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Εισαγωγή 
• 50,511 πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα 

• 26,452 σε στεγαστικές δομές στον αστικό ιστό 

• Ανάγκη για ενσωμάτωση 



Πόσο προετοιμασμένο είναι το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ); 

 
• Έλλειψη διερμηνείας (καλύπτετε από ΜΚΟ, Διεθνής 

Οργανισμούς) 

• Έλλειψη διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (EURHUMAN 

project) για το πως οι επαγγελματίες υγείας παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο 

• Έλλειψη ενημέρωσης και καθοδήγησης μέσα στο ΕΣΥ 



Αιμοδοσία 
• Η δωρεά αίματος συμβάλει θετικά στην εύρυθμη 

λειτουργία του ΕΣΥ 

• Κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων τύπων αίματος 

• Πρόληψη των επιπλοκών της μετάγγισης  

• Χαμηλά ποσοστά εθελοντικής αιμοδοσίας 

• 45-50 % του συλλεγόµενου αίµατος προέρχεται από 
εθελοντική αιµοδοσία ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από 
δότες του συγγενικού  περιβάλλοντος των ασθενών 
 

 

 
Πηγή: Politou, M., Gialeraki, A., Valsami, S., Nearchakos, N., Tsantes, A., Travlou, A., & Maniatis, A. (2015). 
Integration in groups of donors may modify attitudes towards blood donation. Blood transfusion = Trasfusione 
del sangue, 13(2), 336–337. doi:10.2450/2014.0153-14 



Αιμοδοσία και μειονοτικές ομάδες, 

πρόσφυγες και μετανάστες Ι  

• Τι συμβαίνει μ’αυτούς τους πληθυσμούς; 



Αιμοδοσία και μειονοτικές ομάδες, 

πρόσφυγες και μετανάστες ΙΙ  

 

 

 

Αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω: 

• περιορισμένη ενημέρωση για τη διαδικασία της 
αιμοδοσίας 

• έλλειψη εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ 

• διακρίσεις και προκατάληψη 
 

Πηγή: Francis KL, Polonsk y MJ, Jones SC, Renzaho AMN (2017) The effects of a culturally- tailored 
campaign to increase blood donation knowledge, attitudes and intentions among African migrants in 
two Australian States: Victoria and South Australia. PloS ONE 12(11): e0188765  

 

 

 



Μελέτη περίπτωσης- Πυρκαγιές στο 

Μάτι και πρόθεση δωρεάς αίματος από 

πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο 

Γνώριζαν τι 
σημαίνει 

καταστροφή 

Δεν υπήρχε 
σύστημα 

παραπομπών  

Αδυναμία 
αξιοποίησης 

της 
προσφοράς 

Απογοήτευση  



Μελέτη περίπτωσης- Πυρκαγιές στο Μάτι και 

πρόθεση δωρεάς αίματος από 

πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο 

Αρνητικός αντίκτυπος σε τομείς όπως: 

• Ένταξη 

• Εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ και στους υπόλοιπους φορείς 

 

 

 



Συζήτηση 
• Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπολιτισμικών πολιτικών 

αιμοδοσίας με απεύθυνση σε ολόκληρη την κοινότητα 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε κοινοτικές 

παρεμβάσεις δωρεάς αίματος σε συνεργασία με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς (outreach teams) 

• Συμμετοχή των μελών της κοινότητας στο σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής αιμοδοσίας 

(peer modeling)  

• Παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα 

στο ΕΣΥ  

• Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 



Σας ευχαριστούμε για τη 

προσοχή σας 


