέρουν για τους
έμπειρους αιμοδότες.
Ιδιαίτερα νέοι αιμοδότες διατρέχουν κίνδυνο να αποκλειστούν
προσωρινά λόγω του τρόπου ζωής τους body piercing, tattoο
Το ποσοστό του αποκλεισμού στο American Red Cross Blood Services
είναι 12.8%, και μόνον το 2.9% αφορά τελικά στην ασφάλεια των
ληπτών.
Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας θα πρέπει να αναπτύξουν παρεμβάσεις ώστε
να επικοινωνούν με τους αιμοδότες και να τους εντάξουν ξανά μετά τη
λήξη του χρόνου αποκλεισμού τους.

•
•
•

•
•
•
•
•

4.Άγχος και stress

Πλέον συχνός
αποτρεπτικός παράγων ακόμα και στους τακτικούς
αιμοδότες
Άγχος πριν την αιμοδοσία συνδέεται με ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Αιμοδότες που δέχονται κάποιου είδους κοινωνική υποστήριξηκατά την
αιμοδοσία, small talk,που τους ενθαρρύνουν, τους αποσπούν την προσοχή
αναφέρουν λιγότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις και μεγαλύτερη τάση για
επάνοδο τον επόμενο χρόνο.
Social skills του προσωπικού που φλεβοκεντεί ελαττώνει τις αντιδράσεις
των αιμοδοτών (Stewart et al., 2006).
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης εξαρτώνται από τον τύπο του αιμοδότη (
αποφεύγει το ερέθισμα ή είναι σε επαφή και το αντιμετωπίζει )
Στρατηγικές αποφυγής δίνοντας στον δότη βιβλίο ή περιοδικό, tablet
Καμπάνιες που αποφεύγουν τις εικόνες με ασκούς αίματος, βελόνες κλπ
αλλά εστιάζουν στην ικανότητα και στην αυτοπεποίθηση των αιμοδοτών.
Μια άλλη στρατηγική βοηθάει τον δότη να επαναπροσδιορίσει τα αρνητικά
του συναισθήματα
(anxiety, stress),δίνοντας έμφαση στο θετικό
αποτέλεσμα.

5. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

•
•

•

•
•
•

•

Προκαλούνται από συνδυασμό υποκείμενης έντασης του αιμοδότη και
πτώσης της αρτηριακής του πίεσης.
Αιμοδότες που
βιώνουν ελαφρές ανεπιθύμητες ελαττώνουν την
επάνοδό τους κατά 34% , France et al. (2005)
Κόπωση μετά την αιμοδοσία έχει αρνητικό αντίκτυπο για επάνοδο
ιδιαίτερα στους δότες πρώτης φοράς, ενώ αιματώματα και επιπλοκές
από τη φλεβοκέντηση δεν φαίνεται να επηρεάζουι Dongen et al.
(2013)
Αυξημένος αριθμός ανεπιθύμητων συμβαμάτων στους νέους & γυναίκες
Ιδιαίτερα σημαντικός προγνωστικός παράγοντας αποτελεί η ικανότητα
του προσωπικού που φλεβοκεντεί να αναγνωρίζει,αξιολογεί και
αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις αυτές .
Τεχνικές ασκήσεων στους μεγάλους μύες των βραχιόνων και των
μηρών έχει συνδυασμένη θετική επίδραση τόσο ψυχολογική μέσω
απόσπασης της προσοχής όσο και φυσιολογική διότι αποφεύγεται η
λίμναση του αίματος και αυξάνεται η ροή του αίματος στον εγκέφαλο .
(Fer-guson et al., 2007
Πρόσληψη νερού 500ml στα προηγούμενα 30 λεπτά ή/και λήψη
καφείνης

6.Σχεδιαση
•

Παρεμβάσεις με στόχο να γίνει η αιμοδοσία μια πλήρως σχεδιασμένη δράση
με προσκλήσεις, υπενθυμίσεις και επαφή με τον αιμοδότη εαν αποτύχει για
διάφορους λόγους να αιμοδοτήσει.

•

Βαριεστημάρα και απώλεια χρόνου αναφέρονται σαν επιπλέον σημαντικά
εμπόδια για τακτικές αιμοδοτήσεις.

•

Παρεμβάσεις τύπου if-then plans
διευκολύνει την μετάφραση της
πρόθεσης σε δράση και συγκεκριμένα σε αιμοδοτική συμπεριφορά και ίσως
να αποτελέσουν το επίκεντρο μελλοντικών ερευνών.
δότες κινητοποιούνται κατά προτεραιότητα για αιμοδοσία
πολυάσχολο τρόπο ζωής τους.

παρά τον

7.Ευκολία
•

•

Περισσότερες αίθουσες αιμοληψίας με ευρύτερο ωράριο λειτουργίας, με
ευχάριστο φυσικό περιβάλλον, με ευκολία πρόσβασης με τα μέσα μεταφοράς
ή ακόμη και parking, κοντά στους τόπους εργασίας ή σε εμπορικά κέντρα .
Ιδιαίτερα στους νεότερους αιμοδότες η ευκολία αποτελεί το ισχυρότερο
κίνητρο,υπερβαίνει και τον αλτρουισμό

•

Περισσότερες
προσωπικό

κινητές

μονάδες

,επαρκές

ιατρικό

και

νοσηλευτικό

•

Επαγγελματίες με δεξιότητες ,καλά εκπαιδευμένοι .Είναι αυτοί που θα
κάνουν τον αιμοδότη να νιώθει ότι χαίρει εκτίμησης και θα ενισχύσουν την
ταυτότητά του με έναν τελείως άμεσο τρόπο.

Τελικά…

επειδή οι ηθικοί κανόνες είναι καθοριστικοί για τους
αιμοδότες , είναι σημαντικό οι υπηρεσίες αιμοδοσίας να
έχουν καλή φήμη στο γενικό πληθυσμό και πρέπει
συνεχώς να βελτιώνουν την καλή τους εικόνα.

