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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κοσμά Καλλιόπη: Συγκριτική μελέτη βιοχημικών εξετάσεων μεταξύ εθελοντών αιμοδοτών 

και διερεύνηση γνώσεων αυτών ως προς την αιμοδοσία. 

(Με την επίβλεψη του κ. Γεωργίου Πανουτσόπουλου, Καθηγητή) 

 

Η αιμοδοσία αποτελεί δώρο ζωής για κάποιον ο οποίος έχει απόλυτη ανάγκη από μετάγγιση 

αίματος. Ο εθελοντής αιμοδότης είναι ένα άτομο ευαισθητοποιημένο  και υπεύθυνο ως 

άνθρωπος και ως πολίτης. Ως άνθρωπος, επιτελεί ιερό καθήκον σώζοντας ζωές και ως 

πολίτης, συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων του.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση και εξέταση του προφίλ των εθελοντών 

αιμοδοτών και των αιμοδοτών αναπλήρωσης αίματος μέσα από εργαστηριακές βιοχημικές 

εξετάσεις συγκρίνοντας τα δεδομένα ως προς την ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό 

επίπεδο και το δείκτη μάζας σώματος των αιμοδοτών του πληθυσμού του Νομού Λακωνίας. 

Επίσης, η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, η διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου 

και η μελέτη της συμπεριφοράς/στάσης ζωής των εθελοντών αιμοδοτών του πληθυσμού του 

Νομού Λακωνίας ως προς την αιμοδοσία. 

 

Υλικό και Μέθοδος 

 Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 100 εθελοντές αιμοδότες  

και 100 εθελοντές αιμοδότες αναπλήρωσης αίματος και ελέγχονται οι βιοχημικές τους 

εξετάσεις, ενώ, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 200 τυχαίους εθελοντές αιμοδότες που μετά 

τη διαδικασία της αιμοληψίας συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο.                                                                                          

Όλα τα άτομα έδωσαν αίμα στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Σπάρτης για να εξαγχθούν οι 

βιοχημικές τους εξετάσεις από τον ίδιο αντιδραστήρα και ελέγχθηκαν τα στοιχεία της 

Γλυκόζης, Ολικής Χοληστερίνης ή Χοληστερόλης, Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη 

(HDL), Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (LDL), Τριγλυκερίδια, Γαλακτικής 

Αφυδρογονάσης, Οξαλοξικής Τρανσαμινάσης, Πυροσταφυλικής Τρανσαμινάσης, Αλκαλικής 

Φωσφατάσης, Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάσης και Κρεατινικής Κινάσης. 
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Αποτελέσματα 

Στην εξέταση της Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης φαίνεται ότι οι τιμές των εξετάσεων 

των ΕΑΑΑ είναι εμφανώς υψηλότερες από τις τιμές των εξετάσεων των ΕΑ.  Οι αιμοδότες 

που δε γνωρίζουν την ομάδα αίματός τους ανέρχονται σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό της 

τάξης σχεδόν του 25% τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Επίσης, εντύπωση προκαλεί 

το πολύ μεγάλο ποσοστό αιμοδοτών (67,5%) που δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν ποια είναι τα 

επιτρεπτά όρια των τιμών του αιματοκρίτη τόσο για τον άνδρα όσο και για τη γυναίκα, 

προκειμένου να μπορεί να δώσει αίμα. Εξίσου μεγάλο είναι και το ποσοστό των αιμοδοτών 

που δηλώνει ότι δε γνωρίζει ποια είναι τα επιτρεπτά όρια της αρτηριακής πίεσης, 

προκειμένου να μπορεί κάποιος να δώσει αίμα. Συγκεκριμένα, το 64,6% του συνόλου των 

αιμοδοτών δηλώνει ότι δε γνωρίζει. Τέλος, παρατηρείται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, στις περισσότερες από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου (στατιστικά σημαντικό).  

 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη αποκάλυψε ότι δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των δύο ομάδων εθελοντών αιμοδοτών με βάση τις βιοχημικές τους εξετάσεις ενώ φάνηκε 

επίσης, από το δεύτερο μέρος της έρευνας ότι οι εθελοντές αιμοδότες υστερούν ακόμη και σε 

βασικές γνώσεις σε θέματα αιμοδοσίας αλλά και ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο 

ζωής των εθελοντών αιμοδοτών από του μέσου ανθρώπου.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αίμα, Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Σπάρτης, αιμοδοσία στο Ν. Λακωνίας. 
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ABSTRACT 

Kosma Kalliopi: Comparative study of biochemical tests among blood donors and investigate 

such knowledge as to the donation. 

(Under the supervision of Mr. Panoutsopoulos, Professor) 

 

The donation is a gift of life for someone who is in dire need of blood transfusion. A 

volunteer donor is a person sensitized and responsible as a man and as a citizen. As a man, 

performs sacred duty of saving lives and as a citizen, contributes to improving the health of 

others. 

The purpose of this study was to compare and examine the profile of blood donors and 

replacement blood donors through biochemical laboratory tests comparing the data for age, 

occupation, educational level and body mass index of the donor population of Laconia. 

Also, the recording of demographic data, explore the knowledge level and the behavioral / life 

stance of blood donors population of Laconia on the donation. 

 

Material and Method 

The survey consists of two parts. The first part consists of 100 volunteer blood donors and 

100 volunteer replacement blood donors and controlled biochemical tests, while the second 

part contains 200 random blood donors after which the process of donation completed 

questionnaire. 

All subjects gave blood in the Blood Transfusion Department of General Hospital of Sparta to 

export the biochemical tests of the same reactor and tested items of Glucose, Total 

Cholesterol or Cholesterol, High Density Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein 

(LDL), Triglycerides, Lactate Dehydrogenase, (Serum) Glutamic Oxaloacetic Transaminase, 

(Serum) Glutamic Pyruvic Transaminase, Alkaline Phosphatase, Gamma Glutamyl 

Transpeptidase and Creatine Kinase. 
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Results 

In consideration of the Low Density Lipoprotein seems that the prices of examinations of 

VBDN is obviously higher than those of the VBD exam. The donors who do not know their 

blood group amounted to a fairly high rate of almost 25% in both men and women. Also 

impressive is the large proportion of donors (67.5%) said they do not know what are the 

allowable limits of hematocrit values for both the man and the woman to be able to give 

blood. Equally large is the proportion of blood donors indicates that knows what the 

permissible limits of blood pressure, in order to be able to give blood. Specifically, 64.6% of 

all blood donors indicates that knows. Finally, it appears that women have higher rates of 

correct answers, most of the questions in the questionnaire (statistically significant). 

 

Conclusions 

The study revealed that not found any statistically significant differences between the two 

groups of blood donors on the basis of biochemical tests and also appeared from the second 

part of the investigation that voluntary donors lacking even basic knowledge in donations and 

also that there is no difference in the lifestyle of voluntary blood donors from the average 

person. 

 

Keywords: Blood, Department of Blood Transfusion, General Hospital Sparta, donations in 

Lakonia. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Εισαγωγή 

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον 

συνάνθρωπο. Είναι μία από τις σημαντικότερες ανιδιοτελείς πράξεις αφού αποτελεί δώρο 

ζωής γι’ αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Για να υπάρξει όμως αυτή η πράξη αγάπης θα πρέπει ο αιμοδότης να είναι απόλυτα 

συνειδητοποιημένος και να μην αποτελεί απλά ένα άτομο που βοηθά, όταν υπάρχει απόλυτη 

ανάγκη, έναν συγγενή ή φίλο. 

 Σημαντικό κομμάτι για να είναι συνειδητοποιημένος είναι η ενημέρωση. Μέσα από την 

ενημέρωση ο αιμοδότης κατανοεί ότι έχει πολλά οφέλη. Έτσι λοιπόν ο αιμοδότης γνωρίζει 

καλά ότι μαζί με την πράξη αγάπης υποβάλλεται σε ένα μίνι τσεκ απ, σύμφωνα με τον 

ευρύτερο ελληνικό όρο ¨προσυμπτωματικό έλεγχο¨ από τον γιατρό της αιμοδοσίας, ο οποίος 

είναι απαραίτητος, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν έγκαιρα να εντοπισθούν παράγοντες 

κινδύνου που απειλούν την υγεία του. 

Το τσεκάπ συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις για το ιατρικό ιστορικό, τη γενική κατάσταση της 

υγείας και τον τρόπο ζωής, τον έλεγχο της αιμοσφαιρίνης, της αρτηριακής πίεσης, των 

σφυγμών, για ηπατίτιδα B και C (HBV, HCV), AIDS (ιός HIV), λεμφοτρόπο ιό (HTLV) 

σύφιλη καθώς και βιοχημικές εξετάσεις. 

Όλη αυτή η σειρά των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική γιατί γίνεται έγκαιρη διάγνωση 

τυχών προβλημάτων και λοιμώξεων καθώς επίσης πρόληψη χρόνιων παθήσεων. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι η τακτική αιμοδοσία μειώνει μακροπρόθεσμα τις εκδηλώσεις καρδιοπάθειας, 

υπέρτασης, ορισμένων μορφών καρκίνου, σακχαρώδη διαβήτη, υπερχοληστερολαιμίας, 

εμβολικών επεισοδίων (λ.χ. εγκεφαλικό). 

 Μέσα από την διαδικασία αυτή υπάρχουν και  ψυχοκοινωνικά οφέλη (αυτοπραγμάτωση, 

αυτοεκτίμηση, ατομική καταξίωση, κοινωνική καταξίωση, κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική 

αναγνώριση, και αίσθηση ατομικής και οικογενειακής προστασίας) .Έτσι λοιπόν βλέπουμε 
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ότι η αιμοδοσία δεν είναι σωτήρια μόνο για όποιον χρειάζεται αίμα, αλλά μπορεί να 

ωφελήσει σημαντικά την υγεία και ψυχή του αιμοδότη. 

Η ιατρική σήμερα παραδέχεται ότι η σύγχρονη εξέλιξη στον τομέα των εργαστηριακών 

διαγνωστικών εξετάσεων σε συνδυασμό με την εξέταση από τον ειδικό ιατρό προσφέρει ένα 

σίγουρο μέσο για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση. 

Μέσα από την διαδικασία της αιμοδοσίας ο εθελοντής αιμοδότης αποκτά κάποιες γνώσεις. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό της αιμοδοσίας μπορεί να λύσει όποια τυχόν απορία υπάρχει 

(λ.χ. πόσα λίτρα είναι ο συνολικός όγκος αίματος του σώματος, πόσα ml αίματος 

λαμβάνονται σε κάθε δωρεά ολικού αίματος, πόσες φορές τον χρόνο μπορεί να δίνει αίμα 

κάθε αιμοδότης). Ο εθελοντής αιμοδότης αποκτώντας όλες αυτές τις γνώσεις μπορεί με την 

σειρά του να λύσει απορίες ή να διώξει φοβίες που μπορεί να έχουν άτομα μέσα από το στενό 

του περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει και αυτός με την σειρά του στο έργο 

της αιμοδοσίας. 

 Ο συνειδητοποιημένος εθελοντής αιμοδότης φροντίζει η συμπεριφορά στον τρόπο ζωής του 

να είναι όσο το δυνατόν ¨ποιοτική¨. Και λέγοντας ποιοτική εννοούμε να  επιλέγει και να 

εφαρμόζει έναν υγιεινό τρόπο ζωής φροντίζοντας να έχει υγιεινή διατροφή, άσκηση, 

αποφεύγοντας κακές συνήθειες όπως αλκοόλ, κάπνισμα και κακή διατροφή που έχει σαν 

αποτέλεσμα την παχυσαρκία. Τα πάντα είναι αλυσίδα, με το να αγαπάς τον εαυτό σου αγαπάς 

τον συνάνθρωπό σου και συμβάλλεις σε ένα έργο στο οποίο δεν είσαι απλά ένας θεατής αλλά 

ένας συνειδητοποιημένος πολίτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει με την πράξη του την ζωή. 

 

1.1 Ερευνητικές υποθέσεις 

Υ1. Δε θα υπάρξουν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων 

μεταξύ Εθελοντών Αιμοδοτών κι Εθελοντών Αιμοδοτών Αναπλήρωσης Αίματος. 

Υ2. Θα υπάρξουν διαφορές στο γνωστικό επίπεδο μεταξύ Εθελοντών Αιμοδοτών κι 

Εθελοντών Αιμοδοτών Αναπλήρωσης Αίματος όσον αφορά θέματα αιμοδοσίας. 

Υ3. Θα υπάρξουν διαφορές στον τρόπο ζωής μεταξύ Εθελοντών Αιμοδοτών κι Εθελοντών 

Αιμοδοτών Αναπλήρωσης Αίματος. 
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2. Αιμοδοσία και ποιοτική λειτουργία 

 

2.1 Ορισμός αιμοδοσίας 

Φυσιολογικά το σώμα μας φτιάχνει εύκολα όλο το αίμα που χρειαζόμαστε. Όμως μπορεί να 

χρειαστούμε περισσότερο αίμα από ότι το σώμα μας μπορεί να παράγει σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων ή νοσημάτων. Τα χαμηλά επίπεδα αίματος μπορεί να είναι επικίνδυνα και να 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ακόμη και το θάνατο εάν το χαμένο αίμα δεν 

αντικατασταθεί γρήγορα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτόμαστε από το αίμα που δίνουν οι υγιείς αιμοδότες. 

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Κατά την αιμοδοσία 

δεν θα πρέπει να γίνεται κανενός είδους φυλετική, εθνική ή θρησκευτική διάκριση. Γι’ αυτό 

το λόγο, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης. 

Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω από όλα ενέργεια ζωής για τον 

πάσχοντα συνάνθρωπό μας γιατί το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο 

χαρίζεται. 

Τα τελευταία 50 χρόνια, η επιστημονική και τεχνική πρόοδος στο τομέα της μετάγγισης 

αίματος υπήρξε τόσο αλματώδης, ώστε σήμερα η μετάγγιση να μην είναι μια απλή λήψη και 

χορήγηση αίματος, αλλά ένας ιδιαίτερος κλάδος της Αιματολογίας που βρίσκεται σε συνεχή 

εξέλιξη, μια θεραπευτική μέθοδος, που βασίζεται σε αυστηρότατους κανόνες, μια ολόκληρη 

οργάνωση, που περιλαμβάνει επιστήμονες γιατρούς- αιματολόγους και βιοχημικούς, ειδικούς 

τεχνικούς, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, στατιστικολόγους, κοινωνικούς παράγοντες 

και κρατικούς λειτουργούς.[68],[71] 
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2.2 Έργο αιμοδοσίας 

 

Η αιμοδοσία έχει ως έργο της: 

• Την εθελοντική μη αμειβόμενη προσφορά αίματος και την απαγόρευση κέρδους από 

τη διάθεση προϊόντων αίματος. 

• Τα κριτήρια επιλογής ή αποκλεισμού των αιμοδοτών. 

• Τον τρόπο συλλογής του αίματος. 

• Τον τρόπο παρασκευής των παραγώγων αίματος και πλάσματος. 

• Τις αρχές συντήρησης του αίματος και των παραγώγων. 

• Τον τρόπο παράδοσης και διακίνησης του αίματος και των παραγώγων. 

• Τέλος τον εργαστηριακό έλεγχο με τις εργαστηριακές εξετάσεις που επιβάλλονται 

(ορολογικές, καθορισμός ομάδων αίματος, έλεγχος νοσημάτων που μεταδίδονται με την 

μετάγγιση και έλεγχος στειρότητας) 

• Την πρακτική της μετάγγισης, δηλαδή, τον τρόπο αίτησης ενός αίματος για 

μετάγγιση, τον τρόπο επιλογής του αίματος και τις απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να 

προηγηθούν από μια μετάγγιση. 

• Τον απαράβατο όρο της τήρησης δελτίων καταγραφής όλων αυτών των διαδικασιών 

ώστε να είναι δυνατός ο πολλαπλός έλεγχος που εξασφαλίζει την αποτροπή των 

συμβαμάτων.[3] 

 

2.3 Λειτουργία υπηρεσίας αιμοδοσίας 

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας πρέπει να τοποθετείται σε ένα τέτοιο σημείο του νοσοκομείου, ώστε 

να είναι εύκολη η προσπέλαση από τα τμήματα, τα οποία τη χρειάζονται πιο συχνά και πιο 

άμεσα, δηλαδή το τμήμα επειγόντων περιστατικών και τα χειρουργεία. 
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Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να υπάρχει σύστημα ταχείας μεταφοράς που εξασφαλίζει 

ασφαλή, μη τραυματική και χωρίς έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, μεταφορά του αίματος 

και των προϊόντων τους. 

Η φυσική γειτνίαση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας με το χώρο των κλινικών εργαστηρίων είναι 

επιθυμητή, επειδή βοηθάει στην ενοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και στον 

επιστημονικό έλεγχο και στην καλή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού των 

κλινικών εργαστηρίων. 

Το συνολικό εμβαδόν, που χρειάζεται μια Υπηρεσία Αιμοδοσίας, καθορίζεται από τον όγκο 

και το είδος της εργασίας, που διεκπεραιώνεται από την Υπηρεσία. 

Εκτός από τα πολύ μικρά νοσοκομεία, σ’ όλα τα άλλα η Υπηρεσία Αιμοδοσίας πρέπει να 

λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ώστε να μπορεί να 

εξυπηρετήσει άμεσα τα επείγοντα περιστατικά και να γίνεται αποδοτική χρήση του χώρου. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα μεγάλα νοσοκομεία στα οποία οι ανάγκες σε χώρο 

μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά, αν η Υπηρεσία λειτουργεί 8-12 ώρες αντί όλο το 24ωρο. 

Ανάλογα με τον όγκο της δουλειάς και το εύρος των υπηρεσιών, που προσφέρει η Υπηρεσία 

της Αιμοδοσίας, θα πρέπει να υπάρχουν χώροι για τις παρακάτω δραστηριότητες: χώρος 

υποδοχής, χώρος συνέντευξης των αιμοδοτών, χώρος αιμοδοσίας, χώρος κατεργασίας του 

αίματος, ελέγχου συμβατότητας, ελέγχου αντισωμάτων, ελέγχου ηπατίτιδας, σύφιλης, AIDS 

κ.λπ. Επίσης χώρος για πλασμαφαίρεση και κυτταραφαίρεση, ειδικών εξετάσεων (όπως 

ιστοσυμβατότητας), χώρος αποθήκευσης του αίματος, αποστείρωσης, αποθήκη υλικού, 

γραφικές υπηρεσίες και γραφεία για τον διευθυντή της Υπηρεσίας και τον επικεφαλής του 

βοηθητικού προσωπικού, καθώς και χώροι βιβλιοθήκης και διδασκαλίας. 

Θα πρέπει να υπολογισθεί ότι για κάθε εργαζόμενο στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας χρειάζονται 

περίπου 6 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον η Υπηρεσία λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο και 

προσφέρει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων 

 Ειδικά για την πληρότητα των χώρων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Επαρκής φωτισμός από την οροφή. 

2. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και υγρασία για άνετες συνθήκες εργασίας. 
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3. Δάπεδα από μη απορροφητικό υλικό, που επιδέχονται καθαρισμό με υγρό διάλυμα. 

4. Τοίχοι και οροφή από υλικό που καθαρίζεται εύκολα. 

5. Οι επιφάνειες των μηχανημάτων και οι επιφάνειες εργασίας θα πρέπει να 

διατηρούνται καθαρές. 

6. Ο θόρυβος πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Κουτιά υλικού να απομακρύνονται 

αμέσως. Οι διάδρομοι να είναι ελεύθεροι. Τα προσωπικά αντικείμενα των εργαζομένων να 

φυλάγονται σε ατομικά ντουλάπια.[58] 

       Για την υπηρεσία της Αιμοδοσίας πρέπει να διατεθούν αρκετές τηλεφωνικές γραμμές 

ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει ανοικτή γραμμή για τυχόν επείγουσα κλήση. Η 

καθαριότητα στους χώρους της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας πρέπει να είναι σχολαστική και να 

γίνεται συχνός έλεγχος. Επίσης το υπόλοιπο των δειγμάτων αίματος, μεταχειρισμένα 

σωληνάρια και άλλα υλικά μιας χρήσης, που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, αποκομίζονται σε 

γερούς πλαστικούς σάκους, που τοποθετούνται σε σκεπασμένους κάδους με εμφανή ταμπέλα 

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ». Η αποκομιδή αυτών των κάδων θα γίνεται σύμφωνα με τους 

γραπτούς κανονισμούς του νοσοκομείου για μολυσμένα απορρίμματα.
 

 

2.4 Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στην υπηρεσία αιμοδοσίας 

Ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να απευθύνεται σε τέσσερις περιοχές: 

Α) διαδικασίες 

Β) προσωπικό 

Γ) όργανα και υλικά 

Δ) διαχείριση 

Οι διαδικασίες καταγράφονται λεπτομερώς με τη σειρά εκτέλεσής τους. Το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα πρέπει να περιγράφεται σε κάθε βήμα της διαδικασίας και με τη συγγραφή του 

εγχειριδίου διαδικασιών να αναπτύσσονται λεπτομερώς οι οδηγίες για τη διεκπεραίωση της 

κάθε διαδικασίας. Τα κρίσιμα σημεία στη διαδικασία επισημαίνονται και υποβάλλονται σε 
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τακτικό έλεγχο. Πριν από την εφαρμογή της κάθε διαδικασίας γίνεται αξιολόγηση για να 

αποδειχθεί ότι πράγματι οδηγεί στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

Δεν αρκεί όμως η σαφής και λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας. Σημαντικό ρόλο για 

σωστό αποτέλεσμα παίζει και το προσωπικό. Οι διαδικασίες για την απόκτηση και διατήρηση 

ικανού προσωπικού περιλαμβάνουν σωστή επιλογή, συνεχή εκπαίδευση και ορθή διατύπωση 

του καθηκοντολογίου. 

Η ανάγκη για λειτουργικά όργανα και υψηλής ποιότητος υλικά είναι προφανής και ο τακτικός 

περιοδικός έλεγχος της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους είναι απαραίτητος. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή συστήματος ποιοτικού ελέγχου είναι απαραίτητο να τον 

ενστερνιθούν οι υπεύθυνοι του κάθε χώρου, οι οποίοι πρέπει να αναζητούν συνεχώς τρόπους 

βελτίωσης της αποδοτικότητας αλλά και της πρόληψης των λαθών. 

Επιγραμματικά οι διαδικασίες στην αιμοδοσία που υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο είναι: 

• Συλλογή δειγμάτων, σήμανση. 

• Σωστή διεκπεραίωση εργαστηριακών ελέγχων. 

• Εφαρμογή των διαδικασιών όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών. 

• Τήρηση σωστών ευανάγνωστων και πλήρων αρχείων. 

• Εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων, υψηλής ποιότητος, παραγώγων αίματος. 

• Συντήρηση των παραγώγων σε συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της 

ποιότητος τους. 

• Έγκαιρη και ακριβής διάθεση των παραγώγων για μετάγγιση στους ασθενείς.[49],[11] 

Γενικά: Για τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας πρέπει: 

 Ο νόμος για την Αιμοδοσία να δίνει αυξημένες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες στις 

νοσοκόμες και στους παρασκευαστές των Κέντρων. 

 Να θεσμοθετηθεί Συμβουλευτική Επιτροπή της Αιμοδοσίας, η οποία θα περιλαμβάνει 

όλους τους διευθυντές των Κέντρων Αιμοδοσίας. 
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 Να υπάρξει πρόβλεψη για την κατάλληλη στέγαση των Κέντρων Αιμοδοσίας σε 

χώρους, οι οποίοι ανάλογα με την κίνηση των Κέντρων να κυμαίνονται από 500-1000 

τμ. 

 Να δημιουργηθεί πρωτοβάθμιος σύλλογος των εθελοντών αιμοδοτών στα επιμέρους 

Κέντρα Αιμοδοσίας και δευτεροβάθμιος, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, οι οποίοι θα 

συνεργάζονται με το αρμόδιο προσωπικό των περιφερειακών κέντρων και του 

Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, πάνω σε θέματα διαφώτισης.[58] 
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3. Αίμα και ομάδες αίματος 

 

«Το αίμα είναι φορέας της ζωής και ως αναντικατάστατο θεραπευτικό μέσο η 

μόνη πηγή του είναι ο άνθρωπος. Ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, ούτε 

αγοράζεται, ούτε πωλείται, ούτε πιστώνεται, μόνο προσφέρεται!!!!» 

 

3.1 ΑΙΜΑ 

Αίμα είναι το υγρό που κυκλοφορεί στο αγγειακό σύστημα των ανθρώπων και των ζώων. Η 

κυκλοφορία του διαμέσου της καρδιάς, των αρτηριών, των φλεβών και των τριχοειδών 

αγγείων επιτελεί διάφορες λειτουργίες όπως η μεταφορά θρεπτικών ουσιών, ορμονών, 

βιταμινών, θερμότητας και οξυγόνου στους ιστούς και την απομάκρυνση άχρηστων ουσιών 

που παράγονται κατά τον μεταβολισμό και του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπρόσθετα, 

παρέχει άμυνα κατά των λοιμώξεων μέσω της δράσης των λευκών αιμοσφαιρίων και των 

αντισωμάτων. Το αίμα αποτελεί έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο κυκλοφορούντα ιστό, ο 

οποίος αποτελείται από διάφορους τύπους κυττάρων που συγκρατούνται μέσα σε ένα υγρό 

μέσο που ονομάζεται πλάσμα. 

Το αίμα αποτελεί το 7% του βάρους του ανθρώπινου σώματος και, κατά συνέπεια, ο μέσος 

ενήλικος έχει συνολικό όγκο αίματος γύρω στα 5 λίτρα, από τα οποία τα 2,7 έως 3 λίτρα είναι 

πλάσμα και το υπόλοιπο της σύστασής του είναι τα έμμορφα κυτταρικά στοιχεία που 

αιωρούνται σε αυτό. Το αίμα διασχίζει το ανθρώπινο σώμα με μέση ταχύτητα 2 χιλιόμετρα 

την ώρα, καλύπτοντας όλο το δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων, των οποίων η επιφάνεια 

υπολογίζεται σε 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Με κάθε παλμό της, η καρδιά διοχετεύει περίπου 

70 χιλιοστόλιτρα αίματος στις αρτηρίες, που ισοδυναμούν με περίπου 7.000 λίτρα ημερησίως 

ή περίπου 2,5 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο.[17]  
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3.1.1 Το αίμα και τα παράγωγά του 

Το αίμα είναι ζωντανός ιστός που τα κύτταρά του ανανεώνονται συνεχώς από μητρικά 

κύτταρα του μυελού των οστών ή των λεμφαδένων. Το αίμα περιλαμβάνει κύτταρα όπως: 

ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, που «κολυμπούν» μέσα στο 

πλάσμα. 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν την αιμοσφαιρίνη στην οποία οφείλεται και το κόκκινο 

χρώμα του αίματος. Η μέση διάρκεια ζωής τους είναι 120 μέρες και ο αριθμός τους 

κυμαίνεται στα 4.500.000 - 6.000.000 ανά κυβικό χιλιοστό ή αποτελούν το 45% περίπου του 

όγκου του αίματος. 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια κάνουν την ανταλλαγή του οξυγόνου δηλ. προσλαμβάνουν το 

οξυγόνο από τους πνεύμονες και το μεταφέρουν στους ιστούς και τα κύτταρα. Από εκεί 

παραλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακος, που το αποβάλλουν κατά την επιστροφή τους 

στους πνεύμονες κ.ο.κ., εξασφαλίζοντας έτσι τη ζωή. 

Τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα είναι μεγαλύτερα από τα ερυθρά, περίπου 5.000-

10.000 ανά κυβικό χιλιοστό αίματος και η διάρκεια ζωής τους 2-10 μέρες. Συμμετέχουν 

αποτελεσματικά στην άμυνα του οργανισμού μας κατά των μικροβίων, με φαγοκυττάρωση, ή 

άλλων ξένων βλαπτικών παραγόντων. 

Τα αιμοπετάλια ή θρομβοκύτταρα, είναι θραύσματα κυττάρων, σε αριθμό 150.000-

400.000περίπου ανά κυβικό χιλιοστό και είναι εκείνα που πρώτα φράζουν το σημείο 

τραυματισμού ενός αγγείου, σχηματίζοντας ένα αιμοστατικό αιμοπεταλιακό θρόμβο, ώστε να 

σταματήσει η αιμορραγία. 
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Το πλάσμα αποτελεί το 55% του όγκου του αίματος, είναι ένα διαφανές κιτρινωπό υγρό μέσω 

του οποίου μεταφέρονται αιμοσφαίρια, πρωτεΐνες, και άλλες ουσίες. Αποτελείται κατά 91,5% 

από νερό, κατά 7% από πρωτεΐνες και κατά 1,5% από άλλες ουσίες, όπως θρεπτικά 

συστατικά, ορμόνες, αναπνευστικά αέρια, ηλεκτρολύτες, βιταμίνες και άχρηστες αζωτούχες 

ουσίες.  

Το πλάσμα μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα και παίρνει από αυτά τα προϊόντα 

του μεταβολισμού που πρέπει να αποβληθούν, και τα μεταφέρει στα όργανα απέκκρισης 

(συκώτι, νεφροί, πνεύμονες). H ισορροπία αυτή είναι απαραίτητη για την υγεία. Κάθε 

διαταραχή συνεπάγεται βαριά νόσηση.[68],[41],[19] 

 

3.2 Γενικά για την δομή και λειτουργία της αιμοσφαιρίνης 

Ο ενήλικας έχει ανάγκη 15 λίτρων καθαρού οξυγόνου την ώρα. Τα ποσά αυτά του οξυγόνου 

μεταφέρονται από 5 περίπου λίτρα αίματος. 

Εάν έπρεπε να μεταφερθεί η ίδια ποσότητα οξυγόνου μόνο από το πλάσμα θα χρειαζόταν να 

κυκλοφορεί ποσότητα πλάσματος 100 λίτρων ανά λεπτό. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην 

παρουσία της αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια. (1 gr αιμοσφαιρίνης μεταφέρει 1.36 

ml οξυγόνου. Ενώ 1 gr πλάσματος μεταφέρει μόνο 0,0026 ml οξυγόνου). 

Οι ιστοί δεν μπορούν να προσλάβουν την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου από τον αέρα του 

περιβάλλοντος του οργανισμού, με διάχυση. 

Το οξυγόνο διαχέεται 1.000.000 φορές πιο αργά δια μέσου των ιστών. Η απαιτούμενη 

ποσότητα οξυγόνου θα μπορούσε να προσληφθεί από τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς την 

βοήθεια της αιμοσφαιρίνης, μόνον εάν αντί ιστού σκεπαζόταν με λεπτό χαρτί. 

Η αιμοσφαιρίνη του ανθρώπου όχι μόνο είναι ο κύριος μεταφορέας του οξυγόνου, αλλά 

αναλαμβάνει και την μεταφορά των ιόντων υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακος.[58] 
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3.3 Σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ 

Είναι το πρώτο σύστημα ομάδων αίματος που ανακαλύφθηκε (KarlLandsteiner 1900) και 

αφορούσε τις ομάδες αίματος Α, Β και Ο. Το Ο σημαίνει απουσία αντιγόνων Α και Β. Η 

κληρονομική μεταβίβαση αυτών κατά τους νόμους του Mendel διαπιστώθηκε από τον 

μαθηματικό Bernstein το 1924. 

Πράγματι το σύστημα αυτό εξαρτάται από τρείς αλληλόμορφους γόνους: Α, Β και Ο από 

τους οποίους μόνο δύο εκφράζονται στην επιφάνεια του κυττάρου. 

Το σύστημα αυτό (Α Β Ο) παρουσιάζει την εξαιρετική ιδιότητα να αναγνωρίζεται αφενός 

από τον προσδιορισμό των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων, και αφετέρου από την παρουσία 

αντισωμάτων στον ορό του αίματος (αντι-Α και ή αντι-Β). Η σταθερή παρουσία των 

ισοσυγκολλητινών αντι-Α ή αντι-Β που ονομάζονται σήμερα αλλοσυγκολλητίνες, προσδίδει 

στο σύστημα ΑΒΟ, την σπουδαιότητα του για την μετάγγιση αίματος. 

Θεμελιώδες αξίωμα του συστήματος ΑΒΟ είναι ότι τα φυσικά αυτά αντισώματα υπάρχουν 

στο αίμα μόνο εφόσον λείπει το αντίστοιχο συγκολλητινογόνο. 

Όταν απουσιάσει ένα συγκολλητινογόνο, υπάρχει πάντοτε στο πλάσμα η αντίστοιχη 

αλλοσυγκολητίνη. Έτσι στον ορό του αίματος της ομάδας Α ανευρίσκεται η 

αλλοσυγκολλητίνη αντι-Β. Στον ορό του αίματος της ομάδας Β ανευρίσκεται η 

αλλοσυγκολλητίνη αντι-Α. Στον ορό του αίματος ΑΒ δεν υπάρχει καμία αλλοσυκολλητίνη. 

Στον ορό του αίματος της ομάδας Ο ανευρίσκονται και οι δύο αλλοσυγκολλητίνες: αντι-Α και 

αντι-Β. 

Πάνω σε αυτό το αξίωμα στηρίζεται ο διπλός εργαστηριακός καθορισμός των ομάδων 

αίματος του συστήματος ΑΒΟ. 

Ο εργαστηριακός δε καθορισμός συνιστάται: 

α) Στην αναζήτηση των συγκολλητινογόνων των ερυθρών αιμοσφαιρίων με την βοήθεια 

ισχυρών αλλοσυγκολλητικών ορών (οροί tests). 

β) Στην αναζήτηση της αλλοσυγκολλητίνης στον ορό του αίματος με τη βοήθεια γνωστών 

ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθρά tests). 
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Για τον έλεγχο συμβατότητας συνήθως χρησιμοποιείται ορός αίματος, αν και μερικά 

εργαστήρια χρησιμοποιούν πλάσμα. Το δείγμα πρέπει να είναι πρόσφατο και να έχει ληφθεί 

το πολύ 3 ημέρες πριν την προγραμματιζόμενη μετάγγιση. Τα δείγματα ορού και ερυθρών 

του ασθενούς πρέπει να διατηρηθούν στους 1-6
ο
C στην αιμοδοσία, τουλάχιστον 7 ημέρες 

μετά την μετάγγιση. 

Πριν από την εκτέλεση της συμβατότητος πρέπει να ελέγχεται το αρχείο της αιμοδοσίας για 

προηγηθείσες μεταγγίσεις του αρρώστου καθώς και για την ομάδα του και τυχόν αντισώματα 

που έχουν βρεθεί στο παρελθόν. 

Ο παρακάτω πίνακας παριστάνει την ταξινόμηση των ομάδων αίματος του συστήματος 

ΑΒO.[72],[60],[59],[45] 

 

Ομάδα Συγκολλητογόνα Συγκολλιτίνες 

 (Ερυθρά Αιμοσφαίρια) (ορός ή πλάσμα) 

ΑΒ Α και Β - 

Α Α Αντι-Β 

Β Β Αντι-Α 

O - Αντι-Α  και Αντι-Β 

 

Στατιστικές μελέτες στον Ελληνικό πληθυσμό έχουν δείξει την ίδια συχνότητα των ομάδων 

αίματος με τους Ευρωπαίους. 

 

ΑΒ = 4.75% 

Α = 37.93% 

Β = 12.93% 

O = 44.39% 
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3.4 Κληρονομικότητα των ομάδων αίματος ΑΒΟ 

Οι ομάδες αίματος ΑΒΟ κληρονομούνται κατά τους νόμους του Mendel. 

Ο γόνος Α καθορίζει μέσω ειδικού ενζύμου την παρουσία του αντιγόνου Α στα ερυθρά 

αιμοσφαίρια . Το ίδιο ισχύει και για τον γόνο Β.Ο γόνος Ο είναι σιωπηλός ή άμορφος. Κάθε 

άτομο παίρνει καθέναν από τους γόνους αυτούς και από τους δύο γονείς. 

Έτσι υπάρχουν οι ακόλουθοι γονότυποι (συνδυασμός γόνων) ΑΑ, ΑΟ, ΒΟ, ΒΒ, ΑΒ, ΟΟ Οι 

γόνοι Α και Β θεωρούνται ως γόνοι που επικρατούν εξίσου και ο καθένας τους χωριστά 

επιβάλλεται στον γόνο Ο. 

Έτσι οι ομάδες αίματος Α ή Β μπορούν να ανταποκριθούν από πλευράς γονοτύπου,  σε δύο 

τύπους: Στον ομοζυγωτικό ΑΒ ή ΒΒ και στον ετεροζυγωτικό ΑΟ ή ΒΟ. Η ομάδα αίματος Ο 

θεωρείται υποχρεωτικά ως ομόζυγος τύπος ΟΟ. 

 

Οι διάφοροι συνδυασμοί φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Φαινότυποι Γονότυποι 

Α ΑΑ 

 ΑΟ 

Β ΒΒ 

 ΒΟ 

ΑΒ ΑΒ 

Ο Ο 

 

 

Οι γόνοι των ομάδων αίματος ΑΒΟ είναι άλληλοι και εναλλάσσονται μόνο μεταξύ τους. 

Όταν ο γόνος από τον πατέρα και ο γόνος από την μητέρα είναι απόλυτα όμοιοι, τότε η ομάδα 

λέγεται ομόζυγη. Στην αντίθετη περίπτωση, λέγεται ετερόζυγη. 
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Οι γόνοι του συστήματος ΑΒΟ είναι αυτόσωμοι, δηλαδή κληρονομούνται ανεξάρτητα 

φύλου.[59],[40],[14] 

 

3.5 Αποκλεισμός Πατρότητας 

Ο Landsteiner έλαβε το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη των ομάδων αίματος. Το 1930 

κατά την απονομή του βραβείου αντέδρασε στο θέμα της χρήσης των ομάδων αίματος για 

δικαστικές υποθέσεις διαλεύκανσης πατρότητας, πράγμα πολύ διαδεδομένο σήμερα. 

Οι μαθηματικές και γενετικές βάσεις που επιτρέπουν τη χρήση των ομάδων αίματος του 

συστήματος ΑΒΟ για τον αποκλεισμό της πατρότητας, έχουν θεσπιστεί από τις αρχές του 

αιώνα μας από τον VonDunger και Hirszfield. Συνοπτικά έχουν ως εξής: 

« Κανένα αντιγόνο δεν μπορεί να εμφανιστεί στο παιδί, εάν δεν υπάρχει στον πατέρα ή την 

μητέρα του». Επομένως, εάν ένα αντιγόνο υπάρχει στο παιδί και ταυτόχρονα απουσιάζει από 

την μητέρα, το αντιγόνο αυτό προέρχεται υποχρεωτικά από τον πατέρα. Αν όμως το αντιγόνο 

που υπάρχει στο παιδί απουσιάζει από τον υποτιθέμενο πατέρα, τότε ο δεσμός συγγένειας 

αίματος παύει να υπάρχει, και η πατρότητα αποκλείεται εντελώς. Στα παραπάνω πρέπει να 

προστεθεί ότι: Εάν ένας από τους γονείς είναι ομοζυγώτης για ορισμένο σύστημα ομάδων 

αίματος, τα προϊόντα του ομοζυγώτη αυτού πρέπει να ανευρεθούν στο παιδί. 

Η ανακάλυψη και του συστήματος HLA επιτρέπει τον αποκλεισμό της πατρότητας έως 99%. 

Ο Τριανταφυλλίδης και οι συνεργάτες του το 1985 χρησιμοποίησαν τις γονιδιακές 

συχνότητες σε 27 γενετικά συστήματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπολόγισαν τους δείκτες 

πατρότητας σε κάθε φαινοτυπικό συνδυασμό μητέρας – παιδιού. Εάν ο δείκτης πατρότητας 

είναι μεγαλύτερος του 399, πρακτικά είναι απόδειξη πατρότητας. 

Η εργασία για τον αποκλεισμό πατρότητας πρέπει να γίνεται σε ειδικά Κέντρα όπου υπάρχει 

η δυνατότητα ελέγχου των αντιδραστηρίων, και έμπειρο προσωπικό για τον ακριβή 

προσδιορισμό των ομάδων αίματος. 

Οι ομάδες αίματος κληρονομούνται, επομένως συντροφεύουν τη ζωή του κάθε ατόμου από 

τη γέννηση μέχρι το θάνατο και είναι γενετικά καθορισμένες. 
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Η μελέτη όλων των συστημάτων αντιγόνων των ερυθροκυττάρων των λευκών αιμοσφαιρίων 

και των πρωτεϊνών του ορού (και όχι μόνο των συστημάτων ΑΒΟ και Ρέζους) χρησιμεύει και 

για τον έλεγχο αμφισβητούμενης πατρότητας.[56],[57],[42],[63] 

 

3.6 Σύστημα ομάδων αίματος Ρέζους 

Μετά το αντιγονικό σύστημα ΑΒΟ, δεύτερο σε σημασία από κλινική άποψη, έρχεται το 

σύστημα ρέζους που ανακαλύφθηκε πάλι από τον Landsteiner και Wienerτο 1940. Εδώ 

πρέπει να προστεθεί και η εργασία των Levin και Stetson το 1939. 

Ανάλογα με την παρουσία ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του παράγοντα ρέζους, 

που είναι όπως και οι ουσίες Α και Β, ένα συγκολλητινογόνο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

λέγονται «Ρέζους θετικό» ή «Ρέζους αρνητικό». 

Οι κύριες ομάδες αίματος έχουν την παρακάτω κατάταξη: 

ΑΒ, Α, Β, O / Ρέζους θετικό και 

ΑΒ, Α, Β, O / Ρέζους Αρνητικό 

Η συχνότητα των ομάδων αίματος σχετικά με τον παράγοντα Ρέζους στον Ελληνικό 

πληθυσμό είναι:  

Ρέζους θετικό = 85% 

Ρέζους Αρνητικό = 15% 

Ένα άτομο Ρέζους - Θετικό μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές 

περιπτώσεις αίμα Ρέζους-Αρνητικό. Αντίθετα, άτομο Ρέζους-Αρνητικό δεν πρέπει να δεχθεί 

αίμα Ρέζους- θετικό. 

 Αν συμβεί η τελευταία περίπτωση, στην διάρκεια της πρώτης μετάγγισης τέτοιου αίματος, 

συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη 

«ευαισθητοποιείται» και παράγει «αντισώματα» δηλ. ουσίες αντι-Ρέζους που θα 

καταστρέψουν μαζικά ερυθρά -Θετικά σε περίπτωση και δεύτερης ή και άλλων λαθεμένων 

μεταγγίσεων με κίνδυνο της ζωής του αρρώστου αυτού. 
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Ανάλογη κατάσταση «ευαισθητοποίησης» με τον παράγοντα Ρέζους μπορεί να συμβεί σε 

γυναίκες Ρέζους - Αρνητικό σε περίπτωση που εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει 

από τον πατέρα αντιγόνο Ρέζους. Σ' αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα 

συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου τοκετού. Στους επόμενους όμως τοκετούς τα 

προϋπάρχοντα στο αίμα της μητέρας αντισώματα αντι-Ρέζους ακολουθώντας αντίθετη 

πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου 

Ρέζους - θετικό και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρό ίκτερο, μέχρι σοβαρές ή και 

θανατηφόρες βλάβες στο σώμα του εμβρύου. 

Ο ίκτερος αυτός ονομάζεται αιμολυτικός ίκτερος των νεογνών και απαιτεί ειδική θεραπεία 

που σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνει την «αφαιμαξομετάγγιση» δηλαδή την πλήρη 

ανταλλαγή του αίματος του νεογνού με νέο συμβατό αίμα. Σήμερα με την πρόοδο της 

ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της μητέρας προλαμβάνεται με τη χορήγηση αντι-

ρέζους σφαιρίνης, αμέσως μετά τον τοκετό.[72],[40],[25] 
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4. Επάρκεια σε αίμα και εθελοντής αιμοδότης 

 

4.1 Νομοθεσία και οργάνωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας 

Η οργάνωση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας διέπεται διεθνώς από ένα ενιαίο σύστημα στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Έτσι, η αιμοδοσία είναι ο μόνος ίσως τομέας της Ιατρικής με ενιαία καθορισμένο νομοθετικά 

έργο. Σε κάθε χώρα όμως, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ορίζεται η σχετική 

νομοθεσία που καθορίζει το έργο και τις αρμοδιότητές της. 

Στην Ελλάδα, το “Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας”, που εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, είναι το κεντρικό όργανο για την οργάνωση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Οι 

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1) τα Κέντρα Αιμοδοσίας, 

2)τους Σταθμούς Αιμοδοσίας Α΄ Τάξης και 3) τους Σταθμούς Αιμοδοσίας Β΄ Τάξης. Τα 

κέντρα Αιμοδοσίας καλύπτουν τις ανάγκες μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ή μεγάλων 

πληθυσμιακών ομάδων και εδρεύουν σε νοσοκομεία. Οι Σταθμοί Αιμοδοσίας Α΄ Τάξης είναι 

μικρότερες υπηρεσίες και καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου στο οποίο εδρεύουν και 

41 άλλες τοπικές ανάγκες. Οι Σταθμοί Αιμοδοσίας Β΄ Τάξης καλύπτουν αποκλειστικά τις 

ανάγκες του νοσοκομείου που στεγάζονται. 

Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 94 Μονάδες Αιμοδοσίας. Από αυτές, οι 14 ονομάζονται 

Κέντρα Αιμοδοσίας και οι άλλες 80 Σταθμοί Αιμοδοσίας (25 Α΄ Τάξης και 55 Β΄ Τάξης).[39] 

Κάθε τράπεζα αίματος αποτελεί ένα ενσωματωμένο μέρος ενός δημόσιου νοσοκομείου και οι 

αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν α) τη στρατολόγηση νέων αιμοδοτών, β) τη συλλογή και 

τον έλεγχο του αίματος και γ) και τη διακίνηση του αίματος και των παραγώγων του στις 

νοσοκομειακές κλινικές.[31] 

Πρόσφατα, το 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την οδηγία 2002/98 για τη θέσπιση 

προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την 

αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος, η οποία 

ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με την ψήφιση του Νόμου 3402/2005 «Περί 

Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας».[2] 



33 
 

Η εκτίμηση των δεδομένων αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα σοβαρά 

προβλήματα στη Ελληνική Αιμοδοσία, τόσο ιατρο-κοινωνικά, όσο και διοικητικά-

επιχειρηματικά. Η λειτουργία της, για παράδειγμα, διέπεται από αναχρονιστική πολυνομία 

(ΒΔ 334/55, ΝΔ 4026/59, ΒΔ 772/61, ΠΔ 694/75, ΠΔ 544/77, ΠΔ 31/86, Ν 1820/88). Είναι 

γεγονός και ευρύτερα γνωστό το ότι δεν έχει προωθηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η σημασία 

και η αξία του αίματος ως κοινωνικού αγαθού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η συμμετοχή των 

αμιγώς εθελοντών μη αμειβόμενων αιμοδοτών είναι σχετικά περιορισμένη, ενώ το αίμα που 

συλλέγεται προέρχεται κυρίως από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών. 

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί μία δομημένη 

εκστρατεία και προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών και αφύπνισης του 

λαού σε θέματα που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό και τη μη αμειβόμενη προσφορά 

αίματος. Για να πραγματοποιηθεί αυτό με σωστές βάσεις είναι απαραίτητο να διερευνηθούν 

και να καταγραφούν οι στάσεις, οι γνώσεις, οι απόψεις, οι αντιδράσεις, οι ενδοιασμοί, τα 

κίνητρα και η συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν σήμερα με οποιονδήποτε τρόπο 

στην προσφορά αίματος. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην εξέταση των παραπάνω 

παραγόντων, λαμβάνει η καταγραφή και αποτύπωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των ατόμων αυτών και ο βαθμός συσχέτισης και επίδρασής τους με τις στάσεις και την 

συμπεριφορά των εθελοντών αιμοδοτών. 

 

4.2 Ανάγκες μονάδων αίματος- Επάρκεια σε αίμα 

Η αιμοδοσία αποτελεί δώρο ζωής για κάποιον ο οποίος έχει απόλυτη ανάγκη από μετάγγιση 

αίματος. Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, το 60% του πληθυσμού θα χρειαστεί μετάγγιση 

ολικού αίματος ή ενός από τα παράγωγά του σε κάποια στιγμή της ζωής του. Παράλληλα 

μόνο το 5% των ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι αιμοδότες δίνουν αίμα.[43],[21] 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα διαθέτει ένα ευρύ κατάλογο αιμοδοτών βάσει του 

οποίου 6 αιμοδότες αντιστοιχούν σε 100 πολίτες, γεγονός που την κατατάσσει δεύτερη 

ανάμεσα στις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων οι 

οποίοι έχουν δωρίσει αίμα έστω και μία φορά στη ζωή τους. Επίσης, η Ελλάδα έρχεται πρώτη 

όσον αφορά τους μη αιμοδότες, οι οποίοι όμως έχουν σκεφτεί να δώσουν αίμα. Παρ’ όλα τα 

στοιχεία αυτά όμως, η Ελλάδα που είναι μία χώρα 11.000.000 κατοίκων, πολύ συχνά 
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βρίσκεται στη δυσάρεστη αλλά αναπόφευκτη θέση να εισάγει αίμα από το εξωτερικό, καθώς 

ο ετήσιος αριθμός μονάδων αίματος δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι περίπου το 20% (120.000) των μονάδων αίματος που 

παρέχονται ετησίως διατίθενται για τη μετάγγιση 3000 περίπου ασθενών που πάσχουν από 

θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία. Επίσης, οι ανάγκες αίματος κατά τη διάρκεια 

διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ότι σε άλλες χώρες 

της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως προκύπτει από την έρευνα του ασφαλούς και 

καλού αίματος, και προσπάθειες να ελαχιστοποιηθεί αυτή η αλόγιστη χρήση έχουν αποβεί 

προς το παρόν άκαρπες.[47] 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης υποδεικνύουν ότι το αίμα και τα παράγωγα του αίματος θα πρέπει να συλλέγονται 

αποκλειστικά από τακτικούς εθελοντές μη αμειβόμενους αιμοδότες.[13] Συνεπώς, τα 

συστήματα αιμοδοσίας τα οποία στηρίζονται στους εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι δίνουν 

αίμα σε σταθερή βάση, έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τις παροχές αίματος 

και να προγραμματίσουν τις μεταγγίσεις. Τέλος, από ηθική άποψη, δεν είναι σωστό να 

αναγκάζονται οι συγγενείς ενός ασθενούς που χρειάζεται αίμα, να αναζητούν κάτω από 

ψυχολογική πίεση άτομα για να προσφέρουν αίμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 

δικού τους ανθρώπου. 

Η ευρύτατη εφαρμογή των μεταγγίσεων, σε συνάρτηση με τις δυσκολίες εξασφάλισης των 

απαιτούμενων ποσοτήτων αίματος για την κάλυψη των αναγκών, δημιουργούν οξύ 

ιατροκοινωνικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους υπεύθυνους φορείς υγείας σε όλο τον 

κόσμο. Η έλλειψη αίματος συνεπάγεται αναβολές χειρουργικών επεμβάσεων, παράταση της 

παραμονής των ασθενών στα νοσοκομεία, απώλεια εισοδημάτων από την επιβράδυνση της 

θεραπείας, καθώς και ευρύτερες ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες 

επιβαρύνουν τόσο τους ίδιους τους ασθενείς όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τη εφαρμογή Εθνικής Αιμοδοτικής Πολιτικής, που 

στηριζόμενη σε αρχές μη κερδοσκοπικού μάρκετινγκ, θα αποσκοπεί κυρίως στην ενημέρωση 

και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την εθελοντική αιμοδοσία.[2],[69] 

Επομένως η προσπάθεια του συστήματος αιμοδοσίας στην Ελλάδα πρέπει να έχει δύο 

βασικούς στόχους:  
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Πρώτον, τη συνολική αύξηση των μονάδων αίματος που συλλέγονται για να διασφαλιστεί η 

αυτάρκεια στην παροχή αίματος και  

Δεύτερον, η μετατροπή των αιμοδοτών αντικατάστασης σε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, 

προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια του αίματος και να διευκολυνθεί η διαχείριση των 

διαθέσιμων μονάδων αίματος και των παραγώγων του.[27] 

 

4.3 Προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών 

Η προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών ήταν πάντοτε δύσκολη, αλλά τα τελευταία χρόνια οι 

δυσκολίες έχουν αυξηθεί. Ο αυστηρός έλεγχος με δοκιμασίες που συνεχώς αυξάνονται, 

αυξάνει τον αριθμό των δοτών που αποκλείονται. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 

αυξάνει τον γηράσκοντα πληθυσμό ο οποίος δεν αιμοδοτεί αλλά χρειάζεται συχνά μετάγγιση. 

Η μετανάστευση αλλάζει την σύνθεση της δεξαμενής των αιμοδοτών τόσο από γενετικής όσο 

και από επιδημιολογικής άποψης. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών είναι η μείωση της προσφοράς σε σχέση με τις ανάγκες 

για αίμα. Εάν δεν ενταθούν οι προσπάθειες προσέλκυσης με μεθοδικό και συντονισμένο 

πρόγραμμα, οι ελλείψεις σε αίμα που τώρα είναι σποραδικές θα πολλαπλασιασθούν. 

Στην Ελλάδα η προσέλκυση για εθελοντική αιμοδοσία γίνεται από τις ίδιες τις αιμοδοσίες με 

όποια μέσα διαθέτει η κάθε μία και από τους συλλόγους και τις ομάδες εθελοντών 

αιμοδοτών. Ορισμένα Κέντρα Αιμοδοσίας έχουν αναπτύξει οργανωμένα συστήματα 

ενημέρωσης πληθυσμιακών ομάδων ενώ τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση και στην 

προσέλκυση στην προ-αιμοδοσιακή ηλικία, δηλαδή τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Γενικώς όμως η οργάνωση και τα μέσα για προσέλκυση δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα η 

αύξηση των εθελοντών να γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.[52],[32] 
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4.4 Κίνητρα αιμοδοτών 

Τα κίνητρα για την αιμοδοσία διακρίνονται σε: 

• Εξωγενή αναγνώριση- (δώρα, βραβεία). 

• Ενδογενή ικανοποίηση- (χαρά προσφοράς προς τον συνάνθρωπο). 

• Αναγνώριση αναγκών της κοινότητας. 

• Κοινωνική πίεση. 

• Συνήθεια. 

• Προσωπική και οικογενειακή διασφάλιση. 

• Αντικατάσταση μονάδων που μεταγγίσθηκαν σε συγγενή ή φίλο. 

Τα βασικά αντικίνητρα είναι: 

• Ιατρική αντένδειξη. 

• Φόβος. 

• Δυσκολία πρόσβασης στην υπηρεσία Αιμοδοσίας, χρονικός περιορισμός.[52],[32] 

 

4.5 Εθελοντισμός 

Εθελοντής ονομάζεται το άτομο το οποίο εκτελεί μια πράξη με τη θέληση του, χωρίς να 

υπάρχει καμία υποχρέωση. Ο εθελοντισμός είναι μια σημαντική συμβολή σε κάποιο 

σημαντικό ζήτημα και αποτελείται από τις πράξεις που εκτελεί ο εθελοντής. Υπάρχουν 

αρκετοί τομείς που μπορεί κάποιος να συμβάλει, όπως οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι 

πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, και η προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν 

πολλές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία όπως 

πολιτιστικοί σύλλογοι, ομάδες μαθητών κ. τ. λ 

Οι αιτίες που οδηγούν άτομα και οργανώσεις στον εθελοντισμό έχει διαπιστωθεί ότι είναι οι 

ακόλουθες:[26] 
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α) Η κρίση του κοινωνικού κράτους. Κάτω από την πίεση των νέων κοινωνικών 

αντιλήψεων και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης φαίνεται ότι το κράτος δεν μπορεί να 

προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για την αντιμετώπιση των πιεστικών κοινωνικών 

προβλημάτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με αυτόν τον τρόπο 

ενθαρρύνεται ο εθελοντισμός και το κοινωνικό πρόβλημα μετατοπίζεται στην προσωπική 

ευθύνη του κάθε ανθρώπου. Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο 

μειώνουν το κόστος προσφοράς υπηρεσιών και συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής. Παράλληλα αναδεικνύουν κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα ήταν άγνωστα στο 

κράτος και στην κοινωνία. 

 β) Η κρίση των πολιτικών κομμάτων. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν διέξοδο στις 

εθελοντικές οργανώσεις, όπου οι σχέσεις είναι πιο προσωπικές και η δυνατότητα συμμετοχής 

στη λήψη αποφάσεων πιο άμεση. 

 γ) Οι νέες λειτουργίες της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Η τρίτη αιτία αφορά την 

αντίληψη που εδραιώνεται στην κοινωνία και σύμφωνα με την οποία η προάσπιση των αξιών 

της αξιοπρέπειας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, και της κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή των 

βασικών αξιών του κοινωνικού κράτους, δεν είναι υπόθεση μόνο του πολιτικο-διοικητικού 

συστήματος, αλλά και των αυτο- οργανωμένων πολιτών. 

 δ) Η αποστασιοποίηση πολλών ανθρώπων από τον παραδοσιακό χώρο εκφράσεως του 

εθελοντισμού. Με την οικονομική κρίση που έχει επέλθει στις μέρες μας αλλά και την κρίση 

έλλειψης εργασίας ο κόσμος αποστρέφεται το κίνημα του εθελοντισμού.[35] 

Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι: 

Για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αίμα πρέπει το 10% του πληθυσμού της Χώρας να 

προσφέρει αίμα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

Σωστότερη λύση θα είναι 300-330.000 άτομα στο σύνολο των 11.000.000 της χώρας μας να 

γίνουν συστηματικοi εθελοντές Αιμοδότες, που να προσφέρουν 2-3 φορές το χρόνο ή να 

μπορούν να ειδοποιηθούν σε ώρα ανάγκης.[53] 
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4.6 Χαρακτηριστικά του Εθελοντή Αιμοδότη 

Α  = Αδελφοσύνη, Αγάπη, Αλληλεγγύη 

Ι  = Ιερή Φιλανθρωπική Πράξη Αγάπης 

Μ  = Μέγιστη Κοινωνική Υποχρέωση & Προσφορά 

Ο  = Ο προσφέρων αίμα δίνει ΖΩΗ στον πάσχοντα 

Δ = Δυναμισμός Ψυχής, Αρετής, Ανθρωπιάς 

Ο  = Ο Θεσμός του Εθελοντισμού 

Τ  = Τιμητική Κοινωνική Καταξίωση 

Η = Η Ευγενέστερη & Πολυτιμότερη Ανθρώπινη Αξία 

Σ  = Σεμνή Ανιδιοτελής Προσφορά [69] 

 

  Ποιος είναι λοιπόν εν συντομία ο Εθελοντής μη αμειβόμενος αιμοδότης; 

Είναι  ένα  άτομο  ευαισθητοποιημένο  και  υπεύθυνο  ως  άνθρωπος  και ως  πολίτης. Ως 

άνθρωπος, επιτελεί ιερό καθήκον σώζοντας ζωές και ως πολίτης, συμβάλλει στη βελτίωση 

της υγείας των συνανθρώπων του. 

Επιπλέον: 

• Προσφέρει συστηματικά και αθόρυβα για τον άγνωστο πάσχοντα. 

• Αγαπά τη ζωή και τον άνθρωπο. 

• Συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική πραγματικότητα. 

• Συμβάλλει  αποφασιστικά  στην  εθνική  προσπάθεια  για  αυτάρκεια  σε  αίμα  και 

παράγωγα αίματος. 

• Δικαιώνεται με την προσφορά του.[66] 
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4.7 Κατηγορίες αιμοδοτών 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το αίμα με το οποίο μεταγγίζονται οι ασθενείς είναι ολικό. 

Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές αιμοδοσίας: 

Α) Δότες γενικά του αίματος 

 Τα άτομα που μπορούν να κάνουν δωρεά αίματος, θα πρέπει η υγεία τους να βρίσκεται σε 

καλή κατάσταση και να μην πάσχουν από κάποια ασθένεια, η οποία θα μπορούσε να 

μεταδοθεί μέσω του αίματος. Επίσης δε θα πρέπει να δίνουν αίμα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο 

να τους δημιουργηθεί πρόβλημα υγείας. Το πρώτο μέλημα της υπηρεσίας μετάγγισης αίματος 

είναι να εξασφαλίσει, την υγεία του δότη και την αποφυγή προβλημάτων κατά την διαδικασία 

της δωρεάς αίματος. Έτσι λοιπόν αν ο δότης νιώθει  αδιάθετος, αν η υποψήφια δότρια είναι 

έγκυος ή έχει έμμηνο ρύση, αν βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορες νοσογόνες καταστάσεις 

(καρδιακές παθήσεις, υψηλή ή χαμηλή πίεση, διαβήτη, επιληψία) ή αν παίρνει συγκεκριμένα 

φάρμακα, καλό είναι να αποφεύγει να δώσει αίμα, γιατί ούτως ή άλλως θα αποκλειστεί από 

την αιμοδοσία. 

Επιπρόσθετα, αν ο υποψήφιος δότης έχει ή ενδέχεται να έχει προσβληθεί από κάποιο 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (π.χ. HIV, σύφιλη κ.α.), τότε υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης 

του λήπτη και επομένως δε θα μπορεί να δώσει αίμα. Επίσης, αν ο υποψήφιος δότης 

ακολουθεί ένα τρόπο ζωής, με πολλούς ερωτικούς συντρόφους, ενδοφλέβια χρήση 

ναρκωτικών, τατουάζ ή σεξουαλική επαφή με άτομα των ανωτέρω κατηγοριών, τότε σίγουρα 

αποκλείεται από την αιμοδοσία. 

Η ηλικία στην οποία οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να δώσουν αίμα ποικίλλει από χώρα σε 

χώρα, αλλά συνήθως κυμαίνεται ανάμεσα στα 18 και 64 χρόνια. Εφόσον, τα κριτήρια για 

ασφαλές αίμα εκπληρώνονται, πολλά ιατρικά κέντρα δέχονται δωρεά αίματος από ανθρώπους 

που βρίσκονται στην ηλικία των 16 με την συγκατάθεση των γονιών τους και επιπλέον 

επεκτείνουν το ανώτατο όριο ηλικίας μετά τα 65. 
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Β) Δότες αυτολόγου αίματος 

Αυτόλογη μετάγγιση είναι η «προκατάθεση αίματος» και συνιστάται στη λήψη αίματος από 

κάποιο άτομο, που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με αυξημένες 

πιθανότητες να χρειαστεί μετάγγιση. Έτσι, αν όντως χρειαστεί να γίνει μετάγγιση, χορηγείται 

στον ασθενή το δικό του αίμα. Οι προϋποθέσεις για αιμοδοσία των ασθενών που 

προκαταθέτουν αίμα προεγχειριτικά, διαφέρουν από αυτές των εθελοντών αιμοδοτών. 

1) Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας. Μικρά παιδιά αλλά και υπερήλικες μπορούν να 

αιμοδοτήσουν. 

2) Το κατώτερο επιτρεπτό επίπεδο αιμοσφαιρίνης είναι 11 gr/dl (Ht =33%). 

3) Απορρίπτονται μόνον εάν έχουν σοβαρή καρδιόπαθεια, ενεργό λοίμωξη, επιληψία ή μη 

ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη. 

4) Σήμερα είναι δυνατή η λήψη ερυθρών που ισοδυναμούν με δυο μονάδες με τη διαδικασία 

ερυθραφαίρεσης. 

 

Γ) Δότες αιμαφαίρεσης 

 Στους δότες αυτούς ο έλεγχος για μεταδοτικά νοσήματα γίνεται πριν από την αιμοληψία. 

Προϋπόθεση για αιμοπεταλιαφαίρεση, εκτός των άλλων, είναι ο αριθμός αιμοπεταλίων 

>200.000/mm. Προκειμένου για πλασμαφαίρεση απαιτείται περιοδικός έλεγχος των επιπέδων 

των πρωτεϊνών του ορού. Η διπλή ερυθροκυτταροαφαίρεση προϋποθέτει βάρος σώματος >70 

Kg και Ht>= 42%. Τέλος για αιμαφαίρεση πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων, ο δότης 

προετοιμάζεται με χορήγηση του αυξητικού αιμοποιητικού παράγοντα G-CSF ή και 

κορτικοειδών. 

 

Δ) Δότες μυελού των οστών 

 Η επιτυχία στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις οδήγησε στην αναζήτηση δοτών μυελού των 

οστών για ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν ιστοσυμβατό δότη στην οικογένεια τους. Για να 
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επιτύχει η προσπάθεια αυτή, έπρεπε να δημιουργηθούν λίστες ατόμων τυποποιημένων ως 

προς HLA και διατιθεμένων να υποβληθούν στη διαδικασία λήψης μυελού για 

μεταμόσχευση. Αρχικά τόσο τα ηθικά διλήμματα όσο και η πρακτική δυσκολία της HLA 

τυποποίησης, μεγάλου αριθμού υποψηφίων δοτών έμοιαζαν ανυπέρβλητες. Εν τούτοις, ένας 

μικρός αριθμός Κέντρων Αιμοδοσίας και Πανεπιστημιακών Κέντρων μεταμόσχευσης στις 

ΗΠΑ συνεργάστηκαν και άρχισαν να οργανώνουν τη δημιουργία προγράμματος δοτών 

μυελού. Απευθύνθηκαν αρχικά στους δότες αιμοπεταλίων, πολλοί από τους οποίους ήταν ήδη 

HLA τυποποιημένοι, καθώς και σε τακτικούς αιμοδότες. 

Η προσέλκυση στηρίχθηκε σε κοινωνιολογικές και ψυχολογικές μελέτες για τη διαμόρφωση 

κινήτρων με λεπτομερή ενημέρωση των υποψηφίων δοτών σχετικά με τη διαδικασία, καθώς 

και σε λεπτομερή ιατρική εξέταση. Ως σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 

των δοτών, βρέθηκαν η θρησκεία και η εξοικείωση τους με το σύστημα υγείας. 

Παράλληλα, στην Ευρώπη παρόμοιες προσπάθειες ξεκίνησαν από οικογένειες ασθενών, για 

τους οποίους έπρεπε να βρεθεί συμβατός δότης μυελού. Το 1986 με τη συνεργασία του 

Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και του Συμβουλίου Κοινοτικών Κέντρων Αιμοδοσίας 

ιδρύθηκε επισήμως το National Marrow Donor Program(NMDP), που το 1991 μετατράπηκε 

σε ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που εγκαταστάθηκε στη Μινεάπολη. Μέχρι 

σήμερα το NMDP έχει καταγράψει πάνω από 4 Χ 10
6
 δότες και έχουν πραγματοποιηθεί 9.652 

μεταμοσχεύσεις μυελού.[70] 
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5. Αιμοληψία 

 

5.1 Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος αιμοδότης 

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που 

πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος αιμοδότης. Όμως υπάρχει συμφωνία όλων των χωρών, που 

οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας είναι κάτω από Κρατικό έλεγχο να ακολουθούν τα διεθνώς 

παραδεδεγμένα και τυποποιημένα από την Διεθνή Κοινότητα Αιμοδοσίας. 

Πριν την αιμοληψία, ο κάθε υποψήφιος αιμοδότης εξετάζεται από ειδικευμένο ιατρικό 

προσωπικό της Αιμοδοσίας στην οποία προσέρχεται. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως 

επιλογή του αιμοδότη και περιλαμβάνει κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. 

Λήψη συντόμου ιατρικού ιστορικού και συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που 

αποβλέπει στην αποκάλυψη παθήσεων οι οποίες συνιστούν απαγόρευση ή αντένδειξη για τη 

λήψη αίματος. Το ειδικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται με τη συνεργασία του αιμοδότη 

και υπογράφεται από αυτόν. 

Σύντομη κλινική εξέταση που περιλαμβάνει την εκτίμηση της γενικής κατάστασης και 

κυρίως του καρδιαγγειακού συστήματος του αιμοδότη. Ο σφυγμός πρέπει να είναι ρυθμικός 

και οι σφίξεις 50-110 / λεπτό και η αρτηριακή πίεση, συστολική μεταξύ 90-140 mmHg και η 

διαστολική 50-90 mmHg. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίζεται η αιμοσφαιρίνη και ο 

αιματοκρίτης του υποψήφιου. 

Οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται με την ενημέρωση του πληθυσμού για την ανάγκη της 

εθελοντικής Αιμοδοσίας, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 18-62 ετών μπορεί άφοβα να δίνει αίμα 3-4 φορές το 

χρόνο. Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450 ml από τα 5 λίτρα που διαθέτει 

ο κάθε ενήλικος άνδρας ή γυναίκα. Το πλάσμα του αίματος αναπαράγεται σε 24 ώρες και τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια σε ένα περίπου μήνα. 

Δεν πρέπει να διενεργείται αιμοληψία πριν περάσουν 2 μήνες από την προηγούμενη δωρεά 

αίματος. Η αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας. 
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Κανένα φάρμακο δεν αντικαθιστά το αίμα ή το πλάσμα που χρειάζεται ο ασθενής. Διάφορα 

νοσήματα ή παθολογικές καταστάσεις απαγορεύουν οριστικά ή πρόσκαιρα την αιμοδοσία, 

από το φόβο μήπως επιβαρυνθεί η κατάσταση υγείας του αιμοδότη ή μήπως μεταβιβαστεί, με 

τη μετάγγιση, κάποιο λοιμώδες νόσημα στον δέκτη.[53] 

 

5.2 Ποιοι δεν μπορούν να δώσουν αίμα 

• Ασθενείς και φορείς του AIDS. 

• Ασθενείς και φορείς της ηπατίτιδας B και C. 

• Άτομα που πάσχουν από ελονοσία. 

• Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. 

• Άτομα που πάσχουν από αλλεργίες. 

• Χρήστες ναρκωτικών, αλκοολικοί. 

• Άτομα που ακολουθούν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. 

• Άτομα που δεν έχουν ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά (έχουν ομοφυλοφιλικές ή 

αμειβόμενες σεξουαλικές σχέσεις). 

• Άτομα των οποίων ο σεξουαλικός σύντροφος ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες.[73] 

Τα άτομα που αποκλείονται προσωρινά είναι αυτοί οι οποίοι πάσχουν από μια 

βραχυπρόθεσμη ασθένεια ή παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα που δεν επιτρέπει για κάποιο 

χρονικό διάστημα την αιμοδοσία. Έτσι τα άτομα που αποκλείονται προσωρινά από την 

αιμοδοσία μπορεί να είναι σε επαφή με το γιατρό και το προσωπικό της τράπεζας αίματος, 

για να προσδιοριστεί πότε είναι δυνατόν να τους επιτραπεί να δωρίσουν αίμα. 
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5.3  Έλεγχος του αιμοδότη 

Ιστορικό 

Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες λαμβάνονται από τις ερωτήσεις γενικού περιεχομένου. 

Σημαντικό είναι οι ερωτήσεις αυτές να γίνονται σε απλή γλώσσα, σε ήρεμη ατμόσφαιρα και 

«υπό εχεμύθεια». Επίσης, να μην υπάρχουν άλλοι αιμοδότες στην αίθουσα κατά τη διάρκεια 

εξέτασης κάποιου δότη. 

Γενικές πληροφορίες 

 Έχετε καλή υγεία; 

 Επισκεφτήκατε τελευταία τον γιατρό; 

 Είχατε καμιά σοβαρή αρρώστια, έχετε στο ιστορικό σας κάποια εγχείρηση; 

 Λείψατε τελευταία από τη δουλειά σας; 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές οδηγούν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις 

λεπτομέρειες της νόσου ή της εγχείρησης ή απουσίας από τη δουλειά. Εθελοντές αιμοδότες 

με πρόσφατη οξεία λοίμωξη, όπως γρίπη ή φαρυγγίτιδα, δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί παρά 

μόνο μετά από ένα μήνα περίπου. Οι έγκυες γυναίκες που διανύουν τους τελευταίους έξι 

μήνες της κύησης αλλά και επί ένα χρόνο μετά δεν μπορούν να δωρίσουν αίμα. Εξαιρείται η 

περίπτωση πλασμαφαιρέσεως λόγω ισχυρού αντισώματος, για παρασκευή αντιορού. 

Αποκλείονται ακόμα οι αιμοδότες, που έχουν υποστεί μεγάλη χειρουργική επέμβαση και 

γίνονται δεκτοί αν είναι καλή η γενική τους κατάσταση. 

Σαν μικρές χειρουργικές επεμβάσεις θεωρούνται η σκωληκοειδεκτομή, η αμυγδαλεκτομή, η 

ανάταξη απλών καταγμάτων, η διόρθωση κήλης, και απλές γυναικολογικές και οδοντιατρικές 

επεμβάσεις. Ιστορικό γαστρεκτομής αποκλείει τη δωρεά αίματος, λόγω διαταραχής στην 

απορρόφηση σιδήρου. Με συνέπεια η αιμοληψία να επιβραδύνει την αποκατάσταση. 

Ειδικές πληροφορίες 

 Έχετε ξαναδώσει αίμα; (6 μήνες είναι το επιθυμητό όριο). 

 Περάσατε ηπατίτιδα; (Μπορεί να δώσει αίμα αν μετά από 12 μήνες οι δοκιμασίες για 

την ηπατίτιδα Β είναι αρνητικές). 
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 Εμβολιαστήκατε τελευταία; (Μπορεί να δώσει αίμα 2 εβδομάδες μετά τον 

εμβολιασμό ευλογιάς, αν και καταργήθηκε, 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό ερυθράς και 

2 εβδομάδες μετά από εμβολιασμό τετάνου). 

 Πήρατε φάρμακα τελευταία; 

 Περάσατε ελονοσία; Βρεθήκατε σε περιοχές που ενδημεί; Παίρνετε ανθελονοσιακά 

φάρμακα; 

 Παθαίνετε λιποθυμικές κρίσεις; (Αυτοί οι αιμοδότες να αποκλείονται). 

 Υποφέρατε από αλλεργία; ( Να αποκλείονται). 

 Με τι ασχολείστε; (Η αιμοληψία να γίνεται πάντα μετά το τέλος της εργασίας). 

 Οδηγοί λεωφορείων δεν πρέπει να οδηγούν μετά την αιμοληψία. Επίσης, οι οδηγοί 

μοτοσυκλέτας. 

 Οι ιπτάμενοι αποκλείονται εκτός αν πρόκειται να πετάξουν μετά από 7 μέρες. 

 Τοξοπλάσμωση: Η λήψη αίματος μπορεί να γίνει ένα χρόνο μετά την αρνητικοποίηση 

της ειδικής δοκιμασίας. 

 Επιληπτικοί: Η λήψη αίματος μπορεί να γίνει 3 χρόνια μετά από θεραπεία. 

Εξέταση αιμοδότη 

 Γενική εμφάνιση 

 Βάρος 

 Τιμή αιμοσφαιρίνης 

 Σφυγμοί και αρτηριακή πίεση 

 Γενική εμφάνιση: αρτιμέλεια, καταβολή των δυνάμεων (κουρασμένοι, ιδρωμένοι), 

διάφορα εξανθήματα. 

Η αξία της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε ρουτίνα είναι αμφίβολη. Οι δότες που 

προσέρχονται για πρώτη φορά βρίσκονται σε στρες (stress) και παρουσιάζουν αυξημένη 

αρτηριακή πίεση. Επίσης συνυπάρχει και ταχυκαρδία. Άτομα που είναι  υπερτασικά ή υπό 

θεραπεία αποκλείονται. Για ψυχολογικούς λόγους πάντως είναι απαραίτητο να μετριέται η 

αρτηριακή πίεση.[46],[7],[22],[30] 
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5.4 Αιμοληψία 

Εξίσου σημαντική με τη σωστή υποδοχή του αιμοδότη είναι και η αντιμετώπισή του, με 

άψογη επαγγελματική, αλλά και φιλική στάση κατά την αιμοληψία από το υπεύθυνο 

προσωπικό, προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του και να γίνει τακτικός αιμοδότης. Η 

σωστή σήμανση των ασκών και των δοκιμαστικών σωληναρίων είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα 

για αποφυγή λάθους, δεδομένου ότι στην Ελλάδα, δεν έχει διαδοθεί ακόμη η χρήση του 

συστήματος γραμμικών κωδικών (barcodes). Οι ασκοί συλλογής αίματος (συνήθως σύστημα 

πολλαπλών ασκών) είναι μιας χρήσεως και η επισκόπηση τους προ της χρήσεως είναι 

απαραίτητη για τη διαπίστωση της ακεραιότητας και στειρότητάς τους. 

Το σύνηθες αντιπηκτικό- συντηρητικό, σε ευρεία χρήση στην Ελλάδα είναι το CPDA-1 

(Citratephosphatedextroseadenine). Με τις καινούργιες όμως μεθόδους το μεγαλύτερο μέρος 

του αντιπηκτικού αφαιρείται από τα ερυθρά κατά τη συγκέντρωση και συμπύκνωση του 

αίματος και είναι σκόπιμο να αντικαθίστανται με προσθετικά διαλύματα, που συνήθως 

περιέχουν δεξτρόζη, αδενίνη και μανιττόλη και επιτρέπουν τη συντήρηση των ερυθρών για 

42 ημέρες. Επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η επιλογή της φλέβας και η προετοιμασία του 

σημείου φλεβοκέντησης. Η φλέβα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να δεχθεί τη βελόνα 

των 16 G και να επιτρέψει την καλή ροή του αίματος, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο αιμοδότης. Η 

καλή ροή είναι προϋπόθεση επίσης, για να προληφθεί η ενεργοποίηση αιμοπεταλίων και 

παραγόντων πήξεως και να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα των παραγώγων. 

Ο καλός καθαρισμός του σημείου φλεβοκέντησης εξασφαλίζει τη στειρότητα του 

συλλεγμένου αίματος. Η σωστή και επαγγελματική φλεβοκέντηση είναι σημαντική γιατί σε 

περίπτωση αποτυχίας απορρίπτεται όλο το σύστημα ασκών, στο οποίο είναι ενσωματωμένη η 

βελόνα. 

Στο πάνω μέρος του μπράτσου του αιμοδότη και περιμετρικά από αυτό τοποθετείται ένα 

τουρνικέ (λάστιχο περίδεσης) αρκετά σφικτά για να περιορίσει την, λόγω της χαμηλής 

πίεσης, επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά, όχι όμως και τόσο σφικτά, ώστε να 

σταματήσει τη ροή του αρτηριακού αίματος, που έχει υψηλή πίεση, προς τα κάτω, δηλαδή 

προς το αντιβράχιο και το χέρι. Αυτό περνά από τατριχοειδή και εισέρχεται στις φλέβες, οι 

οποίες υφίστανται συμφόρηση κάτω από το λάστιχο περίδεσης.  
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Όταν κρατιέται το αντιβράχιο τεντωμένο με την παλάμη προς τα πάνω έχουμε δυο φλέβες, 

που περνούν πάνω από την άρθρωση του αγκώνα. Βρίσκονται στην εσωτερική και εξωτερική 

πλευρά αντιβραχίου και μια λοξή φλέβα τις συνδέει μεταξύ τους, στο κοίλωμα του αγκώνα, 

που αποκαλείται αντιβραχική κοιλότητα. Οι φλέβες αυτές χρησιμοποιούνται πάντα για 

αφαίμαξη, λόγω της κατάλληλης θέσης τους, οπότε αν η κοίλη βελόνα εισαχθεί σε μια από 

αυτές, η πίεση μέσα στη φουσκωμένη φλέβα είναι αρκετή, ώστε να κάνει το αίμα να ρεύσει 

χάρη στη βαρύτητα, μέσα στο δοχείο που είναι τοποθετημένο χαμηλά και που γεμίζει μέσα σε 

λίγα λεπτά.  

Κατά τη διάρκεια της συλλογής του αίματος, ο ασκός τοποθετείται σε ζυγό που συγχρόνως 

τον ανακινεί για καλή μίξη του αίματος με το αντιπηκτικό. Εφόσον η ροή είναι καλή η 

διαδικασία κρατά 7-10 λεπτά. Η μέγιστη διάρκεια, της διαδικασίας αυτής, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Ο ποιοτικός έλεγχος των μονάδων δείχνει, ότι τόσο τα αιμοπετάλια 

όσο και ο παράγων VIII, δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στο χρονικό αυτό διάστημα. 

Εάν η ροή είναι εξαιρετικά γρήγορη και το χρώμα του αίματος έντονο ερυθρό, σημαίνει ότι 

έχει παρακεντηθεί αρτηρία αντί για φλέβα. 

Μετά το πέρας της αιμοληψίας και την απομάκρυνση της βελόνας ζητούμε από τον αιμοδότη 

να πιέσει το σημείο φλεβοκέντησης, στο οποίο έχει τοποθετηθεί γάζα ή βαμβάκι και να 

σηκώσει το χέρι στην ανάταση. Η επιτήρηση του αιμοδότη, για σημεία τυχόν αντίδρασης, 

πρέπει να συνεχιστεί και μόνο εφόσον εμφανίζεται σταθερός και το σημείο φλεβοκέντησης 

έχει επιδεθεί, τότε οδηγείται στο χώρο  ανάνηψης, όπου του προσφέρεται συνήθως 

πορτοκαλάδα και ένα μικρόsnack. Στον αιμοδότη δίνονται γραπτές οδηγίες για λήψη υγρών, 

αποφυγή λήψης αλκοόλ κ.α. 

Έτσι λοιπόν συλλέγεται μια μονάδα αίματος, δηλαδή 450 χιλιοστόλιτρα, λιγότερο από το 

10% της συνολικής ποσότητας του αίματος (ένας μέσος ενήλικας έχει 4,5 με 5,5 λίτρα 

αίματος).  

Το σώμα θα αντικαταστήσει το χαμένο υγρό σε 36 ώρες και ο συνολικός αριθμός ερυθρών 

αιμοσφαιρίων θα επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 21 ημέρες. Οι υγιείς ενήλικες 

άνδρες μπορούν να δίνουν τακτικά αίμα σχεδόν κάθε τρεις μήνες και οι γυναίκες κάθε 

τέσσερις.[1] 
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5.4.1 Η αιμοληψία με τη μέθοδο της αφαίρεσης 

 Αφαίρεση είναι μια μέθοδος  της αιμοδοσίας, όπου το αίμα περνά μέσα από μια συσκευή που 

ξεχωρίζει  ένα συγκεκριμένο συστατικό του αίματος για τον λήπτη και το υπόλοιπο 

επιστρέφει στον δότη. Συνήθως το επιστρεφόμενο στοιχείο είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το 

μέρος του αίματος, που χρειάζεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αναπληρωθεί.  

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο ένα άτομο μπορεί να δωρίσει  πλάσμα ή αιμοπετάλια 

συχνότερα από ό, τι  ολικό αίμα. Μερικές φορές ένας δότης μπορεί να δωρίσει ταυτόχρονα  

πλάσμα και  αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια μπορούν να διαχωριστούν από το ολικό αίμα, αλλά 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρείς έως δέκα μονάδες ολικού αίματος  για αυτό το σκοπό, έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί μια θεραπευτική δόση αιμοπεταλίων.[44] 

 Η αιμοπεταλιοαφαίρεση παρέχει τουλάχιστον μια πλήρη θεραπευτική  δόση από κάθε 

αιμοδοσία.  Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται συχνά για τη συλλογή πλάσματος που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή  φαρμάκων.  Αφαίρεση χρησιμοποιείται,  επίσης, για τη 

συλλογή περισσότερων ερυθρών αιμοσφαιρίων από ότι συνήθως σε μια ενιαία δωρεά (κοινώς 

γνωστή ως< διπλή κόκκινη>).[62],[4] 
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5.5 Συλλογή του αίματος και διαχωρισμός  προϊόντων του αίματος 

Η συλλογή του αίματος γίνεται σήμερα σε πλαστικούς ασκούς που περιέχουν αντιπηκτικό. 

Μετά το τέλος της λήψης του αίματος ο ασκός τοποθετείται στο ψυγείο στους 4
ο
-6

o 
C προς 

συντήρηση του αίματος. Η χρήση ασκών από πλαστική ύλη επιτρέπει εκτός των άλλων 

πλεονεκτημάτων της τον διαχωρισμό των διαφόρων στοιχείων του αίματος. Αυτό γίνεται 

χάρη στους δορυφορικούς ασκούς, που συνδέονται με πλαστικούς σωλήνες με τον αρχικό 

ασκό και μεταξύ τους. Η εργασία γίνεται χωρίς τον φόβο μόλυνσης του αίματος, γιατί 

πρόκειται για κλειστό κύκλωμα. 

Ο σάκος από πλαστική ύλη που συνοδεύεται από πολλαπλούς σάκους, αποδείχθηκε 

σημαντική εφεύρεση για τον διαχωρισμό των προϊόντων αίματος με απλό και ασφαλή τρόπο. 

Από την εποχή που βιομηχανοποιήθηκε, δηλαδή από το 1950, η χρήση του δεν άλλαξε, ενώ 

τελειοποιήθηκε το πλαστικό υλικό. 

Τα τελευταία χρόνια οι νέες αλλαγές επιτρέπουν την βελτίωση στο διαχωρισμό των 

προϊόντων του αίματος, ξεκινώντας από το ολικό αίμα. Το 1984 ο Hοgman και οι συνεργάτες 

του, περιγράφουν νέα τεχνική που βασίζεται στη χρήση του ασκού, με δύο ακόμη εξόδους: 

μία προς τα πάνω και μία προς τα κάτω.  

Σκοπός της άνω εξόδου είναι, μετά τη λήψη του αίματος από τον δότη, να διαχωριστεί το 

πλάσμα από τα ερυθρά μετά από φυγοκέντρηση του ασκού. Σκοπός της κάτω εξόδου είναι η 

μεταφορά των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο δορυφορικό ασκό. 

Η μεταφορά του πλάσματος γίνεται με δορυφορικό ασκό κενό (χωρίς διάλυμα).Αντίθετα, η 

μεταφορά των ερυθρών αιμοσφαιρίων γίνεται σε δορυφορικό ασκό, που περιέχει κατάλληλο 

συντηρητικό υγρό, ώστε να γίνει κάποια αραίωση στα συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

Μετά την αφαίρεση του πλάσματος και των ερυθρών αιμοσφαιρίων, στον αρχικό ασκό 

παραμένει το ίζημα που αποτελείται κυρίως από λευκοκύτταρα.[46],[7],[22],[30] 
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5.6 Επιπλοκές που συμβαίνουν στους αιμοδότες κατά τη διάρκεια ή μετά τη 

δωρεά αίματος   

Η συχνότητα των αντιδράσεων κατά την αιμοληψία είναι της τάξεως του 4%, αλλά οι 

αντιδράσεις είναι συνήθως ελαφρές. Οι αντιδράσεις ελαχιστοποιούνται, όταν το περιβάλλον 

είναι ευχάριστο και το προσωπικό φιλικό και καλά εκπαιδευμένο. Είναι συχνότερες σε νεαρά 

άτομα που δίνουν αίμα για πρώτη φορά, ιδίως αν έχουν υποβληθεί σε μακρά αναμονή, σε 

χώρο με ζέστη και ελλιπή αερισμό. 

 Τοπικά ανεπιθύμητα συμβάντα (αιμάτωμα, παρακέντηση αρτηρίας, όψιμη 

αιμορραγία, ερεθισμός νεύρου, κάκωση νεύρου, κάκωση τένοντα, αλλεργία κ.λ.π.) 

 Βαγοτονική Αντίδραση (άμεση, όψιμη κ.λ.π.) 

 Άλλα (στηθάγχη, έμφραγμα, εγκεφαλικό) 

 Επιπλοκές που σχετίζονται με την κυτταροαφαίρεση 

 

Εξαιρετικά σπάνιες είναι οι περιπτώσεις στηθάγχης ή εμφράγματος του μυοκαρδίου στη 

διάρκεια της αιμοδότησης. Στις ΗΠΑ έχουν υπολογισθεί σε μία ανά 200.000 αιμοληψίες. 

Τραυματισμός νεύρου αναφέρθηκε με συχνότητα 1/21.000 αιμοληψίες στις ΗΠΑ καιν 

συνήθως εκδηλώνεται με μούδιασμα, πόνο και αδυναμία στο χέρι, που υποχωρεί σε 2-3 

ημέρες, ενώ σπανιότερα διαρκεί εβδομάδες. Προσοχή χρειάζεται για τη πρόληψη 

συμπτώματος, το οποίο αν δεν εντοπισθεί έγκαιρα, μπορεί να επεκταθεί και να δημιουργήσει 

πίεση σε αγγεία και νεύρα στο αντιβράχιο.[58],[61],[64] 
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6. Εργαστηριακός έλεγχος 

 

6.1  Έλεγχος ασφαλείας λαμβανομένου αίματος 

Η υπόθεση ασφαλές αίμα ξεκινά με τη σωστή επιλογή των αιμοδοτών βάσει ιατρικών 

κριτηρίων. Οι αιμοδότες όπως προαναφέρθηκε πρέπει να είναι υγιείς και ηλικίας 18-62 ετών, 

συμπληρώνουν το δελτίο ιστορικού και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τυχόν 

ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, μεταδοτικά νοσήματα (ηπατίτιδα κ.α.) και για ταξίδια 

τους σε περιοχές, όπου ενδημούν μεταδοτικά νοσήματα. Αξίζει να αναφερθεί και το 

ερωτηματολόγιο, που αφορά τον αυτοαποκλεισμό του αιμοδότη. Η καλή επικοινωνία μεταξύ 

του αιμοδότη και του προσωπικού της αιμοδοσίας διατηρεί τη σχέση εμπιστοσύνης και 

διασφαλίζει την καλή ποιότητα του αίματος που παρέχεται στους ασθενείς. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε σημαντικό ρολό στο ασφαλές αίμα παίζει η σωστή διαδικασία 

φλεβοκέντησης, προς αποφυγή μικροβιαιμίας και αιμόλυσης του ασκού του αίματος. Η 

εισαγωγή στην αιμοληψία ασκών αίματος με συνοδό (για τη συλλογή των πρώτων 30 ml που 

θα χρησιμοποιηθούν για τον εργαστηριακό έλεγχο του δότη) βελτίωσε ακόμη περισσότερο 

την ασφάλεια μετάδοσης μικροβίων (π.χ. staphyloccusepidermidis κ.α.)με τη μετάγγιση. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος του αίματος ως προς ηπατίτιδα B, C, σύφιλη, HIV1, 2 και στους 

ανθρωπίνους ρετροιούς HTLV-1 και HTLV-ΙΙ εξασφαλίζει το αβλαβές αίμα. Καμιά εξέταση 

δεν παρουσιάζει ευαισθησία 100% και ο έλεγχος κάθε αιμοδοσίας για όλους τους σπάνιους 

λοιμογόνους παράγοντες είναι πρακτικά αδύνατος. Αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται, 

πραγματοποιούνται με τη μέθοδο ELISA (Enzyme-Linked-Immunoabsorbent-Assay) και 

ανιχνεύουν αντισώματα όλων των ιών εκτός της ηπατίτιδας Β, όπου γίνεται ανίχνευση του 

αντιγόνου. Επιπλέον, η εισαγωγή των τεχνικών ΝΑΤ (NukleicAcidTests) επιτρέπει την 

ανίχνευση της παρουσίας των ιών μέσω του πολλαπλασιασμού των μορίων του γενετικού 

υλικού τους. 

 Ωστόσο, ακόμη και οι γνωστοί ιοί δεν ανιχνεύονται πάντα με τις ορολογικές εξετάσεις, αφού 

είναι γνωστή η «περίοδος παραθύρου» μεταξύ της μόλυνσης και της ανίχνευσης του ιού. Ως 

παράθυρο, ορίζουμε το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει από τη στιγμή της 

μόλυνσης, ώσπου να γίνει ανιχνεύσιμη με συγκεκριμένη μέθοδο. Το μέγεθος του 
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«παραθύρου» εξαρτάται από την ευαισθησία της μεθόδου και όσο πιο ευαίσθητη η μέθοδος 

τόσο το πιο μικρό το «παράθυρο». 

Με τη μέθοδο ΝΑΤ το ορολογικά σιωπηλό παράθυρο για τον ιό του ΑIDS μειώνεται κατά 

50%. Αν με τους ορολογικούς ελέγχους η διάρκεια του παραθύρου φτάνει 20 με 22ημέρες, με 

τη ΝΑΤ φτάνει τις 8 με 11 ημέρες. Για τον ιό της ηπατίτιδας C η μείωση του παραθύρου είναι 

κατά 75% και για τον ιό της ηπατίτιδας κατά 42%. Είναι εμφανές το όφελος. Στην Ελλάδα με 

πρωτοβουλία τριών κέντρων είχε ξεκινήσει ο έλεγχος ΝΑΤ σε μονήρεις αιμοδοσίες στη κάθε 

μια χωριστά, αρχικά για δύο μαζί λοιμώξεις, τον ιό της ηπατίτιδας C και τον ιό του AIDS από 

τις αρχές του 2003. Το 2004 προχώρησαν δειλά-δειλά με παρά πολύ μεγάλες δυσκολίες και 

άλλες αιμοδοσίες, όχι όμως πολλές. 

Πάντως στην περίπτωση της σύγκρισης ΕLΙSΑ και ΝΑΤ το «παράθυρο» έχει να κάνει και με 

τη φύση της εξέτασης: η ΕLISA είναι μια ευαίσθητη μέθοδος, η οποία όμως δεν μπορεί να 

ανιχνεύσει πρόσφατες μολύνσεις, αφού βασίζεται στον εντοπισμό των αντισωμάτων, που 

παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός ως αποτέλεσμα μιας λοίμωξης. Επειδή λοιπόν  για να 

παραχθούν αυτά τα αντισώματα σε ανιχνεύσιμους αριθμούς χρειάζεται χρόνος, μοιραία το 

«παράθυρό» της δε μπορεί να κλείσει πέρα από ένα μόριο. Αντιθέτως, το «παράθυρο» των 

ΝΑΤ είναι μικρότερο, επειδή απαιτείται μόνο ο μικρός σχετικά χρόνος για τον αρχικά 

πολλαπλασιασμό του ιού μετά τη μόλυνση, έτσι ώστε το γενετικό υλικό του να βρίσκεται σε 

ανιχνεύσιμα επίπεδα. 

Μέθοδος με μηδενικό «παράθυρο» δεν υπάρχει. Πάντα χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένας ιός 

σε ανιχνεύσιμα επίπεδα κάποιο χρονικό διάστημα, επειδή ερευνητικά υπάρχουν αναφορές 

ανίχνευσης εξαιρετικά μικρών αριθμών σωματιδίων σε ένα δείγμα (της τάξεως των1-2). 

Ερευνητικά μπορούμε να πάμε πολύ χαμηλά. Αν όμως αυξήσει κανείς την ευαισθησία των 

μεθόδων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ανιχνεύει «ίχνη» ιών, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχει 

ψευδώς θετικά δείγματα. Δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι, όταν οι τεχνικές χρησιμοποιούνται για 

διαγνωστικούς σκοπούς, αλλάζουν τα μεγέθη, αλλά και οι απαιτήσεις. 

Ο έλεγχος στο εργαστήριο δε περιορίζεται μόνο στη τυχόν ύπαρξη διαφόρων ιών και 

λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και στον έλεγχο συμβατότητας, ομάδας αίματος και 

αντισωμάτων για να προσδιοριστεί, έτσι μια φιάλη αίματος πλήρως ασφαλής και να 

μεταγγιστεί στον υποψήφιο λήπτη.[67] 
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Συνοπτικά, λοιπόν, ο κίνδυνος μετάδοσης μεταδοτικών νοσημάτων ποτέ δεν είναι μηδενικός, 

γιατί: 

 Οι αιμοδότες που θα επιλεχθούν για να δώσουν αίμα δεν είναι 100% σίγουρο ότι είναι 

απόλυτα οι κατάλληλοι. 

 Δεν είναι δυνατόν οι εξετάσεις να παρουσιάζουν  ευαισθησία 100%. 

 Είναι πρακτικά αδύνατος ο έλεγχος για όλους τους σπάνιους λοιμογόνους παράγοντες. 

 Στα πρώτα στάδια της νόσου, μπορεί να μην εντοπιστούν γνωστοί ιοί γιατί μπορεί να μη 

έχουν σχηματιστεί αντισώματα («περίοδος παραθύρου» μεταξύ της μόλυνσης και 

ανίχνευσης του ιού). 

Τα προηγούμενα ισορροπούνται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων μοριακής διάγνωσης για HIV-1, HCV, HBV έχει μειωθεί η «περίοδος 

παραθύρου». Επιπρόσθετα, σπουδαίος είναι ο ρόλος της εθελοντικής επαναλαμβανόμενης 

αιμοδοσίας, ως προς την προσφορά ασφαλούς αίματος και σήμερα πλέον οι μεταγγίσεις 

αίματος, αναμφίβολα, είναι ασφαλέστερες από ότι ήταν πριν 20 χρόνια.[67] 

 

6.2 Γενική αίματος 

Η «γενική αίματος» όπως κατέληξε να αποκαλείται, περιλαμβάνει μια σειρά μετρήσεων του 

αριθμού και παρατηρήσεων της μορφολογίας των εμμόρφων στοιχείων του αίματος, όπως: 

καταμέτρηση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, λευκοκυτταρικό τύπο, προσδιορισμό 

αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη και αναζήτηση μορφολογικών ανωμαλιών των αιμοσφαιρίων. 

Στην «τυποποιημένη» αυτή γενική αίματος, η οποία αποκαλείται και αιμοδιάγραμμα, δεν 

περιλαμβάνεται η καταμέτρηση των αιμοπεταλίων και ο υπολογισμός των διαφόρων 

ερυθροκυτταρικών δεικτών (MCV, MCHC κ.λπ.) παρόλο ότι πολλά εργαστήρια σήμερα τους 

δίνουν μαζί με τη γενική αίματος. 
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ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht)  

Εκφράζει τη σχέση του όγκου των ερυθρών αιμοσφαιρίων ως προς τον ολικό όγκο του 

αίματος. Η τιμή του αιματοκρίτη είναι συνήθως ίση με το τριπλάσιο της αιμοσφαιρίνης, με 

την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αξιόλογη υποχρωμία. 

Αυξημένες τιμές Ht παρατηρούνται στην αιμοσυμπύκνωση = αφυδάτωση (π.χ. σε πυρετό), 

καταπληξία (shock), στη δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση (π.χ. στους καπνιστές, διαβίωση σε 

υψόμετρο), στην πολυκυτταραιμία (νεογνά διαβητικών μητέρων, υπερβολική σωματική 

αύξηση, διαβίωση σε μεγάλο υψόμετρο), σε παρατεταμένη περίσφυξη κατά την αιμοληψία 

και σε σοκ. Ελαττωμένες τιμές Ht παρατηρούνται στις αναιμίες, μετά από γεύμα, σε υδραιμία 

της εγκυμοσύνης, στην αιμοαραίωση (κατακράτηση υγρών, οιδήματα), σε παθήσεις νεφρών, 

μετά τη πάροδο της ηλικίας (μετά τα 50), σε αιματολογικές παθήσεις και σε λοιμώξεις. 

 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Hb)  

Είναι η πρωτεΐνη-μεταφορέας που βρίσκεται μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Μεταφέρει το 

οξυγόνο του εισπνεόμενου αέρα στα κύτταρα των ιστών και απομακρύνει το παραγόμενο σ’ 

αυτά διοξείδιο του άνθρακα. 

Αυξημένες τιμές αιμοσφαιρίνης  παρατηρούνται σε πολυκυτταραιμία, έντονη σωματική 

άσκηση, υπερτριγλυκεριδαιμία, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, εντερική απόφραξη, 

προχωρημένη ηπατική νόσος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, πολλαπλό  μυέλωμα, 

χρόνιο αποφρακτικό πνευμονικό νόσημα, και αφυδάτωση. Ελαττωμένες τιμές αιμοσφαιρίνης 

παρατηρούνται σε  βαριές αιμορραγίες, διάφορες αναιμίες, κίρρωση του ήπατος, αιμόλυση 

(λοιμώδους, φαρμακευτικής ή χημικής αιτιολογίας, εκτεταμένα εγκαύματα, μετάγγιση 

ασύμβατου αίματος, τεχνητές καρδιακές βαλβίδες), υπερθυρεοειδισμός, διάφορα 

συστηματικά νοσήματα (λευχαιμία, λέμφωμα, Hodgkin, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 

σαρκοείδωση, καρκινώματα κ.α), και σε καπνιστές (λόγω μετατροπής της σε 

καρβοξυαιμοσφαιρίνη). 
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ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ (RBC)  

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC, RedBloodCorpusces) παράγονται στο μυελό των οστών που 

είναι το κύριο αιμοποιητικό όργανο των ενηλίκων και έχουν μέσο όρο ζωής περίπου 120 

μέρες. Προέρχονται από τις ερυθροβλάστες ή νορμοβλάστες οι οποίες, ωριμάζοντας, 

αρχίζουν να συνθέτουν αιμοσφαιρίνη και να μετατρέπονται πρώτα σε δικτυοερυθροκύτταρα 

(ΔΕΚ) και, τέλος, σε ερυθρά αιμοσφαίρια. Κύρια λειτουργία τους είναι η μεταφορά του 

οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Αυξάνεται και ελαττώνεται στις ίδιες καταστάσεις 

με τον αιματοκρίτη.  

 

ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 

Τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC, WhiteBloodCorpuscles) διακρίνονται σε λεμφοκύτταρα, 

πολυμορφοπύρηνα ή κοκκιοκύτταρα (ουδετερόφιλα, βασεόφιλα, ηωσινόφιλα) και μεγάλα 

μονοπύρηνα ή μονοκύτταρα. Η εκατοστιαία αναλογία των παραπάνω κατηγοριών λευκών 

αιμοσφαιρίων αποτελεί το λευκοκυτταρικό τύπο. Η κυριότερη λειτουργία των λευκών 

αιμοσφαιρίων είναι η καταπολέμηση των λοιμώξεων, δηλαδή η προάσπιση του οργανισμού 

με τη φαγοκυττάρωση των εισβολέων μικροοργανισμών και η παραγωγή, ή μόνο η μεταφορά 

και διανομή, των αντισωμάτων κατά την ανοσοποίηση. Αύξηση υπάρχει σε διάφορες 

λοιμώξεις (πνευμονία, αποστήματα, αμυγδαλίτιδα, σηψαιμία, οξύς ρευματικός πυρετός, 

κοκκύτης κ.λπ.), κακοήθη νοσήματα, νοσήματα του κυκλοφορικού, παθήσεις του μυελού των 

οστών (μυελοσκλήρυνση), οξεία αιμορραγία, δηλητηριάσεις από χημικές ουσίες, μεταβολικές 

διαταραχές (ουραιμία, ουρική αρθρίτιδα, εκλαμψία, θυρεοειδική κρίση), φαρμακογενής, 

ορονοσία από ξένο λεύκωμα και ιστικές νεκρώσεις (εγκαύματα, οξύ έμφραγμα, τραύματα). 

Ελάττωση υπάρχει σε αναιμίες, λευχαιμίες και μυελοκατακτητικές παθήσεις (μεταστατικοί 

όγκοι, μυκητιάσεις), καχεξία, αναφυλακτικό σοκ, βακτηριακές λοιμώξεις, ρικκετσιάσεις, 

παρασιτικά νοσήματα, ιονίζουσες ακτινοβολίες, φαρμακευτικές ουσίες, διάσπαρτος 

ερυθηματώδης λύκος, βαρύ νεφρικό τραυματισμό, και συγγενείς παθήσεις (σύνδρομα 

Kotsmann, Shwachman – Diamond).[24],[20],[29] 
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ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  

Με τον όρο λευκοκυτταρικό τύπο εννοούμε την ποσοστιαία αναλογία των λευκών 

αιμοσφαιρίων. 

Φυσιολογικές τιμές 

* Ουδετερόφιλα : 60% (40 – 75%) 

* Λεμφοκύτταρα : 30% (20 – 40%) 

* Μεγάλα μονοπύρηνα : 4% (2 – 10%) 

* Ηωσινόφιλα : 2,7% (1 – 6%) 

* Βασεόφιλα : 0,5% (0,3 – 1%) 

Τα ουδετερόφιλα παράγονται στο μυελό των οστών. Μετά από μια σύντομη παραμονή στο 

αίμα, εγκαταλείπουν τα αιμοφόρα αγγεία και μεταναστεύουν στους ιστούς. Παίρνουν μέρος 

στο μηχανισμό της φλεγμονής και εκτελούν τη φαγοκυττάρωση, προσελκυόμενα  

χημειοτακτικός από τα βακτηρίδια. Παίζουν άρα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των 

λοιμώξεων. 

Τα λεμφοκύτταρα παράγονται στο λεμφικό ιστό και υπάρχουν σε πολλούς τύπους, με 

κυριότερους τα Τ-λεμφοκύτταρα που είναι τα περισσότερα και συμβάλλουν στην κυτταρική 

ανοσία και τα Β-λεμφοκύτταρα, στα οποία οφείλεται η χημική ανοσία. 

Τα μεγάλα μονοπύρηνα είναι τα μεγαλύτερα κύτταρα του φυσιολογικού αίματος και 

παράγονται, σχεδόν αποκλειστικά, στο μυελό των οστών από τις μονοβλάστες. Αφού 

παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα στο αίμα, μεταναστεύουν στους ιστούς, όπου 

μετατρέπονται σε μακροφάγα, με προορισμό τη φαγοκυττάρωση. Εκτός από την 

αντιμικροβιακή έχουν και αντιπαρασιτική δράση, καθώς και μεσολαβητικό ρόλο στο 

ανοσοποιητικό σύστημα. Βοηθούν, τέλος, στην αποκατάσταση των βλαβών που 

δημιουργούνται από φλεγμονώδεις εξεργασίες. 

Τα ηωσινόφιλα παράγονται στο μυελό των οστών από τις μυελοβλάστες. Ο ρόλος τους δεν 

έχει εξακριβωθεί πλήρως, αλλά είναι παρόμοιος με εκείνον των ουδετεροφίλων δηλαδή η 

φαγοκυττάρωση μόνο που τα ηωσινόφιλα, συνήθως  μαζί με τα πλασματοκύτταρα, 
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εμπλέκονται στην αντίδραση της φλεγμονής με κάποια καθυστέρηση. Τα ηωσινόφιλα 

συνδέονται στενά με τις αλλεργικές αντιδράσεις και την άμυνα κατά των παρασίτων.  

Τα βασεόφιλα παράγονται στο μυελό των οστών. Ο ρόλος τους συνδέεται με τις αλλεργικές 

καταστάσεις, ιδιαίτερα τις ατοπικές. 

 

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Έχουν καθιερωθεί για τη μελέτη της αναιμίας και υπολογίζονται ύστερα από ακριβείς 

μετρήσεις του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη 

στο φλεβικό αίμα. 

Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων: Ο MCV εκφράζει το μέσο όγκο ενός ερυθρού αιμοσφαιρίου. 

Καθορίζει το χαρακτηρισμό του ως ερυθροκυττάρου, μικροκυττάρου ή μονοκυττάρου. 

Αυξάνεται σε υψηλό αριθμό ΔΕΚ, μακροκυτταρικές αναιμίες, ένδεια βιταμίνης Β12, φολικού 

οξέος ενώ ελαττώνεται σε μικροκυτταρικές υπόχρωμες αναιμίες. 

 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT)  

Τα αιμοπετάλια ή θρομβοκύτταρα παράγονται στο μυελό των οστών και δεν είναι ακέραια 

κύτταρα αλλά θραύσματα των μεγακαρυοκυττάρων. Φυσιολογικά τα 2/3 των αιμοπεταλίων 

κατακρατούνται στο σπλήνα και μόνο το 1/3 κυκλοφορεί στο αίμα. Έχουν διάρκεια ζωής 8-

11 ημερών. 

Συμβάλλουν στην αποκατάσταση των κακώσεων και ρηγμάτων στο τοίχωμα των αιμοφόρων 

αγγείων και παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αιμόσταση, απελευθερώνοντας ένα 

φωσφολιπίδιο που επιταχύνει την πήξη του αίματος. Παράλληλα, εμπλέκονται στον ενδογενή 

και εξωγενή μηχανισμό της πήξης του αίματος, με τους διάφορους παράγοντες που 

εμπεριέχουν.[8],[10],[12] 
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6.3 Σημαντικότητα βιοχημικών εξετάσεων  

Εκτός από την κάλυψη του ιδίου αιμοδότη και της οικογένειας του για τυχόν ανάγκες σε αίμα 

και παράγωγα, ο εθελοντής αιμοδότης δικαιούται ιατρικής φροντίδας και εργαστηριακού 

ελέγχου σύμφωνα πάντα με την γνώμη του υπεύθυνου γιατρού της Αιμοδοσίας. Ο γιατρός 

συνήθως αρκείται σε ορισμένες εξετάσεις που θεωρεί σύμφωνα με αυτές ότι θα κάνει ο 

αιμοδότης ένα πλήρες έλεγχο. 

Έτσι λοιπόν ο αιμοδότης μπορεί να κάνει έλεγχο και να τσεκάρει τα επίπεδα χοληστερίνης, 

σακχάρου, τριγλυκεριδίων και άλλων βιοχημικών εξετάσεων εξίσου σημαντικών. Βιοχημικές 

εξετάσεις ονομάζονται όλες οι εξετάσεις προσδιορισμού μιας ουσίας στο αίμα, γιατί αφορούν 

σε ανίχνευση οργανικών και ανόργανων ουσιών και χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό 

τους βιοχημικές μεθόδους.[23] 

Περίπου μία φορά το χρόνο θα πρέπει να γίνονται οι βασικές εξετάσεις που συνθέτουν ένα 

τσεκάπ. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο γιατί σύμφωνα με αυτή αντιμετωπίζεται 

εγκαίρως οποιαδήποτε πάθηση. Βέβαια, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, αυτές οι 

εξετάσεις διαφοροποιούνται, όπως μπορεί και να αλλάζουν αν υπάρχουν συγκεκριμένα 

προβλήματα υγείας ή προδιαθεσικοί παράγοντες ή κληρονομικό ιστορικό σε κάποιες νόσους 

(π.χ. καρκίνο του μαστού, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά.).[50],[51]  

Σύμφωνα με  οδηγίες των ειδικών όταν γίνονται προληπτικές εξετάσεις όσο συχνά 

χρειάζεται, υπάρχει διπλό κέρδος. Οι πιο σοβαρές παθήσεις, αν διαγνωστούν στα πρώτα 

στάδια, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Επίσης με τη βοήθεια των συχνών 

εξετάσεων, οι δείκτες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας μπορούν  να παραμένουν 

πάντα μέσα στα φυσιολογικά όρια. 

Ο γιατρός θα κρίνει ποιες είναι οι απαραίτητες εξετάσεις: 

Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: 

 Ασπαραγινική τρανσαμινάση (AST): Έχει ευρεία διάδοση μέσα στον οργανισμό, 

αλλά κατά κύριο λόγο ανευρίσκεται στη καρδιά και στο ήπαρ και, στη συνέχεια, κατά 

φθίνουσα συγκέντρωση, στους σκελετικούς μυς, νεφρούς, εγκέφαλο, πάγκρεας, 

σπλήνα, πνεύμονες και ερυθρά αιμοσφαίρια. Σχεδόν όλο το ένζυμο είναι 

ενδοκυττάριο. Οποιαδήποτε βλάβη ενός από τους παραπάνω ιστούς μπορεί να 
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προκαλέσει αύξηση των επιπέδων του στο αίμα. Αύξηση συνήθως υπάρχει σε 

αιμολυμένο δείγμα, σε νεογνά, έντονη σωματική άσκηση, καρδιακά νοσήματα, 

«ψευδοεμφραγματική» εικόνα, χειρουργικές επεμβάσεις, ασθενείς με χρόνια 

αιμοκάθαρση, παθήσεις ήπατος, λοιμώδης μονοπυρήνωση, πνευμονικό, νεφρικό ή 

εγκεφαλικό έμφρακτο, οξεία παγκρεατίτιδα, υποθυρεοειδισμό, σοκ, βαριά 

θερμοπληξία, βαριά αιμολυτική αναιμία, όγκο του εγκεφάλου, εντερικές βλάβες, 

καρκίνο και ελάττωση σε εγκυμοσύνη. 

 Τρανσαμινάση αλανίνης (ALT): Ανευρίσκεται κυρίως στο ήπαρ, ενώ το μυοκάρδιο 

και άλλοι ιστοί την έχουν σε πολύ μικρότερες, συγκριτικά, ποσότητες. Για το λόγο 

αυτό, ο προσδιορισμός της είναι πολύ χρήσιμος στον έλεγχο των νοσημάτων ήπατος 

και χολής, όπου η αύξησή της βαίνει παράλληλα με την αύξηση της AST, ενώ στο 

έμφραγμα του μυοκαρδίου τα επίπεδά της είναι φυσιολογικά ή ελάχιστα αυξημένα. 

Όταν τα επίπεδα της ALT διατηρούνται υψηλά σε άτομα που αρρώστησαν από οξεία 

ηπατίτιδα, αυτό σχεδόν πάντοτε δείχνει τη μετάπτωση της ηπατίτιδας σε χρόνια. 

Αύξηση συνήθως υπάρχει σε έντονη σωματική άσκηση, παθήσεις ήπατος και χολής, 

παγκρεατίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια με ηπατική συμφόρηση, μυοκαρδίτιδα, 

εκτεταμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου, λοιμώδη μονοπυρήνωση, αιμολυτικά 

νοσήματα, υποθυρεοειδισμό, βαριά καταπληξία, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, 

φάρμακα, παχυσαρκία. 

 Αναλογία AST/ALT στον ορό: Ο λόγος αυτός, γνωστός και ως πηλίκο DeRitis, είναι 

περίπου ίσος με τη μονάδα (1:1) ή ελαφρώς μεγαλύτερος. Αυξάνεται στο 3 – 4 : 1στην 

αλκοολική ηπατοπάθεια και πέφτει κάτω από τη μονάδα σε ασθενείς με οξεία 

ηπατοκυτταρική βλάβη. Η χρόνια αύξηση των τρανσαμινασών σε ασυμπτωματικούς 

ασθενείς μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως: χρήση φαρμάκων και 

αλκοολούχων ποτών, χρόνια ιογενή ηπατίτιδα ή λιπώδη διήθηση ή εκφύλιση του 

ήπατος, μη οφειλόμενη σε αλκοολούχα ποτά. 

 Αλκαλική φωσφατάση (ALP): Στα φυσιολογικά άτομα, η αλκαλική φωσφατάση του 

ορού προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα ισοένζυμα των οστών και του ήπατος. 

Ελάχιστες ποσότητες προέρχονται από το έντερο και, σε περιόδους κυοφορίας και 

γαλουχίας, από τον πλακούντα και το μαστό. Αλκαλική φωσφατάση, ακόμα, 

ανευρίσκεται στο σπλήνα, τους νεφρούς και σε ορισμένα καρκινώματα. Αύξηση  

συνήθως υπάρχει σε παθήσεις των οστών, παθήσεις ήπατος και χολής, νεφρών, 
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λοιμώδη μονοπυρήνωση, λοίμωξη από μεγαλοκυταροϊό στα παιδιά, 

υπερπαραθυρεοειδισμό, παθήσεις εντέρου, χρόνια μυελογενή λευχαιμία, τροφική 

υπεργλυκαιμία, καρκινικό όγκο, ασθενείς με μυοκάρδιο, νεφρικό, πνευμονικό ή 

σπληνικό έμφρακτο και ελάττωση σε υπερβιταμίνωση D, σκορβούτο, κακοήθη 

αναιμία, υποβιταμίνωση C, ασιτία ή πλημμελή διατροφή, υποθυρεοειδισμό, 

αχονδροπλασία, κρετινισμό, νανισμό, βαριά χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια 

του πλακούντα, κοιλιοκάκη, σύνδρομο γάλακτος-αλκαλικών. 

 Γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάση(γ-GT): Ανευρίσκεται κυρίως στο ήπαρ, τα 

χοληφόρα, τους νεφρούς και το πάγκρεας, αλλά τα αυξημένα επίπεδα της στο αίμα, 

σχεδόν πάντοτε, προέρχονται από το ήπαρ. Για το λόγο αυτό, η μέτρησή της 

συμπληρώνει τη μέτρηση της αλκαλικής φωσφατάσης, στις παθήσεις των χοληφόρων 

οδών και του ήπατος. Δεν παρακολουθεί την αύξηση της τελευταίας στις παθήσεις 

των οστών. Στα παιδιά θεωρείται πιο ευαίσθητος δείκτης από την ALP για τα 

νοσήματα του ήπατος. Στο αίμα των αλκοολικών είναι πιο ευαίσθητος και ειδικός 

δείκτης απ’ όλα τα άλλα ένζυμα και πολύ χρήσιμος για την παρακολούθηση των 

χρόνιων αλκοολικών που υποβάλλονται σε θεραπεία. Συνήθως είναι αυξημένη σε 

νοσήματα του ηπατοχολικού συστήματος, σε λοιμώδη μονοπυρήνωση, νόσο Crohn, 

υπερθυρεοειδισμό, παθήσεις νεφρών, παγκρέατος, ιστικές βλάβες, καρκίνο του 

προστάτη, νεοπλάσματα και σε σοβαρή παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμίες.[74],[55],[9] 

 Γαλακτική  δεϋδρογενάση (LDή LDH): Η LDH ανευρίσκεται σε πολλούς ιστούς. 

Ιδιαίτερα πλούσιοι σε LDH είναι το μυοκάρδιο, οι σκελετικοί μύες, οι νεφροί, και το 

ήπαρ. Σε μικρότερες ποσότητες υπάρχει στα ερυθρά αιμοσφαίρια, το πάγκρεας και 

τους πνεύμονες. Λόγω της ευρείας κατανομής της στον οργανισμό, κυρίως μέσα στα 

κύτταρα, η μέτρηση της ολικής LDH αποτελεί ένα μη ειδικό δείκτη κυτταρικής 

βλάβης αλλά σε συνδυασμό με τη μέτρηση της AST μπορεί να χρησιμεύσει στη 

διάκριση μεταξύ πνευμονικού και καρδιακού εμφράγματος. Ομοίως, μπορεί να αποβεί 

χρήσιμος δείκτης για την παρακολούθηση της χημειοθεραπείας καρκίνου, αφού η 

απόκριση στη θεραπεία υποδηλώνεται συνήθως με χαμηλά επίπεδα της LDHτου 

ορού. 

Αύξηση συνήθως υπάρχει σε αιμολυμένο δείγμα, έντονη σωματική άσκηση, 

φυσιολογική εγκυμοσύνη, κυκλοφορική ανεπάρκεια με καταπληξία και ανοξία, 

συμφορητική καρδιοπάθεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, πνευμονικό, νεφρικό ή 
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εγκεφαλικό έμφρακτο, ορισμένα αιματολογικά νοσήματα, στεατόρροια, παθήσεις 

ήπατος, κακοήθεις νεοπλασίες, παθήσεις σκελετικών μυών, χρόνιες νεφρικές 

παθήσεις, οξεία παγκρεατίτιδα, φάρμακα.  

 Φωσφοκινάση κρεατίνης (CPK): Ονομάζεται και Κινάση κρεατίνης (CK). 

Ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στους σκελετικούς μύες και το μυοκάρδιο. 

Μικρότερες ποσότητες υπάρχουν στον εγκέφαλο και τις λείες μυϊκές ίνες, ενώ 

απουσιάζει από το ήπαρ. Υψηλά επίπεδα της CPK στον ορό εμφανίζονται μερικές 

φορές και σε ασθενείς με πνευμονικό έμφραγμα και οίδημα. Σε φυσιολογικά όρια 

παραμένει στην περικαρδίτιδα, στηθάγχη, νεφρικό έμφρακτο, ηπατοχολικά νοσήματα, 

κακοήθη αναιμία, πολλά κακοήθη νοσήματα, μερικές μυοπάθειες.[54],[5] Μια 

σταδιακή αύξηση της CPK συνήθως μικρότερη από πενταπλάσια της φυσιολογικής 

τιμής είναι συνηθισμένη μετά από μυϊκό τραυματισμό, ενδομυϊκές ενέσεις, 

ηλεκτομυογραφία, χειρουργικές διαδικασίες ή άσκηση. Η σκληρή και παρατεταμένη 

άσκηση αυξάνει τα επίπεδα CPK και η αύξηση εξαρτάται από το φύλο, τη φυλή, το 

βαθμό στο οποίο το άτομο έχει αθληθεί αφού οι καλά προπονημένοι αθλητές 

παρουσιάζουν μικρότερες αυξήσεις.[65] Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάρκεια της 

δραστηριότητας δεδομένου ότι οι μαραθωνοδρόμοι ή τριαθλητές παρουσιάζουν τιμές 

μέχρι και 50 φορές ψηλότερες της φυσιολογικής. Επίσης σημαντικός είναι και ο τύπος 

της άσκησης και έχει παρατηρηθεί ότι η κολύμβηση έχει ως συνέπεια μικρή μόνο 

αύξηση της CPK [48],[36],[28]ενώ ο μαραθώνιος και το ποδόσφαιρο προκαλεί 

μεγάλες αυξήσεις.[16],[37],[38] 

 Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια και ολικά λιπίδια: Το σώμα 

χρησιμοποιεί τη χοληστερίνη για να παρασκευάσει ζωτικά συστατικά, όπως η 

βιταμίνη D και ορισμένες ορμόνες. 

Ωστόσο, εάν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα είναι αρκετά υψηλά, αυξάνεται ο 

κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η χοληστερίνη μεταφέρεται στον 

οργανισμό με ένα είδος πρωτεϊνών, που ονομάζονται λιποπρωτεΐνες.  

Υπάρχουν δύο βασικά είδη χοληστερίνης: η HDL και η LDL. Η λιποπρωτεΐνη υψηλής 

πυκνότητας (HDL), ή αλλιώς «καλή» χοληστερίνη, είναι ωφέλιμη για την υγεία της 

καρδιάς. Απομακρύνει τη χοληστερίνη από τις αρτηρίες προς το ήπαρ, όπου 

αποβάλλεται. Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL), ή αλλιώς «κακή» 

χοληστερίνη, επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς, μεταφέροντας τη χοληστερίνη 
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από το ήπαρ στους ιστούς του οργανισμού. Εάν τα επίπεδα της LDL είναι υψηλά, η 

χοληστερίνη συσσωρεύεται στις αρτηρίες. 

Μία από τις βασικότερες αιτίες αύξησης των επιπέδων χοληστερίνης είναι η 

κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας κορεσμένων λιπαρών. Τα υπολείμματα λιπαρών 

(LDL) συσσωρεύονται στις αρτηρίες, προκαλώντας στένωση των τοιχωμάτων τους. 

Με αυτόν τον τρόπο καταπονείται η καρδιά, που δυσκολεύεται να τροφοδοτήσει με 

αίμα όλο το σώμα, και αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου, η οποία 

αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. 

Τα λιπίδια τα οποία χρησιμεύουν για την αποθήκευση και την παραγωγή ενέργειας 

(ενεργειακά λιπίδια) χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα λιπαρά οξέα και τις 

τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Τα λιπαρά οξέα βρίσκονται ελεύθερα σε μικρές 

ποσότητες στα βιολογικά υγρά ενώ οι τριακυλογλυκερόλες (τριγλυκερίδια) αποτελούν 

τη βασική μορφή αποθηκών λίπους στον άνθρωπο και την πιο άφθονη κατηγορία 

λιποειδών (65 – 70%).[53],[15],[18] 

Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων συνθέτουν το λιπιδαιμικό προφίλ του 

οργανισμού, που πρέπει να βρίσκεται στα φυσιολογικά όρια, κυρίως για να μην 

κινδυνεύσει από αθηρωμάτωση, οπού μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση 

καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει υψηλή τιμή του λόγου 

χοληστερόλη/HDL-χοληστερόλη. Όταν η τιμή του λόγου είναι μεγαλύτερη από 5 και 

η συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων >200 mg/dlτότε ο κίνδυνος για στεφανιαία νόσο 

είναι αυξημένος.[6],[33] 

 Γλυκόζη: Η γλυκόζη του αίματος, με το διάμεσο και το εξωκυττάριο υγρό, 

κατανέμεται σε όλα τα κύτταρα του σώματος, όπου αποτελεί την κύρια πηγή 

ενέργειας για τη λειτουργία τους. Όταν τα σάκχαρα της τροφής ξεπερνούν τις ανάγκες 

του οργανισμού, η περίσσειά τους μετατρέπεται σε τριγλυκερίδια και αποτίθεται σαν 

λίπος. Μια από τις βασικότερες λειτουργίες της γλυκόζης του αίματος είναι η 

προσφορά ενέργειας στο νευρικό ιστό, γενικώς, και στον εγκέφαλο ειδικότερα, τα 

κύτταρα του οποίου δεν έχουν την ικανότητα να αποταμιεύουν γλυκογόνο και έχουν 

αδιάλειπτη ανάγκη ενέργειας. Η γλυκόζη που κυκλοφορεί στο αίμα έχει ημιπερίοδο 

ζωής περίπου 40 λεπτών της ώρας. 

Αύξηση συνήθως υπάρχει σε σακχαρώδη διαβήτη, αιμοχρωμάτωση, χρόνια 

παγκρεατίτιδα, βλάβες ΚΝΣ, αύξηση της αδρεναλίνης, ενδοκρινικές διαταραχές, 
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χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια ηπατική νόσο, κληρονομική προδιάθεση, 

φάρμακα. Ελάττωση σε υποσιτισμό, φυσιολογική κύηση, γαλουχία, μυϊκή 

καταπόνηση, πολύ υψηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα,  βαριά ηπατική βλάβη, 

αυτοάνοσα νοσήματα, λευχαιμία, παιδιατρικές ανωμαλίες, λειτουργικές 

διαταραχές.[74],[55],[9] 
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η σύγκριση και εξέταση του προφίλ εθελοντών αιμοδοτών και 

αιμοδοτών αναπλήρωσης αίματος μέσα από εργαστηριακές βιοχημικές εξετάσεις 

συγκρίνοντας τα δεδομένα ως προς την ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο και το 

δείκτη μάζας σώματος των αιμοδοτών του πληθυσμού του Νομού Λακωνίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν, επίσης η καταγραφή των χαρακτηριστικών και η 

διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των εθελοντών αιμοδοτών του πληθυσμού του Νομού 

Λακωνίας ως προς την αιμοδοσία.  

Στους επιμέρους στόχους της παρούσας έρευνας συμπεριλήφθηκαν: 

 Η καταγραφή των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των εθελοντών 

αιμοδοτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 

 Η αξιολόγηση του ιστορικού των εθελοντών αιμοδοτών σε θέματα σχετικά με τη 

διαδικασία της αιμοδοσίας. 

 Η αξιολόγηση των γενικότερων γνώσεων των εθελοντών αιμοδοτών σε θέματα που 

έχουν σχέση με την αιμοδοσία. 

 Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εθελοντών αιμοδοτών ως προς τις διατροφικές 

τους συνήθειες, τη συχνότητα άσκησης κ.λ.π. 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Μεθοδολογία για τη σύγκριση των Εργαστηριακών Βιοχημικών Εξετάσεων 

μεταξύ Εθελοντών Αιμοδοτών και Αιμοδοτών Αναπλήρωσης  

Συλλογή δεδομένων: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν άτομα ηλικίας από 18 έως 62 

ετών που προσήλθαν στο Τμήμα Αιμοδοσίας με μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν τον 

συνάνθρωπό τους. Οι αιμοδότες που προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης - 
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Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης είναι άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων  που ανήκουν σε όλες 

τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις και αφορούν  το γενικό πληθυσμό του Νομού Λακωνίας . 

Πραγματοποιήθηκε  συλλογή εργαστηριακών βιοχημικών εξετάσεων, η οποία περιλαμβάνει  

δημογραφικά χαρακτηριστικά του εθελοντή αιμοδότη όπως την ηλικία, ύψος/βάρος, 

επάγγελμα και μορφωτικό επίπεδο. 

 

2.2 Μεθοδολογία Διερεύνησης Γνώσεων των Εθελοντών Αιμοδοτών 

Η συλλογή δεδομένων έγινε με ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο και 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε 

τη διερεύνηση γνωστικού επιπέδου των εθελοντών αιμοδοτών και αιμοδοτών αναπλήρωσης 

του πληθυσμού του Νομού Λακωνίας ως προς την αιμοδοσία καθώς και τη 

συμπεριφορά/στάση ζωής αυτών. Τα χαρακτηριστικά και οι γνώσεις των εθελοντών 

αιμοδοτών καταγράφηκαν μεταξύ 20/07/2013 και 20/10/2013. Τα άτομα που συμμετείχαν 

στη μελέτη ενημερώθηκαν για το σκοπό της μελέτης και διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο 

και την ανωνυμία της διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες παρέμειναν απόρρητες και 

αξιοποιήθηκαν μόνο για το σκοπό της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε για αξιοπιστία ελέγχου – επανελέγχου μέσα από πιλοτική 

μελέτη, όπου το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για πρώτη φορά από 20 άτομα και μετά την 

πάροδο διαστήματος ενός μηνός οι ίδιοι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ίδιο 

ερωτηματολόγιο για δεύτερη φορά.  

Το εισαγωγικό μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από δημογραφικά χαρακτηριστικά 

όπως φύλο, ηλικία, περιοχή μόνιμης κατοικίας, βαθμίδα εκπαίδευσης και επάγγελμα. Το 

πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το ιστορικό των 

εθελοντών αιμοδοτών σε σχέση με την αιμοδοσία όπως αν έχουν κάρτα εθελοντή αιμοδότη, 

πόσες φορές έχουν δώσει αίμα μέχρι σήμερα, αν έχουν αποκρύψει ποτέ την αλήθεια στη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της αιμοδοσίας για το ιστορικό τουε κλπ (6 ερωτήσεις). 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου επικεντρώθηκε σε ερωτήσεις που αποκάλυψαν τις 

γενικές γνώσεις των εθελοντών αιμοδοτών σχετικά με την αιμοδοσία όπως τα επιτρεπτά όρια 

του αιματοκρίτη, ηλικία, ποσότητα αίματος που λαμβάνεται κατά την αιμοδοσία κλπ (10 

ερωτήσεις). Το τρίτο μέρος επικεντρώθηκε σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των 

εθελοντών αιμοδοτών όπως διατροφικές συνήθειες, συχνότητα άσκησης κλπ (4 ερωτήσεις).  
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2.3 Στατιστική Ανάλυση 

Για την καλύτερη μελέτη των στοιχείων της έρευνας και την καλύτερη ανάλυση των 

ευρημάτων της, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, version 16.00. Σε όλες τις 

αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε επίπεδο  στατιστικής σημαντικότητας το 5%. H στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων, ξεκίνησε από την απλή περιγραφική τους ανάλυση και κατόπιν 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις των αποτελεσμάτων με τα δημογραφικά στοιχεία 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο chi square. H ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε με την 

περιγραφή των στατιστικών πινάκων, γραφικών απεικονίσεων, ραβδογραμμάτων και 

θηκογραμμάτων που  δημιουργήθηκαν, στα διάφορα βήματα της στατιστικής ανάλυσης. 

 

2.3.1 Περιγραφική Στατιστική στοιχείων βιοχημικών εξετάσεων Εθελοντών Αιμοδοτών 

και Εθελοντών Αιμοδοτών Αναπλήρωσης Αίματος 

 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η ανάλυση των μεταβλητών του δείγματος με χρήση απλών 

μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι 

αριθμητικά περιγραφικά μέτρα όπως:  

1. η μέση τιμή 

2. η διάμεσος,  

3. η επικρατούσα τιμή,  

4. η μέγιστη ή η ελάχιστη τιμή 

5. η διακύμανση 

καθώς και γραφικές απεικονίσεις, όπως τα ραβδογράμματα (Bar Charts) και τα 

θηκογράμματα (BoxPlots). 

Το θηκόγραμμα είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη γραφική παράσταση διότι προσδιορίζει με 

άμεσο τρόπο  

 τη θέση των δεδομένων με τη διάμεσο 

 τη διασπορά τους με το μήκος του κουτιού και  

 την ύπαρξη τιμών οι οποίες είναι ακραίες ή ύποπτες για ακρότητα.  

Τέλος, τα θηκογράμματα δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, όταν δίνονται συγχρόνως, 

επιτρέπουν τη μεταξύ τους σύγκριση.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν: 

 θα μελετήσουμε τις δύο Κατηγορίες Αιμοδοτών:  1. Εθελοντής Αιμοδότης και 2. 

Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος ως προς τις διάφορες κατηγορίες των 

μεταβλητών: 

1. Ηλικιακές Ομάδες 

2. Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος 

3. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

4. Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας Επαγγέλματος και  

 θα παρουσιάσουμε τα βασικά στατιστικά μέτρα και τα θηκογράμματα των παρακάτω 

βιοχημικών εξετάσεων  

1. Γλυκόζη 

2. Ολική Χοληστερίνη ή Χοληστερόλη 

3. Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (HDL) 

4. Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (LDL) 

5. Τριγλυκερίδια 

6. Γαλακτική Αφυδρογονάση 

7. Οξαλοξική Τρανσαμινάση 

8. Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση 

9. Αλκαλική Φωσφατάση 

10. Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση και  

11. Κρεατινική Κινάση 

στις δύο Κατηγορίες Αιμοδοτών.  

Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), ή Quetelet index) είναι μία 

γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Λόγω του 

εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών 

προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του. Δημιουργήθηκε το 1832 από 

τον Adolphe Quetelet. 

Υπολογίζεται πολύ εύκολα από τον τύπο: 

 Βάρος σε κιλά 

  ψος σε Μέτρα  
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Για παράδειγμα: Άτομο με ύψος 1,80 μέτρα και βάρος 80 κιλά έχει:  

    
  

       
       

Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ποσοστού λίπους από άλλες μεθόδους τότε 

χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ σαν ποσοστό λίπους. Παγκοσμίως έχει γίνει αποδεκτή η εξής 

κατηγοριοποίηση: 

 Ποσοστό λίπους μικρότερο από 18,5 δείχνει ότι το άτομο είναι ελλιποβαρές. 

 Ποσοστό λίπους μεταξύ 18,5 και 24,9 δείχνει ότι το άτομο έχει φυσιολογικό βάρος. 

 Ποσοστό λίπους μεταξύ 25 και 29,9 δείχνει ότι το άτομο είναι υπέρβαρο. 

 Ποσοστό λίπους μεταξύ 30 και 34,9 δείχνει ότι το άτομο πάσχει από παχυσαρκία 

τύπου Ι. 

 Ποσοστό λίπους μεταξύ 35 και 39,9 δείχνει ότι το άτομο πάσχει από παχυσαρκία 

τύπου ΙΙ. 

 Ποσοστό λίπους από 40 και πάνω δείχνει ότι το άτομο πάσχει από παχυσαρκία τύπου 

ΙΙΙ. 

 

3.1.1 Ηλικιακή Κατανομή 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή των δύο Κατηγοριών Αιμοδοτών ως 

προς τις ηλικιακές ομάδες. Παρατηρούμε ότι οι δύο κατανομές διαφοροποιούνται. Στην 

Κατηγορία των Εθελοντών Αιμοδοτών εμφανίζεται μία ισοκατανομή στις τρεις πρώτες 

ηλικιακές ομάδες. Από τα εκατό άτομα που εξετάστηκαν τριάντα δύο ανήκουν στην πρώτη 

ηλικιακή ομάδα (18-29), τριάντα δύο στη δεύτερη (30 – 39) και τριάντα τρία στην τρίτη 

ηλικιακή ομάδα (40 – 49). Αντίθετα στην κατηγορία Εθελοντών Αιμοδοτών Αναπλήρωσης 

Αίματος το ποσοστό των ατόμων της πρώτης ηλικιακής ομάδας είναι μόλις 20% ενώ το 

ποσοστό της δεύτερης ηλικιακής ομάδας είναι 40%. Τέλος και στις δύο κατηγορίες 

Αιμοδοτών, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών είναι πολύ μικρό (5% 

και 3% αντίστοιχα).   
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Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 

 

Ηλικιακές 

Ομάδες 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου των 

Έγκυρων 

Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

18 - 29 20 20,0 20,0 20,0 

30 - 39 40 40,0 40,0 60,0 

40 - 49 35 35,0 35,0 95,0 

>=50 5 5,0 5,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  

 

Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης 

 

Ηλικιακές 

Ομάδες 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου των 

Έγκυρων 

Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

18 - 29 32 32,0 32,0 32,0 

30 - 39 32 32,0 32,0 64,0 

40 - 49 33 33,0 33,0 97,0 

>=50 3 3,0 3,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  

 

Και από το γράφημα που ακολουθεί, γίνεται εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

Εθελοντών Αιμοδοτών ανήκει στο δεύτερη ηλικιακή ομάδα (30 – 39).  
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Γράφημα 1: Ηλικιακή Κατανομή των Δύο Κατηγοριών Αιμοδοτών 

 

 

 

 

3.1.2 Κατανομή κατά Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος 

 

Στους δύο επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή των δύο Κατηγοριών Αιμοδοτών ως 

προς τις βασικές Κατηγορίες Δείκτη Μάζας Σώματος.  Η κατανομή των δύο κατηγοριών 

Αιμοδοτών δε φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στην κατηγορία ΔΜΣ 

«Φυσιολογικού Βάρους» ανήκει το 34% των ΕΑΑΑ (Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης 

Αίματος) και το 31% των ΕΑ (Εθελοντής Αιμοδότης). Στην κατηγορία «Υπέρβαρο» ανήκει 

το 48% τόσο των ΕΑΑΑ όσο και των ΕΑ. Τέλος, στην κατηγορία «Παχύσαρκο» ανήκει το 

17% των ΕΑΑΕ και το 21% των ΕΑ.  Την ίδια εικόνα αποκομίζουμε και από το γράφημα 2 

που ακολουθεί.  
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Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 

 

Κατηγορίες Δείκτη Μάζας 

Σώματος 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου των 

Έγκυρων 

Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Ελλιποβαρές 1 1,0 1,0 1,0 

Φυσιολογικού Βάρους 34 34,0 34,0 35,0 

Υπέρβαρο 48 48,0 48,0 83,0 

Παχύσαρκο 17 17,0 17,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  

 

 

Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης 

 

Κατηγορίες Δείκτη Μάζας 

Σώματος 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου των 

Έγκυρων 

Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Φυσιολογικού Βάρους 31 31,0 31,0 31,0 

Υπέρβαρο 48 48,0 48,0 79,0 

Παχύσαρκο 21 21,0 21,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  

Γράφημα 2: Κατανομή ως προς το Δείκτη Μάζας Σώματος των Δύο Κατηγοριών Αιμοδοτών 
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3.1.3 Κατανομή Επιπέδου Εκπαίδευσης 

Η κατανομή των δύο κατηγοριών Αιμοδοτών ως προς το Επίπεδο Εκπαίδευσης 

παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. Οι δύο κατανομές παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. Ποσοστό 62% των ΕΑΑΑ έχει τελειώσει Λύκειο ενώ μόλις 45% των ΕΑ 

ανήκει σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) έχει 

ολοκληρώσει μόλις το 27% των ΕΑΑΑ σε σχέση με το 41% των ΕΑ. Τέλος, 5% των ΕΑ 

είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου σε αντίθεση με τους ΕΑΑΑ, όπου κανένα άτομο δεν 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία.  

 

Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 

 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του 

Συνόλου των Έγκυρων 

Απαντήσεων 

Αθροιστικό Ποσοστό 

Δημοτικό 3 3,0 3,0 3,0 

Γυμνάσιο 8 8,0 8,0 11,0 

Λύκειο 62 62,0 62,0 73,0 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 27 27,0 27,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  
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Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης 

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Συχνότητα Ποσοστό 
Ποσοστό επί του Συνόλου 

των Έγκυρων Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Δημοτικό 1 1,0 1,0 1,0 

Γυμνάσιο 8 8,0 8,0 9,0 

Λύκειο 45 45,0 45,0 54,0 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 41 41,0 41,0 95,0 

Μεταπτυχιακό 5 5,0 5,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 3: Κατανομή ως προς το Επίπεδο Εκπαίδευσης των δύο Κατηγοριών Αιμοδοτών 

 

 

3.1.4 Κατανομή Έντασης Σωματικής Δραστηριότητας Επαγγέλματος 

 

Οι δύο κατηγορίες Αιμοδοτών φαίνεται να διαφοροποιούνται και ως προς την κατανομή στα 

τρία επίπεδα Έντασης Σωματικής Δραστηριότητας Επαγγέλματος, με 67% των ΕΑ να ασκούν 

επάγγελμα όπου απαιτείται Μικρή Σωματική Δραστηριότητα, σε αντίθεση με το 51% των 

ΕΑΑΑ.  Επίσης, φαίνεται ότι το ποσοστό των ΕΑΑΑ που ασκεί επάγγελμα το οποίο απαιτεί  
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Έντονη Σωματική Δραστηριότητα είναι αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ΕΑ (36% έναντι 28%).  

 

 

Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 

 

Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας 

Επαγγέλματος 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του Συνόλου 

των Έγκυρων Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μικρή Σωματική Δραστηριότητα 51 51,0 51,0 51,0 

Μέτρια Σωματική Δραστηριότητα 13 13,0 13,0 64,0 

Έντονη Σωματική Δραστηριότητα 36 36,0 36,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  

 

 

Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης 

 

Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας 

Επαγγέλματος 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό επί του Συνόλου 

των Έγκυρων Απαντήσεων 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μικρή Σωματική Δραστηριότητα 67 67,0 67,0 67,0 

Μέτρια Σωματική Δραστηριότητα 5 5,0 5,0 72,0 

Έντονη Σωματική Δραστηριότητα 28 28,0 28,0 100,0 

Σύνολο 100 100,0 100,0  
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Γράφημα 4: Κατανομή ως την Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας Επαγγέλματος των δύο 

Κατηγοριών Αιμοδοτών 

 

 

 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο διαφοροποιούνται τα 

αποτελέσματα των διαφόρων βιοχημικών εξετάσεων στις δύο κατηγορίες Αιμοδοτών, θα 

παρουσιάσουμε τα βασικά στατιστικά μέτρα και τα αντίστοιχα θηκογράμματα αυτών.  

 

 

3.2.1 Βιοχημική Εξέταση Γλυκόζης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Από το γράφημα 5, στο οποίο απεικονίζονται τα θηκογράμματα της Γλυκόζης, για κάθε 

κατηγορία Αιμοδότη καθώς και από τον πίνακα των βασικών στατιστικών μέτρων που 

ακολουθεί, παρατηρείται ότι τόσο η διάμεσος τιμή όσο και η μέση τιμή των αποτελεσμάτων 

της γλυκόζης είναι υψηλότερες στην κατηγορία των ΕΑΑΑ σε σχέση με τους ΕΑ. Επίσης, 

τόσο ο συντελεστής κύρτωσης όσο και ο συντελεστής λοξότητας είναι αρκετά μεγαλύτερος 

στην κατηγορία των ΕΑ                    , σε σχέση με τους ΕΑΑΑ     

               . Σύμφωνα με αυτά τα στατιστικά μέτρα η κατανομή της Γλυκόζης στην 
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κατηγορία των ΕΑ εμφανίζει δεξιά λοξότητα και είναι λεπτόκυρτη. Αντίθετα, η κατανομή 

στην κατηγορία των ΕΑΑΑ είναι σχεδόν συμμετρική και πλατύκυρτη. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι και στις δύο κατηγορίες αιμοδοτών υπάρχουν μετρήσεις που βρίσκονται πάνω 

από το άνω επιτρεπτό όριο (115). Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη παρατηρούμενη μέτρηση 

στην κατηγορία των ΕΑΑΑ είναι 150 και στην κατηγορία των ΕΑ είναι 176.  

 

 

 

Γράφημα 5: Θηκογράμματα Γλυκόζης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  
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Βασικά Στατιστικά Μέτρα  

Γλυκόζη  

(70 -115) 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης 

Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν 

Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 102,350 99,210 

Διάμεσος Τιμή 102,000 98,000 

Επικρατούσα Τιμή 112,000 95,000a 

Τυπική Απόκλιση 14,728 15,817 

Διακύμανση 216,917 250,168 

Λοξότητα ,371 1,113 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση ,803 5,222 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 64,000 64,000 

Μέγιστο 150,000 176,000 

Εκατοστημόρια 25 93,250 91,000 

50 102,000 98,000 

75 110,500 106,000 

 

 

 

 

3.2.2 Βιοχημική Εξέταση Χοληστερίνης ή Χοληστερόλης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Αναφορικά με την εξέταση της  Χοληστερίνης ή Χοληστερόλης, οι δύο κατηγορίες 

Αιμοδοτών εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα ως προς την τυπική απόκλιση, τη λοξότητα 

και την κύρτωση καθώς και το εύρος των τιμών. Η μέση και η διάμεσος τιμή ωστόσο, είναι 

υψηλότερη στην περίπτωση των ΕΑΑΑ (215,9 – 213,5) σε σχέση με τους ΕΑ (207,14 – 

202,0).  
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Γράφημα 6: Θηκογράμματα Χοληστερίνης ή Χοληστερόλης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  

 

 

Βασικά Στατιστικά Μέτρα  

Χοληστερίνη ή Χοληστερόλη               

(100 - 200) 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης 

Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν 

Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 215,900 207,140 

Διάμεσος Τιμή 213,500 202,000 

Επικρατούσα Τιμή 176,000 202,000 

Τυπική Απόκλιση 45,000 45,573 

Διακύμανση 2.025,020 2.076,930 

Λοξότητα ,143 ,403 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση -,060 -,034 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 107,000 107,000 

Μέγιστο 330,000 334,000 

Εκατοστημόρια 25 181,750 175,250 

50 213,500 202,000 

75 243,750 235,000 
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3.2.3 Βιοχημική Εξέταση Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης κατά Κατηγορία 

Αιμοδότη 

 

Οι δύο κατηγορίες αιμοδοτών δε φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά ούτε ως προς τα 

αποτελέσματα της εξέτασης Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης. Σε όλα σχεδόν τα 

στατιστικά μέτρα οι δύο κατηγορίες αιμοδοτών έχουν πολύ κοντινά αποτελέσματα. Τέλος, με 

βάση τα παρακάτω αποτελέσματα, η κατανομή της Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης και 

στις δύο κατηγορίες αιμοδοτών προσεγγίζει την κανονική κατανομή.  

 

 

Γράφημα 7: Θηκογράμματα Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  
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Βασικά Στατιστικά Μέτρα  

Υψηλής Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνη (35 - 60) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν 

Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 58,950 58,020 

Διάμεσος Τιμή 58,000 57,000 

Επικρατούσα Τιμή 66,000 57,000 

Τυπική Απόκλιση 13,730 13,243 

Διακύμανση 188,513 175,373 

Λοξότητα ,709 ,829 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση ,352 1,268 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 34,000 33,000 

Μέγιστο 96,000 105,000 

Εκατοστημόρια 25 48,000 49,000 

50 58,000 57,000 

75 66,000 65,750 

 

 

 

3.2.4 Βιοχημική Εξέταση Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης κατά Κατηγορία 

Αιμοδότη 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα των βασικών στατιστικών μέτρων καθώς και τα θηκογράμματα της 

Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης των δύο κατηγοριών Αιμοδοτών, διαπιστώνεται ότι οι 

τιμές είναι εμφανώς υψηλότερες στην περίπτωση των ΕΑΑΑ. Τόσο η μέση και η διάμεσος 

τιμή όσο και η επικρατούσα τιμή είναι μεγαλύτερες στην κατηγορία των ΕΑΑΑ σε σύγκριση 

με τις αντίστοιχες των ΕΑ. Πιο συγκεκριμένα η μέση τιμή είναι 135,94 στους ΕΑΑΑ έναντι 

125,22 στους ΕΑ, η διάμεσος τιμή είναι 131,5 στους ΕΑΑΑ έναντι 118,5 στους ΕΑ και η 

επικρατούσα τιμή είναι 115,0 στους ΕΑΑΑ έναντι 106,0 στους ΕΑ. Τέλος με βάση τα λοιπά 

στατιστικά μέτρα φαίνεται ότι η κατανομή της συγκεκριμένης εξέτασης προσεγγίζει την 

κανονική κατανομή και στις δύο κατηγορίες Αιμοδοτών.  
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Γράφημα 8: Θηκογράμματα Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  

 

 

 

Βασικά Στατιστικά Μέτρα  

Χαμηλής Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνη (40 - 160) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

N Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 135,940 125,220 

Διάμεσος Τιμή 131,500 118,500 

Επικρατούσα Τιμή 115,000 106,000 

Τυπική Απόκλιση 37,237 38,685 

Διακύμανση 1.386,623 1.496,557 

Λοξότητα ,142 ,660 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση -,526 ,113 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 51,000 53,000 

Μέγιστο 225,000 234,000 

Εκατοστημόρια 25 110,000 100,000 

50 131,500 118,500 

75 166,000 148,750 
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3.2.5 Βιοχημική Εξέταση Τριγλυκεριδίων κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Οι δύο κατηγορίες αιμοδοτών φαίνεται να διαφοροποιούνται στα αποτελέσματα της 

βιοχημικής εξέτασης Τριγλυκεριδίων. Η μέση τιμή και η διάμεσος της κατηγορίας ΕΑ είναι 

μεγαλύτερη των αντίστοιχων τιμών της κατηγορίας ΕΑΑΑ. Ωστόσο και στις δύο κατηγορίες 

αιμοδοτών υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μετρήσεις είναι αρκετά μεγαλύτερες του άνω 

επιτρεπτού ορίου. Για παράδειγμα η μέγιστη παρατηρούμενη τιμή στην περίπτωση των 

ΕΑΑΑ είναι 515 και των ΕΑ είναι 397. Σημειώνεται ότι το άνω επιτρεπτό όριο της 

συγκεκριμένης εξέτασης είναι 150. Τέλος, σύμφωνα με τα στατιστικά μέτρα λοξότητας και 

κυρτότητας φαίνεται ότι η κατανομή τριγλυκεριδίων και στις δύο κατηγορίες αιμοδοτών δεν 

είναι συμμετρική αλλά εμφανίζει έντονη δεξιά λοξότητα                    , ενώ 

ταυτόχρονα είναι έντονα λεπτόκυρτες                     . Τα χαρακτηριστικά αυτά 

καταδεικνύουν απόκλιση των δύο κατανομών από την κανονικότητα.  

 

 

Γράφημα 9: Θηκογράμματα Τριγλυκεριδίων ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  
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Βασικά Στατιστικά Μέτρα 

Τριγλυκερίδια  

(50 - 150) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 107,900 116,860 

Διάμεσος Τιμή 91,500 100,500 

Επικρατούσα Τιμή 69,000 54,000 

Τυπική Απόκλιση 69,274 64,826 

Διακύμανση 4.798,859 4.202,364 

Λοξότητα 2,579 1,773 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση 11,392 4,316 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 23,000 25,000 

Μέγιστο 515,000 397,000 

Εκατοστημόρια 25 60,250 74,500 

50 91,500 100,500 

75 130,750 147,500 

 

 

3.2.6 Βιοχημική Εξέταση Γαλακτικής Αφυδρογονάσης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Σύμφωνα με τα βασικά στατιστικά μέτρα των αποτελεσμάτων της εξέτασης Γαλακτικής 

Αφυδρογονάσης, η μέση τιμή τους είναι μεγαλύτερη στην κατηγορία των ΕΑ έναντι της 

κατηγορίας των ΕΑΑΑ                , ενώ η διάμεσος τιμή είναι αρκετά μικρότερη 

             . Αυτό συμβαίνει, επειδή στην κατηγορία των ΕΑ υπάρχουν υψηλές ακραίες 

τιμές οι οποίες επηρεάζουν τη μέση τιμή όχι όμως τη διάμεσο. Πιο συγκεκριμένα, η 

μεγαλύτερη παρατηρούμενη τιμή στην κατηγορία των ΕΑ είναι 440 ενώ στην κατηγορία των 

ΕΑΑΑ είναι μόλις 297. Επίσης, με βάση τα μέτρα λοξότητας και κυρτότητας, παρατηρείται 

ότι η κατανομή της Γαλακτικής Αφυδρογονάσης διαφοροποιείται στις δύο κατηγορίες 

αιμοδοτών. Η κατανομή στην κατηγορία των ΕΑΑΑ είναι σχεδόν συμμετρική και 

πλατύκυρτη, ενώ στην κατηγορία των ΕΑ εμφανίζει δεξιά λοξότητα και είναι λεπτόκυρτη.  
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Γράφημα 10: Θηκογράμματα Γαλακτικής Αφυδρογονάσης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  

 

 

Βασικά Στατιστικά Μέτρα a 

Γαλακτική Αφυδρογονάση              

(120 - 248) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 194,450 198,560 

Διάμεσος Τιμή 193,000 186,500 

Επικρατούσα Τιμή 154,000a 158,000a 

Τυπική Απόκλιση 39,868 49,326 

Διακύμανση 1.589,482 2.433,017 

Λοξότητα ,310 1,800 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση ,622 5,824 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 85,000 123,000 

Μέγιστο 297,000 440,000 

Εκατοστημόρια 25 167,500 171,250 

50 193,000 186,500 

75 214,750 222,000 
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3.2.7 Βιοχημική Εξέταση Οξαλοξικής Τρανσαμινάσης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Οι δύο κατηγορίες αιμοδοτών δε φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τα αποτελέσματα της 

βιοχημικής εξέτασης Οξαλοξικής Τρανσαμινάσης, αφού τα μέτρα θέσης των δύο κατηγοριών 

είναι πολύ κοντά. Για παράδειγμα η μέση τιμή της κατηγορίας ΕΑΑΑ είναι ίση με 31,10 και 

της κατηγορίας ΕΑ είναι 32,06. Οι δύο κατηγορίες φαίνεται να διαφοροποιούνται μόνο ως 

προς την κατανομή των παρατηρήσεων αφού στην περίπτωση των ΕΑ εμφανίζει έντονη δεξιά 

λοξότητα και είναι λεπτόκυρτη ενώ στους ΕΑΑΑ έχει μικρή δεξιά λοξότητα και είναι 

πλατύκυρτη. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να αποδίδεται στην ύπαρξη μιας πολύ μεγάλης 

ακραίας τιμής στην κατηγορία των ΕΑ, καθώς μετά την αφαίρεσή της τιμής αυτής, η 

κατανομή της Οξαλοξικής Τρανσαμινάσης προσομοιάζει με αυτή της κατηγορίας των 

ΕΑΑΑ.  

 

 

Γράφημα 11: Θηκογράμματα Οξαλοξικής Τρανσαμινάσης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  
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Βασικά Στατιστικά Μέτρα 

Οξαλοξική Τρανσαμινάση 

(5 - 40) 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης 

Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Εθελοντής 

Αιμοδότης1 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 99,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 ,000 

Μέση Τιμή 31,100 32,060 31,465 

Διάμεσος Τιμή 29,000 30,000 30,000 

Επικρατούσα Τιμή 27,000 29,000 29,000 

Τυπική Απόκλιση 7,079 10,036 8,121 

Διακύμανση 50,111 100,724 65,945 

Λοξότητα ,964 2,458 ,931 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 ,243 

Κύρτωση 1,129 11,290 ,970 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 ,481 

Ελάχιστο 17,000 17,000 17,000 

Μέγιστο 56,000 91,000 58,000 

Εκατοστημόρια 25 27,000 25,250 25,000 

50 29,000 30,000 30,000 

75 35,750 37,000 37,000 

 

 

3.2.8 Βιοχημική Εξέταση Πυροσταφυλικής Τρανσαμινάσης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Τα μέτρα θέσης της Εξέτασης Πυροσταφυλικής Τρανσαμινάσης εμφανίζονται υψηλότερα 

στην κατηγορία των ΕΑ σε σχέση με τους ΕΑΑΑ. Η μέση τιμή των ΕΑ είναι 29,09 ενώ των 

ΕΑΑΑ είναι 28,29, η διάμεσος τιμή είναι 27,5 στους ΕΑ και 24,0 στους ΕΑΑΑ και τέλος η 

επικρατούσα τιμή είναι 20 στους ΕΑ και 18,0 στους ΕΑΑΑ. Η κατανομή της 

Πυροσταφυλικής Τρανσαμινάσης εμφανίζει έντονη δεξιά λοξότητα και στις δύο κατηγορίες 

αιμοδοτών αλλά χαρακτηρίζεται ως πλατύκυρτη στην περίπτωση των ΕΑ              

                                                           
1
 Στη στήλη αυτή εμφανίζονται τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μετρήσεων της Οξαλοξικής 

Τρανσαμινάσης της κατηγορίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μετά την αφαίρεση της ακραίας τιμής (91).  
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και ως λεπτόκυρτη στην περίπτωση των ΕΑΑΑ             . Τέλος και στις δύο 

κατηγορίες αιμοδοτών παρατηρούνται ακραίες τιμές, μεγαλύτερες από το άνω επιτρεπτό 

όριο.  

 

Γράφημα 12: Θηκογράμματα Πυροσταφυλικής Τρανσαμινάσης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  
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Βασικά Στατιστικά Μέτρα 

Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση 

(5 - 40) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 28,290 29,090 

Διάμεσος Τιμή 24,000 27,500 

Επικρατούσα Τιμή 18,000 20,000 

Τυπική Απόκλιση 15,450 13,614 

Διακύμανση 238,693 185,335 

Λοξότητα 2,297 1,433 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση 7,859 2,648 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 12,000 10,000 

Μέγιστο 110,000 80,000 

Εκατοστημόρια 25 18,250 20,000 

50 24,000 27,500 

75 33,000 35,000 

 

 

3.2.9 Βιοχημική Εξέταση Αλκαλικής Φωσφατάσης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Στην εξέταση της Αλκαλικής Φωσφατάσης παρατηρούμε ότι η διάμεσος τιμή των ΕΑ είναι 

υψηλότερη (72,5) από την αντίστοιχη τιμή των ΕΑΑΑ (69,5) ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται 

στα ίδια περίπου επίπεδα και στις δύο κατηγορίες. Στα ίδια περίπου επίπεδα διαμορφώνεται 

και η τυπική απόκλιση. Τέλος, ως προς την κυρτότητα οι δύο κατανομές χαρακτηρίζονται ως 

πλατύκυρτες, ενώ ως προς τη λοξότητα στην κατηγορία των ΕΑ η κατανομή είναι σχεδόν 

συμμετρική και στην κατηγορία των ΕΑΑΑ παρουσιάζει δεξιά λοξότητα.  Το χαρακτηριστικό 

αυτό καταδεικνύει ότι στην περίπτωση των ΕΑΑΑ η κατανομή φαίνεται να αποκλίνει από 

την κανονικότητα.  
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Γράφημα 13: Θηκογράμματα Αλκαλικής Φωσφατάσης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  

 

 

Βασικά Στατιστικά Μέτρα 

Αλκαλική Φωσφατάση 

(25 - 125) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 74,140 74,330 

Διάμεσος Τιμή 69,500 72,500 

Επικρατούσα Τιμή 71,000 56,000 

Τυπική Απόκλιση 20,121 19,934 

Διακύμανση 404,849 397,355 

Λοξότητα 1,026 ,580 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση ,702 ,319 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 45,000 36,000 

Μέγιστο 137,000 133,000 

Εκατοστημόρια 25 58,250 58,250 

50 69,500 72,500 

75 86,000 87,500 
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3.2.10 Βιοχημική Εξέταση Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση κατά Κατηγορία 

Αιμοδότη 

 

Στην κατηγορία των Εθελοντών Αιμοδοτών η διάμεσος τιμή της βιοχημικής εξέτασης Γάμμα 

Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή των ΕΑΑΑ. Αντίθετα 

η κατηγορία των ΕΑ εμφανίζει μικρότερη τυπική απόκλιση και μικρότερο εύρος τιμών. Στην 

κατηγορία των ΕΑΑΑ έχουν παρατηρηθεί περισσότερες ακραίες τιμές. Η κατανομή και στις 

δύο κατηγορίες εμφανίζει έντονη δεξιά λοξότητα και ως προς την κυρτότητα χαρακτηρίζεται 

ως λεπτόκυρτη. Από αυτό διαφαίνεται ότι η κατανομή αποκλίνει της κανονικής και στις δύο 

κατηγορίες αιμοδοτών.  

 

 

Γράφημα 14: Θηκογράμματα Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  
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Βασικά Στατιστικά Μέτρα 

Γάμμα Γλουταμυλο 

τρανσπεπτιδάση            (10 - 50) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 

Μέση Τιμή 22,530 22,270 

Διάμεσος Τιμή 17,000 19,000 

Επικρατούσα Τιμή 10,000 10,000a 

Τυπική Απόκλιση 15,630 12,367 

Διακύμανση 244,312 152,947 

Λοξότητα 2,427 1,468 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 

Κύρτωση 8,252 3,426 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 

Ελάχιστο 9,000 7,000 

Μέγιστο 106,000 79,000 

Εκατοστημόρια 25 12,000 13,000 

50 17,000 19,000 

75 27,500 29,000 

 

3.2.11 Βιοχημική Εξέταση Κρεατινικής Κινάσης κατά Κατηγορία Αιμοδότη 

 

Η τελευταία βιοχημική εξέταση αφορούσε τα επίπεδα της Κρεατινικής Κινάσης. Επειδή στην 

κατηγορία των ΕΑ, παρατηρήθηκε μία ακραία τιμή η οποία αλλοίωνε τα αποτελέσματα, 

επαναϋπολογίστηκαν τα στατιστικά μέτρα της ομάδας αυτής μετά την αφαίρεσή της 

συγκεκριμένης τιμής. Επίσης σχεδιάστηκαν εκ νέου και τα αντίστοιχα θηκογράμματα. 

Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η διάμεσος τιμή της κατηγορίας των 

ΕΑΑΑ είναι αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη των ΕΑ. Αντίθετα, η τυπική απόκλιση 

είναι πολύ αρκετά χαμηλότερη στους ΕΑΑΑ έναντι των ΕΑ. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται 

στην ύπαρξη πολλών και υψηλών ακραίων τιμών στην περίπτωση των ΕΑ. Τέλος, η 

κατανομή και στις δύο κατηγορίες εμφανίζει έντονη δεξιά λοξότητα και είναι έντονα 

λεπτόκυρτη. Συνεπώς, φαίνεται να αποκλίνει της κανονικής κατανομής.  
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Γράφημα 15: Θηκογράμματα Κρεατινικής Κινάσης ως προς τις Κατηγορίες Αιμοδοτών  

  

 

 

Κρεατινική Κινάση 

(25 - 190) 

Εθελοντής Αιμοδότης 

Αναπλήρωσης Αίματος 

Εθελοντής 

Αιμοδότης 

Εθελοντής 

Αιμοδότης2 

Ν Έγκυρες Τιμές 100,000 100,000 99,000 

Ελλείπουσες Τιμές ,000 ,000 ,000 

Μέση Τιμή 183,560 236,490 185,101 

Διάμεσος Τιμή 154,000 136,000 135,000 

Επικρατούσα Τιμή 71,000 106,000 106,000 

Τυπική Απόκλιση 148,727 541,427 171,338 

Διακύμανση 22.119,764 293.143,081 29.356,786 

Λοξότητα 4,249 8,635 3,607 

Τυπικό Σφάλμα Λοξότητας ,241 ,241 ,243 

Κύρτωση 26,091 80,731 16,754 

Τυπικό Σφάλμα Κύρτωσης ,478 ,478 ,481 

Ελάχιστο 33,000 36,000 36,000 

Μέγιστο 1.239,000 5.324,000 1.229,000 

Εκατοστημόρια 25 96,250 95,000 95,000 

50 154,000 136,000 135,000 

75 222,250 200,250 198,000 

                                                           
2
 Στη στήλη αυτή εμφανίζονται τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μετρήσεων της Κρεατινικής Κινάσης της 

κατηγορίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μετά την αφαίρεση της ακραίας τιμής (5.324).  
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3.3 Σύγκριση Βιοχημικών Εξετάσεων στις δύο κατηγορίες Αιμοδοτών 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η σύγκριση και η εξέταση του προφίλ από εργαστηριακές 

βιοχημικές εξετάσεις μεταξύ Εθελοντών Αιμοδοτών και Αιμοδοτών Αναπλήρωσης Αίματος. 

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί κατά πόσο οι μέσες τιμές των διαφόρων βιοχημικών 

εξετάσεων διαφοροποιούνται στις δύο κατηγορίες αιμοδοτών.  

Για τον έλεγχο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε είτε τον “Παραμετρικό Έλεγχο t-Test για την 

Ισότητα Μέσων Δύο Πληθυσμών”(Independents Samples T-Test) είτε τον αντίστοιχο “Μη 

Παραμετρικό Έλεγχο Mann – Whitney Test” 

Παραμετρικός Έλεγχος για την Ισότητα Μέσων Δύο Πληθυσμών – Independent Samples 

t-test 

Σε αυτό τον έλεγχο εξετάζεται η υπόθεση: 

           -           

Προκειμένου να εφαρμοστεί ο παραπάνω έλεγχος θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις.  

1. Οι πληθυσμοί είναι κανονικά κατανεμημένοι  

2. Τα δείγματα είναι ανεξάρτητα και  

3.   
    

  

 

Μη παραμετρικός Έλεγχος Mann – Whitney Test  

Η υπόθεση που εξετάζεται και σε αυτό τον έλεγχο είναι η: 

           -           

Ο έλεγχος των Mann και Whitney, βασικά ελέγχει αν δύο ανεξάρτητα δείγματα προέρχονται 

από πληθυσμούς που έχουν την ίδια διάμεσο και είναι το αντίστοιχο του παραμετρικού t-test 

για τους μέσους δύο ανεξάρτητων πληθυσμών. Προϋποθέτει ότι οι πληθυσμοί έχουν την ίδια 

μορφή, αλλά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε διαφορετική διασπορά. Η στατιστική ελέγχου 

βασίζεται στην βαθμολόγηση (ranking) των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων. 

Επειδή οι δύο ομάδες αιμοδοτών απαρτίζονται από διαφορετικά άτομα προκύπτει ότι τα 

δείγματά μας είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς, προκειμένου να αποφασίσουμε ποιον από τους δύο 
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ελέγχους θα εφαρμόσουμε σε κάθε βιοχημική εξέταση, θα πρέπει να ελέγξουμε εάν οι 

πληθυσμοί είναι κανονικοί και εάν ισχύει η ισότητα των διακυμάνσεων.  

Για να ελέγξουµε αν η κατανομή μιας μεταβλητής είναι συμβατή µε την κανονική 

εφαρμόζουμε το τεστ Kolmogorov-Smirnov.  

 Η υπόθεση που εξετάζεται στον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov είναι: 

       ό έ             ή        έ      ό            ή 

       ό έ             ή     έ      ό            ή        ή 

 

Για να ελέγξουμε εάν οι διακυμάνσεις των δύο πληθυσμών είναι ίσες εφαρμόζουμε το 

Levene’s Test. Η υπόθεση που εξετάζεται στο συγκεκριμένο έλεγχο είναι:  

     
    

       
    

  

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας (Kolmogorov Smirnov) των διαφόρων 

βιοχημικών εξετάσεων των δύο κατηγοριών αιμοδοτών παρουσιάζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν. Σύμφωνα με αυτούς προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

Εθελοντές Αιμοδότες Αναπλήρωσης Αίματος  

Για τις εξετάσεις  

1. Γλυκόζη                 

2. Χοληστερίνη ή χοληστερόλη                 

3. Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη                 

4. Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη                 

5. Γαλακτική Αφυδρογονάση                 και  

6. Οξαλοξική Τρανσαμινάση                 

δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής σε επίπεδο 

σημαντικότητας          αφού τα αντίστοιχα             . 

Αντίθετα για τις εξετάσεις  

1. Τριγλυκερίδια                 

2. Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση                 

3. Αλκαλική Φωσφατάση                 
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4. Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση                 και  

5. Κρεατινική Κινάση                 

σε επίπεδο σημαντικότητας          απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της 

κανονικότητας, αφού τα αντίστοιχα             . 

Εθελοντές Αιμοδότες 

Για τις εξετάσεις 

1. Γλυκόζη                 

2. Χοληστερίνη ή χοληστερόλη                 

3. Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη                 

4. Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη                 

5. Γαλακτική Αφυδρογονάση                  

6. Οξαλοξική Τρανσαμινάση                 

7. Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση                 και  

8. Αλκαλική Φωσφατάση                 

δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής σε επίπεδο 

σημαντικότητας          αφού τα αντίστοιχα             . 

Αντίθετα για τις εξετάσεις 

1. Τριγλυκερίδια                 

2. Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση                 και  

3. Κρεατινική Κινάση                 

σε επίπεδο σημαντικότητας          απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της 

κανονικότητας, αφού τα αντίστοιχα             . 
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Έλεγχος Κανονικότητας 

 

Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Γλυκόζη 

(70 -115) 

Χοληστερίνη 

ή 

Χοληστερόλη 

(100 - 200) 

Υψηλής 

Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνη   

(35 - 60) 

Χαμηλής 

Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνη             

(40 - 160) 

Τριγλυκερίδια 

(50 - 150) 

Γαλακτική 

Αφυδρο- 

γονάση 

(120 - 248) 

Οξαλοξική 

Τρανσαμινά-

ση (5 - 40) 

Πυροσταφυλική 

Τρανσαμινάση 

(5 - 40) 

Αλκαλική 

Φωσφατάση 

(25 - 125) 

Γάμμα 

Γλουταμυλοτρα-

νσπεπτιδάση 

(10 - 50) 

Κρεατινική 

Κινάση 

(25 - 190) 

Ν 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Κ
α
νο
νι
κ
ές
 

Π
α
ρ
ά
μ
ετ
ρ
ο
ι Μέση Τιμή 102,35 215,90 58,95 135,94 107,90 194,45 31,10 28,29 74,14 22,53 183,56 

Τυπική 

Απόκλιση 
14,728 45,000 13,730 37,237 69,274 39,868 7,079 15,450 20,121 15,630 148,727 

Π
ιο
 Α
κ
ρ
α
ίε
ς 

Δ
ια
φ
ο
ρ
ές

 

Απόλυτη ,082 ,056 ,094 ,061 ,147 ,086 ,134 ,169 ,152 ,193 ,180 

Θετική  ,082 ,056 ,094 ,061 ,147 ,086 ,134 ,169 ,152 ,169 ,170 

Αρνητική -,051 -,036 -,053 -,050 -,120 -,053 -,069 -,146 -,087 -,193 -,180 

Kolmogorov-Smirnov Z ,821 ,561 ,938 ,615 1,468 ,858 1,342 1,689 1,520 1,934 1,800 

Ασυμπτωτική Σημα-

ντικότητα  (Δίπλευρη) 
,510 ,911 ,342 ,844 ,027 ,453 ,055 ,007 ,020 ,001 ,003 
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Κατηγορία Αιμοδότη = Εθελοντής Αιμοδότης 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Γλυκόζη 

(70 -115) 

Χοληστερίνη 

ή 

Χοληστερόλη 

(100 - 200) 

Υψηλής 

Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐ-

νη (35 - 60) 

Χαμηλής 

Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐ-

νη (40 - 160) 

Τριγλυ-

κερίδια 

(50 - 150) 

Γαλακτική 

Αφυδρο-

γονάση 

(120 - 248) 

Οξαλοξική 

Τρανσαμι-

νάση (5- 40) 

Πυροσταφυλική 

Τρανσαμινάση 

(5 - 40) 

Αλκαλική 

Φωσφατάση 

(25 - 125) 

Γάμμα 

Γλουταμυλο-

τρανσπεπτιδάση 

(10 - 50) 

Κρεατινική 

Κινάση                

(25 - 190) 

Ν 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Κ
α
νο
νι
κ
ές
 

Π
α
ρ
ά
μ
ετ
ρ
ο
ι Μέση Τιμή 99,21 207,14 58,02 125,22 116,86 198,56 32,06 29,09 74,33 22,27 236,49 

Τυπική 

Απόκλιση 
15,817 45,573 13,243 38,685 64,826 49,326 10,036 13,614 19,934 12,367 541,427 

Π
ιο
 Α
κ
ρ
α
ίε
ς 

Δ
ια
φ
ο
ρ
ές

 

Απόλυτη ,114 ,096 ,079 ,103 ,138 ,133 ,122 ,116 ,069 ,154 ,357 

Θετική  ,114 ,096 ,079 ,103 ,138 ,133 ,122 ,116 ,069 ,154 ,321 

Αρνητική -,089 -,045 -,052 -,044 -,101 -,080 -,105 -,082 -,032 -,122 -,357 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,139 ,962 ,789 1,032 1,384 1,326 1,224 1,158 ,691 1,539 3,573 

Ασυμπτωτική Σημαντι-

κότητα  (Δίπλευρη) 
,150 ,313 ,563 ,238 ,043 ,059 ,100 ,137 ,727 ,018 ,000 
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Συνεπώς, για τον έλεγχο της ισότητας των μέσων τιμών των εξετάσεων  

1. Γλυκόζη  

2. Χοληστερίνη ή χοληστερόλη  

3. Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη  

4. Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη  

5. Γαλακτική Αφυδρογονάση  και  

6. Οξαλοξική Τρανσαμινάση  

στις δύο κατηγορίες αιμοδοτών – Εθελοντές Αιμοδότες Αναπλήρωσης Αίματος και 

Εθελοντές Αιμοδότες - θα χρησιμοποιήσουμε τον Παραμετρικό Έλεγχο t-Test για την 

Ισότητα Μέσων Δύο Πληθυσμών”(Independents Samples T-Test), ενώ για τις εξετάσεις  

1. Τριγλυκερίδια                 

2. Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση                 

3. Αλκαλική Φωσφατάση                 

4. Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση                 και  

5. Κρεατινική Κινάση                 

θα χρησιμοποιήσουμε τον “Μη Παραμετρικό Έλεγχο Mann – Whitney Test". 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.  
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Πίνακας: Έλεγχος για την Ισότητα των Μέσων 

  Τεστ Levene για την 

ισότητα των Διακυμάνσεων 
Έλεγχος t για την ισότητα των μέσων 

  

F 

Σ
η
μ
α
ντ
ικ
ό
τη
τα

 

t 

Β
α
θ
μ
ο
ί 

Ε
λ
ευ
θ
ερ
ία
ς 

Σ
η
μ
α
ντ
ικ
ό
τη
τα
  

(Δ
ίπ
λ
ευ
ρ
η
) 

Δ
ια
φ
ο
ρ
ά
 

Μ
έσ
ω
ν
 

Τ
υ
π
ικ
ό
 Σ
φ
ά
λ
μ
α
 

Δ
ια
φ
ο
ρ
ά
ς 

95% Διάστημα Εμπιστοσύνης 

της Διαφοράς 

  
Κάτω Όριο 

Άνω 

Όριο 

Γλυκόζη (70 -115) 

Υπόθεση Ίσων Διακυμάνσεων ,003 ,954 1,453 198 ,148 3,140 2,161 -1,122 7,402 

Υπόθεση Μη Ίσων Διακυμάνσεων   1,453 197,002 ,148 3,140 2,161 -1,122 7,402 

Χοληστερίνη ή Χο-

ληστερόλη (100 - 200) 

Υπόθεση Ίσων Διακυμάνσεων ,026 ,873 1,368 198 ,173 8,760 6,405 -3,870 21,390 

Υπόθεση Μη Ίσων Διακυμάνσεων   1,368 197,968 ,173 8,760 6,405 -3,870 21,390 

Υψηλής Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνη (35 - 60) 

Υπόθεση Ίσων Διακυμάνσεων ,409 ,523 ,488 198 ,626 ,930 1,908 -2,832 4,692 

Υπόθεση Μη Ίσων Διακυμάνσεων   ,488 197,742 ,626 ,930 1,908 -2,832 4,692 

Χαμηλής Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνη (40 - 160) 

Υπόθεση Ίσων Διακυμάνσεων ,001 ,978 1,996 198 ,047 10,720 5,370 ,131 21,309 

Υπόθεση Μη Ίσων Διακυμάνσεων   1,996 197,713 ,047 10,720 5,370 ,131 21,309 

Γαλακτική Αφυδρογονάση 

(120 - 248) 

Υπόθεση Ίσων Διακυμάνσεων 1,339 ,249 -,648 198 ,518 -4,110 6,342 -16,617 8,397 

Υπόθεση Μη Ίσων Διακυμάνσεων   -,648 189,660 ,518 -4,110 6,342 -16,621 8,401 

Οξαλοξική Τρανσαμινάση          

(5 - 40) 

Υπόθεση Ίσων Διακυμάνσεων 2,941 ,088 -,782 198 ,435 -,960 1,228 -3,382 1,462 

Υπόθεση Μη Ίσων Διακυμάνσεων   -,782 177,963 ,435 -,960 1,228 -3,384 1,464 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα «Έλεγχος για την Ισότητα των Μέσων» από τον 

έλεγχο (Levene’s Test) για την ισότητα των διακυμάνσεων στις δύο κατηγορίες Αιμοδοτών, 

προκύπτει ότι σε καμία από τις εξεταζόμενες βιοχημικές εξετάσεις δεν απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας (ισότητα των διακυμάνσεων). 

Επίσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα του t-ελέγχου, του ίδιου πίνακα, προκύπτει ότι με 

εξαίρεση την εξέταση της “Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης”                

     , οι μέσοι των λοιπών βιοχημικών εξετάσεων δε διαφοροποιούνται στις δύο κατηγορίες 

αιμοδοτών.  

Τα         των ελέγχων για τις εξετάσεις  

1. Γλυκόζη                 

2. Χοληστερίνη ή χοληστερόλη                 

3. Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη                 

4. Γαλακτική Αφυδρογονάση                  και  

5. Οξαλοξική Τρανσαμινάση                 

είναι μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας       . Συνεπώς δεν μπορεί να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της ισότητας των μέσων των παραπάνω εξετάσεων 

ανάμεσα στους Εθελοντές Αιμοδότες Αναπλήρωσης Αίματος και τους Εθελοντές Αιμοδότες.  

 

Τέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney,  προκύπτει ότι σε καμία 

από τις εξεταζόμενες βιοχημικές εξετάσεις  

1. Τριγλυκερίδια                 

2. Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση                 

3. Αλκαλική Φωσφατάση                 

4. Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση                 και  

5. Κρεατινική Κινάση                 

δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της ισότητας των μέσων αυτών στις 

δύο κατηγορίες Αιμοδοτών, επειδή τα αντίστοιχα         είναι μεγαλύτερα από το επίπεδο 

σημαντικότητας        . 

Συνεπώς τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων δε διαφοροποιούνται στατιστικά 

σημαντικά ανάμεσα στους Εθελοντές Αιμοδότες Αναπλήρωσης Αίματος και στους 

Εθελοντές Αιμοδότες. 
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Mann-Whitney Test 

 
Τριγλυκερίδια 

(50 - 150) 

Πυροσταφυλική 

Τρανσαμινάση 

(5 - 40) 

Αλκαλική 

Φωσφατάση 

(25 - 125) 

Γάμμα 

Γλουταμυλοτρανσ

πεπτιδάση 

(10 - 50) 

Κρεατινική 

Κινάση 

(25 - 190) 

Mann-Whitney U 4.401,50 4.623,50 4.812,00 4.760,50 4.706,00 

Wilcoxon W 9.451,50 9.673,50 9.862,00 9.810,50 9.756,00 

Z -1,462 -,92 -,459 -,586 -,718 

Ασυμπτωτική Σημαντικότητα 

(Δίπλευρη) 
,144 ,357 ,646 ,558 ,473 

 

 

Διατάξεις 

 
Κατηγορία Αιμοδότη Ν 

Μέση Τιμή 

Διατάξεων 

Άθροισμα 

Διατάξεων 

Τριγλυκερίδια  

(50 - 150) 

Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 100 94,52 9.451,50 

Εθελοντής Αιμοδότης 100 106,48 10.648,50 

Σύνολο 200   

Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση  

(5 - 40) 

Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 100 96,74 9.673,50 

Εθελοντής Αιμοδότης 100 104,26 10.426,50 

Σύνολο 200   

Αλκαλική Φωσφατάση  

(25 - 125) 

Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 100 98,62 9.862,00 

Εθελοντής Αιμοδότης 100 102,38 10.238,00 

Σύνολο 200   

Γάμμα 

Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση  

(10 - 50) 

Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 100 98,10 9.810,50 

Εθελοντής Αιμοδότης 100 102,90 10.289,50 

Σύνολο 200   

Κρεατινική Κινάση  

(25 - 190) 

Εθελοντής Αιμοδότης Αναπλήρωσης Αίματος 100 103,44 10.344,00 

Εθελοντής Αιμοδότης 100 97,56 9.756,00 

Σύνολο 200   
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3.4 Έλεγχος Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου 

Είθισται, πριν την ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται σε μία μελέτη μέσω ενός 

ερωτηματολογίου, να ελέγχεται η αξιοπιστία του χρησιμοποιούμενου ερωτηματολογίου. 

Είναι σαφές ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των συμπερασμάτων των μελετών 

καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό και από την καταλληλότητα των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές.  Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιούνται στις επιδημιολογικές μελέτες είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από 

υψηλή εγκυρότητα (validity) και αξιοπιστία (reliability).  

 Η εγκυρότητα (Validity) ενός ερωτηματολογίου αφορά στο βαθμό στον οποίο το 

ερωτηματολόγιο μετρά την έννοια ή αλλιώς, τη μεταβλητή την οποία διατείνεται ότι 

μετρά.  

 Η αξιοπιστία ή, αλλιώς η ακρίβεια ενός ερωτηματολογίου αφορά στη σταθερότητα ή, 

αλλιώς, στη συνέπεια με την οποία το ερωτηματολόγιο μετρά την έννοια ή, αλλιώς τη 

μεταβλητή την οποία διατείνεται ότι μετρά.  

Επισημαίνεται ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου δεν αποτελούν 

εγγενή χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου, εάν δηλαδή ένα ερωτηματολόγιο εμφανίσει 

υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία σε ένα μελετώμενο πληθυσμό δεν σημαίνει απαραίτητα 

ότι θα εμφανίσει υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία και σε έναν άλλο μελετώμενο πληθυσμό. 

Για το λόγο αυτόν, σε κάθε μελέτη είναι απαραίτητο να ελέγχεται η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση της αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 

την εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου, της αξιοπιστίας εναλλακτικών μορφών, 

της αξιοπιστίας ημίσεων τμημάτων, της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας και της 

αξιοπιστίας μεταξύ παρατηρητών.  

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου-

επανελέγχου του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με τις γνώσεις των αιμοδοτών ως προς την αιμοδοσία.  
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3.4.1 Αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου 

Η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability) εκτιμά το βαθμό συσχέτισης των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε ένα ερωτηματολόγιο σε δύο διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου επανελέγχου 

πραγματοποιείται η εξής διαδικασία: 

− Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από 30−50 συμμετέχοντες στο πλαίσιο μιας πιλοτικής 

μελέτης. 

− Έπειτα από την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώνεται από τους ίδιους συμμετέχοντες. 

− Υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

− Η ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης δηλώνει την ύπαρξη αξιοπιστίας ελέγχου 

επανελέγχου. 

 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές να πραγματοποιείται κάτω από ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. 

Είναι σαφές ότι για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου δεν πρέπει να έχει 

συμβεί κάποια σημαντική μεταβολή μεταξύ των διαφορετικών χρονικών στιγμών, που 

μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

Επί πλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες. Συνήθως, όσο μικρότερο είναι 

το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Όταν το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 

σχετικά μικρό, τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το 

ερωτηματολόγιο και, βασιζόμενοι στη μνήμη τους, να δώσουν τις ίδιες απαντήσεις. 

Πρόκειται για μια κατάσταση που είναι γνωστή ως “αποτέλεσμα μνήμης” (memory effect) 

και την οποία πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψη τους οι ερευνητές στον καθορισμό του 

χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου 

ενός ερωτηματολογίου υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο πιο γνωστός συντελεστής 

συσχέτισης είναι ο Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης του Pearson. 

O Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης του Pearson προϋποθέτει ότι τα δεδομένα μας είναι 

συνεχή και κανονικά κατανεμημένα. Στην περίπτωση του τρέχοντος ερωτηματολογίου, 

ωστόσο οι μετρήσεις μας είναι είτε ονομαστικές (nominal) είτε τακτικές (ordinal). 

Πιο κατάλληλα μέτρα συσχέτισης για ονομαστικές ή τακτικές μεταβλητές είναι: 

1. Ο συντελεστής “Lambda”    . Ο συντελεστής Lambda ορίζεται ως ένα ασύμμετρο 

μέτρο συσχέτισης, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με ονομαστικές μεταβλητές. 

Οι τιμές που παίρνει κυμαίνονται από 0,0 έως 1,0. Όταν δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, τότε    . Αντίθετα, εάν οι δύο μεταβλητές 

συσχετίζονται τέλεια, τότε    . 

2. Ο συντελεστής συσχέτισης του “Spearman”   . Ο συντελεστής συσχέτισης του 

Spearman είναι ένα μη παραμετρικό μέτρο της στατιστικής εξάρτησης μεταξύ δύο 

μεταβλητών. Είναι ιδανικός για μεταβλητές διάταξης. Οι τιμές του    είναι πάντοτε 

στο διάστημα       . Όταν      , τότε οι δύο μεταβλητές είναι θετικά 

συσχετισμένες. Όταν       οι μεταβλητές είναι αρνητικά συσχετισμένες και όταν 

     οι μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες.  

3. Ο συντελεστής “Goodman and Kruskal's Gamma”. Ο συντελεστής Gamma μετρά 

το βαθμό συσχέτισης δεδομένων σε πίνακες διπλής εισόδου, όπου και οι δύο 

μεταβλητές μετρώνται σε τακτική κλίμακα. Οι τιμές του κυμαίνονται από “-1” (100% 

αρνητική συσχέτιση), έως “+1” (100% θετική συσχέτιση). Η τιμή μηδέν “0” δηλώνει 

την απουσία συσχέτισης.  

Για τον υπολογισμό του βαθμού συσχέτισης των απαντήσεων των ερευνωμένων στις 

διάφορες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, στις δύο χρονικές εφαρμόστηκε ο κατάλληλος 

συντελεστής συσχέτισης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Πίνακας Συσχετίσεων για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου  

 

 Lambda Goodman and Kruskal’s Gamma Spearman 

Ερώτηση Τιμή Σημαντικότητα Τιμή Σημαντικότητα Τιμή Σημαντικότητα 

Q1 1,000 0,000     

Q2 1,000 0,000     

Q3 0,979 0,000     

Q4 0,739 0,004     

Q5   1,000 0,000 1,000 0,000 

Q6 0,560 0,004     

Q7 0,833 0,000     

Q8 0,854 0,000     

Q9 1,000 0,000     

Q10 0,852 0,000     

Q11 0,758 0,000     

Q12 0,720 0,000     

Q13 0,750 0,000     

Q14 0,750 0,000     

Q15 1,000 0,002     

Q16 1,000 0,000     

Q17 0,913 0,000     

Q18 0,956 0,000     

Q19 0,652 0,009     

Q20 0,660 0,000     

Q21   0,965 0,000 0,796 0,000 

Q22   0,913 0,000 0,846 0,000 

Q23   0,948 0,000 0,847 0,000 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα, προκύπτει ότι οι συντελεστές συσχέτισης κυμαίνονται από 

0,560 (Q6) έως 1,0. Προκύπτει, συνεπώς, ότι οι απαντήσεις των ερευνωμένων στις διάφορες 

ερωτήσεις στις δύο χρονικές στιγμές παρουσιάζουν Υψηλή Θετική Συσχέτιση. Τα αποτελέσματα των 

συντελεστών συσχέτισης είναι και στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας        

              . 

Προκειμένου να έχουμε πιο αναλυτική εικόνα, τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερευνωμένων 

σε κάθε μία από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στις δύο χρονικές στιγμές, παρουσιάζονται 

παρακάτω με τη μορφή πινάκων διπλής εισόδου. 

Σύμφωνα με αυτούς, προκύπτει ότι σε πολλές από τις ερωτήσεις (Ερώτηση 1, Ερώτηση 2, Ερώτηση 

5, Ερώτηση 9, Ερώτηση 15 και Ερώτηση 16) υπάρχει απόλυτη ταύτιση των απαντήσεων των 

ερευνωμένων στις δύο χρονικές στιγμές (όλα τα δεδομένα βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο του 

πίνακα διπλής εισόδου). Αυτό βέβαια, προκύπτει και από τους αντίστοιχους συντελεστές συσχέτισης, 

οι οποίοι είναι ίσοι με 1,0.  

 

Αντίθετα, σε κάποιες άλλες ερωτήσεις κάποιοι από τους ερευνώμενους έδωσαν διαφορετικές 

απαντήσεις στις δύο χρονικές στιγμές. Για παράδειγμα στην ερώτηση 6: Θεωρείτε απαραίτητη τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου στην αιμοδοσία, από τα 31 άτομα που απάντησαν την πρώτη φορά 

ότι τη θεωρούν απαραίτητη «Για την ασφάλεια και ποιότητα του αίματος, μόνο τα 24 έδωσαν την 

ίδια απάντηση κατά τη δεύτερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Έξι άτομα απάντησαν «Για την 

καταγραφή του ιστορικού» και ένα άτομο για τα «Προνόμια της Εθελοντικής Κάρτας».  Ωστόσο και 

σε αυτές τις περιπτώσεις οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης είναι υψηλοί και στατιστικά 

σημαντικοί.  

 

Ερώτηση  1  

Κατοχή Κάρτας 

Εθελοντή 

Αιμοδότη_Α 

Κατοχή Κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη_Β 

Όχι Ναι Σύνολο 

Όχι 20 0 20 

Ναι 0 20 20 

Σύνολο 20 20 40 
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Ερώτηση  2 

Ομάδα 

Αίματος_Α 

Ομάδα Αίματος_Β 

Δε 

γνωρίζω 
0+ 0- Α+ Β+ Σύνολο 

Δε γνωρίζω 2 0 0 0 0 2 

0+ 0 18 0 0 0 18 

0- 0 0 2 0 0 2 

Α+ 0 0 0 16 0 16 

Β+ 0 0 0 0 2 2 

Σύνολο 2 18 2 16 2 40 

 

Ερώτηση 3 

Συνηθέστερη 

Ομάδα 

Αίματος_Α 

Συνηθέστερη Ομάδα Αίματος_Β 

Δε γνωρίζω 0+ 0- Α+ Β+ Σύνολο 

Δε γνωρίζω 7 0 0 0 0 7 

0+ 0 15 1 0 0 16 

Α+ 0 0 0 16 0 16 

Β+ 0 0 0 0 1 1 

Σύνολο 7 15 1 16 1 40 

 

Ερώτηση 4 

Κίνητρο Πρώτης 

Αιμοδοσίας_Α 

Κίνητρο Πρώτης Αιμοδοσίας_Β 

Για κάποιο 

συγγενή ή 

φίλο 

Για άδεια 

από την 

εργασία 

Προνόμια 

εθελοντικής 

κάρτας 

Για δωρεάν 

αιματολογικό 

έλεγχο 

Σύνολο 

Για κάποιο συγγενή ή φίλο 24 3 0 0 27 

Για άδεια από την εργασία 0 6 0 0 6 

Προνόμια εθελοντικής κάρτας 0 0 2 0 2 

Για δωρεάν αιματολογικό 

έλεγχο 
0 0 0 2 2 

Σύνολο 24 9 2 2 37 
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Ερώτηση 5 

Πλήθος 

Αιμοδοσιών_Α 

Πλήθος Αιμοδοσιών_Β 

0 1-4 5-9 10-19 20+ Σύνολο 

0 5 0 0 0 0 5 

1-4 0 17 0 0 0 17 

5-9 0 0 9 0 0 9 

10-19 0 0 0 5 0 5 

20+ 0 0 0 0 4 4 

Σύνολο 5 17 9 5 4 40 

 

Ερώτηση 6 

Απαραίτητη η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου στην 

αιμοδοσία_Α 

Απαραίτητη η συμπλήρωση ερωτηματολογίου στην αιμοδοσία_Β 

Για την 

ασφάλεια και 

ποιότητα του 

αίματος 

Για την 

καταγραφή 

του 

ιστορικού 

Προνόμια 

Εθελοντικής 

Κάρτας 

Δεν τη 

θεωρώ 

απαραίτητη 

Σύνολο 

Για την ασφάλεια και 

ποιότητα του αίματος 
24 6 1 0 31 

Για την καταγραφή του 

ιστορικού 
0 3 0 0 3 

Προνόμια Εθελοντικής 

Κάρτας 
0 0 4 0 4 

Δεν τη θεωρώ απαραίτητη 0 0 0 2 2 

Σύνολο 24 9 5 2 40 
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Ερώτηση 7 

Λόγοι απόκρυψης 

αλήθειας στο 

ερωτηματολόγιο_Α 

Λόγοι απόκρυψης αλήθειας στο ερωτηματολόγιο_Β 

Για κανένα 

λόγο 

Άμεση 

ανάγκη 

αίματος για 

συγγενή/φίλο 

Φόβος - 

Ντροπή 

Δωρεάν 

εργαστηριακό 

έλεγχο 

Άδεια από την 

εργασία 
Σύνολο 

Για κανένα λόγο 16 0 0 0 0 16 

Άμεση ανάγκη αίματος 

για συγγενή/φίλο 
0 11 3 1 0 15 

Φόβος - Ντροπή 0 0 5 0 0 5 

Δωρεάν εργαστηριακό 

έλεγχο 
0 0 0 2 0 2 

Άδεια από την εργασία 0 0 0 0 2 2 

Σύνολο 16 11 8 3 2 40 

 

Ερώτηση 8 

Επιτρεπτά Όρια 

Αιματοκρίτη_Α 

Επιτρεπτά Όρια Αιματοκρίτη_Β 

Δε γνωρίζω 
Σωστό (Α) - 

Σωστό (Γ) 

Λάθος (Α) - 

Λάθος (Γ) 

Σωστό (Α) - 

Λάθος (Γ) 
Σύνολο 

Δε γνωρίζω 18 2 1 0 21 

Σωστό (Α) - Σωστό (Γ) 0 14 0 0 14 

Λάθος (Α) - Λάθος (Γ) 0 0 3 0 3 

Σωστό (Α) - Λάθος (Γ) 0 0 0 2 2 

Σύνολο 18 16 4 2 40 

 

Ερώτηση 9 

Επιτρεπτά Όρια 

Αρτηριακής Πίεσης_Α 

Επιτρεπτά Όρια Αρτηριακής Πίεσης_Β 

Δε γνωρίζω 
Σωστό (Α) - 

Σωστό (Γ) 
Σύνολο 

Δε γνωρίζω 23 0 23 

Σωστό (Α) - Σωστό (Γ) 0 17 17 

Σύνολο 23 17 40 
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Ερώτηση 10 

Επιτρεπτά 

Ηλικιακά 

Όρια_Α 

Επιτρεπτά Ηλικιακά Όρια_Β 

18 - 52 
18 - 57 18 - 62 18 - 67 Δε γνωρίζω Σύνολο 

18 - 52 7 0 1 0 0 8 

18 - 57 1 7 0 0 0 8 

18 - 62 0 0 12 0 0 12 

18 - 67 0 0 0 2 0 2 

Δε γνωρίζω 0 1 1 0 8 10 

Σύνολο 8 8 14 2 8 40 

 

Ερώτηση 11 

Ποσότητα 

Αίματος στον 

Οργανισμό_Α 

Ποσότητα Αίματος στον Οργανισμό_Β 

"4,2 - 4,8lt" 4,9 - 5,5lt 5,6 - 6,2lt 6,3 - 6,9lt Δε γνωρίζω Σύνολο 

"4,2 - 4,8lt" 4 1 0 0 0 5 

4,9 - 5,5lt 0 4 0 0 0 4 

5,6 - 6,2lt 0 1 1 0 0 2 

6,3 - 6,9lt 0 0 1 4 0 5 

Δε γνωρίζω 0 0 1 0 23 24 

Σύνολο 4 6 3 4 23 40 

 

Ερώτηση 12 

Ποσότητα Αίματος σε 

Αιμοδοσία_Α 

Ποσότητα Αίματος σε Αιμοδοσία_Β 

310 - 350ml 360 - 400ml 410 - 450ml 460 - 500ml "Δε γνωρίζω" Σύνολο 

310 - 350ml 9 0 0 0 0 9 

360 - 400ml 0 4 2 0 0 6 

410 - 450ml 0 3 3 0 0 6 

460 - 500ml 0 0 0 3 0 3 

"Δε γνωρίζω" 0 1 1 0 14 16 

Σύνολο 9 8 6 3 14 40 
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Ερώτηση 13 

Χρόνος 

Αναπλήρωσης Όγκου 

Αίματος_Α 

Χρόνος Αναπλήρωσης Όγκου Αίματος_Β 

12 Ώρες 1 - 2 Ημέρες 1 - 2 Εβδομάδες 3 - 4 Μήνες Δε γνωρίζω Σύνολο 

12 Ώρες 22 2 1 0 0 25 

1 - 2 Ημέρες 1 4 0 0 0 5 

1 - 2 Εβδομάδες 0 0 2 0 0 2 

3 - 4 Μήνες 0 0 0 1 0 1 

Δε γνωρίζω 0 0 0 0 7 7 

Σύνολο 23 6 3 1 7 40 

 

Ερώτηση 14 

Χρόνος 

Αναπλήρωσης 

Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων_Α 

Χρόνος Αναπλήρωσης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων_Β 

"1 - 2 

Ημέρες" 

1 - 2 

Εβδομάδες 

1 - 2 

Μήνες 

"3 - 4 

Μήνες" Δε γνωρίζω Σύνολο 

"1 - 2 Ημέρες" 8 1 0 0 0 9 

1 - 2 Εβδομάδες 0 2 0 0 0 2 

1 - 2 Μήνες 0 1 7 0 0 8 

"3 - 4 Μήνες" 0 0 1 6 0 7 

Δε γνωρίζω 0 0 1 3 10 14 

Σύνολο 8 4 9 9 10 40 

 

Ερώτηση 15 

Λειτουργία Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων_Α 

Λειτουργία Ερυθρών Αιμοσφαιρίων_Β 

Όχι 

Ναι, Μεταφορά 

Οξυγόνου Σύνολο 

Όχι 32 0 32 

Ναι, Μεταφορά Οξυγόνου 0 8 8 

Σύνολο 32 8 40 
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Ερώτηση 16 

Σημείο Σώματος 

Παραγωγής Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων_Α 

Σημείο Σώματος Παραγωγής Ερυθρών Αιμοσφαιρίων_Β 

Όχι 
Ναι, Μυελό 

των Οστών 

Ναι, 

Νωτιαίο 

Μυελό 

Ναι, 

Πάγκρεας 

Ναι, 

Σπλήνας 
Σύνολο 

Όχι 25 0 0 0 0 25 

Ναι, Μυελό των Οστών 0 7 0 0 0 7 

Ναι, Νωτιαίο Μυελό 0 0 4 0 0 4 

Ναι, Πάγκρεας 0 0 0 3 0 3 

Ναι, Σπλήνας 0 0 0 0 1 1 

Σύνολο 25 7 4 3 1 40 

 

 

Ερώτηση 17 

Κίνδυνοι Κατά την 

Αιμοδοσία_Α 

Κίνδυνοι Κατά την Αιμοδοσία_Β 

Ηπατίτιδα ή AIDS Ζάλη - Λιποθυμία Αναιμία Σύνολο 

Ηπατίτιδα ή AIDS 8 0 0 8 

Ζάλη - Λιποθυμία 0 26 1 27 

Αναιμία 0 0 3 3 

Σύνολο 8 26 4 38 

 

 

Ερώτηση 18 

Φάρμακα που  

Απαγορεύονται πριν 

την Αιμοδοσία_Α 

Φάρμακα που Απαγορεύονται πριν την Αιμοδοσία_Β 

Δε 

γνωρίζω 
Όλα 

Αντιφλεγμονώδη, 

Αναλγητικά 
Αντιβιοτικά 

Αντιφλεγμονώδη 

Αναλγητικά Αντιβιοτικά 
Αντιυπερτασικά Σύνολο 

Δε γνωρίζω 17 1 0 0 0 0 18 

Όλα 0 10 0 0 0 0 10 

Αντιφλεγμονώδη, Αναλγητικά 0 0 2 0 0 0 2 

Αντιβιοτικά 0 0 0 2 0 0 2 

Αντιφλεγμονώδη, 

Αναλγητικά, Αντιβιοτικά 
0 0 0 0 2 0 2 

Αντιυπερτασικά 0 0 0 0 0 6 6 

Σύνολο 17 11 2 2 2 6 40 
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Ερώτηση 19 

Όριο Αλκοόλ πριν την 

Αιμοδοσία_Α 

Όριο Αλκοόλ πριν την Αιμοδοσία_Β 

Δε γνωρίζω Καθόλου 1 Ποτό 
Δεν επηρεάζει το 

αίμα 
Σύνολο 

Δε γνωρίζω 5 1 1 0 7 

Καθόλου 1 27 1 0 29 

1 Ποτό 0 0 2 0 2 

Δεν επηρεάζει το αίμα 0 0 0 2 2 

Σύνολο 6 28 4 2 40 

 

 

Ερώτηση 20 

Διατροφικές Συνήθειες_Α 

Διατροφικές Συνήθειες_Β 

Καθόλου 

Μία ημέρα πριν 

από εξετάσεις 

αίματος 

Πολύ 

Προσπαθώ να 

ελέγχω τη 

διατροφή μου 

Σύνολο 

Καθόλου 11 0 0 0 11 

Μία ημέρα πριν από εξετάσεις 

αίματος 
2 7 0 0 9 

Πολύ 0 1 5 0 6 

Προσπαθώ να ελέγχω τη 

διατροφή μου 
0 3 3 8 14 

Σύνολο 13 11 8 8 40 

 

 

Ερώτηση 21 

Συχνότητα Ελέγχου Βάρους_Α 
Συχνότητα Ελέγχου Βάρους_Β 

Καθόλου 1 φορά ανά εβδομάδα 1 φορά ανά μήνα 1 φορά ανά τρίμηνο Σύνολο 

Καθόλου 5 1 0 0 6 

1 φορά ανά εβδομάδα 2 17 1 0 20 

1 φορά ανά μήνα 0 5 5 0 10 

1 φορά ανά τρίμηνο 0 0 1 3 4 

Σύνολο 7 23 7 3 40 
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Ερώτηση 22 

Συχνότητα 

Εβδομαδιαίας 

Άσκησης_Α 

Συχνότητα Εβδομαδιαίας Άσκησης_Β 

Καθόλου 0 - 1 φορά 2 φορές 3 - 4 φορές Σύνολο 

Καθόλου 10 2 0 0 12 

0 - 1 φορά 0 6 0 0 6 

2 φορές 0 1 7 0 8 

3 - 4 φορές 1 1 2 10 14 

Σύνολο 11 10 9 10 40 

 

Ερώτηση 23 

Συχνότητα Ιατρικών 

Εξετάσεων (check up)_Α 

Συχνότητα Ιατρικών Εξετάσεων (check up)_Β 

Καθόλου 
1 φορά ανά 

εξάμηνο 

1 φορά ανά 

έτος 

1 φορά ανά 

2 έτη 
Σύνολο 

1 φορά ανά εξάμηνο 0 9 1 0 10 

1 φορά ανά έτος 1 1 15 1 18 

1 φορά ανά 2 έτη 0 0 1 11 12 

Σύνολο 1 10 17 12 40 

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου του χρησιμοποιούμενου 

στη μελέτη ερωτηματολογίου είναι υψηλή. Συνεπώς, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

κρίνεται κατάλληλο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις γνώσεις των αιμοδοτών 

σε θέματα σχετικά με την αιμοδοσία.  

Η ανάλυση των απαντήσεων των 200 ατόμων που συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο 

παρουσιάζεται στην ενότητα που ακολουθεί.  

 

3.5  Ανάλυση Ερωτηματολογίου  

Στην παρακάτω ενότητα θα εξεταστούν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, που 

συμπληρώθηκε από τυχαίο δείγμα αιμοδοτών, προκειμένου να διερευνηθεί το γνωστικό 
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επίπεδο των αιμοδοτών του Νομού Λακωνίας, ως προς την αιμοδοσία και τη συμπεριφορά – 

στάση ζωής αυτών.  

Αρχικά παρουσιάζονται κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των αιμοδοτών ενώ στη 

συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με τις 

γνώσεις των αιμοδοτών σε θέματα γύρω από την αιμοδοσία καθώς και τη συμπεριφορά και 

τη στάση ζωή τους.  

 

3.5.1 Χαρακτηριστικά Εθελοντών Αιμοδοτών 

Στον πίνακα 1, δίνεται η κατανομή των αιμοδοτών του δείγματος ως προς το φύλο και την 

ηλικία. Παρατηρούμε ότι σε απόλυτα μεγέθη, οι άνδρες αιμοδότες είναι υπερδιπλάσιοι των 

γυναικών αιμοδοτών. Επίσης, σημαντικά διαφοροποιείται η ηλικιακή κατανομή των δύο 

φύλων.  

 

Πίνακας 1: Αιμοδότες κατά Φύλο και Ηλικιακή Ομάδα 

Ηλικιακή Ομάδα Άνδρες Γυναίκες % Άνδρες % Γυναίκες 

18 - 29 39 23 27,7 39,0 

30 - 39 39 20 27,7 33,9 

40 - 49 49 11 34,8 18,6 

≥50 14 5 9,9 8,5 

Σύνολο 141 59 100,0 100,0 

 

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (34,8%) των ανδρών αιμοδοτών ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα “40-49”, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (39,0%) των γυναικών αιμοδοτών 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα “18-29”. Επίσης το ποσοστό των γυναικών αιμοδοτών τείνει να 

μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία τους σε αντίθεση με τους άνδρες αιμοδότες.  

 

 

 

 

 



[116] 
 

 

Γράφημα 1: Αιμοδότες κατά φύλο και ηλικία 

 

Αντίθετα, η οικογενειακή κατάσταση των δύο φύλων τείνει να συγκλίνει. Το 49,6% των 

ανδρών αιμοδοτών και το 49,2% των γυναικών αιμοδοτών είναι άγαμοι ενώ το 50,4% των 

ανδρών και το 50,8% των γυναικών αιμοδοτών είναι έγγαμοι. Επίσης, παρατηρούμε ότι 

κανένας από τους αιμοδότες (άνδρας ή γυναίκα) δεν δήλωσε χωρισμένος ή σε διάσταση,  

χήρος ή χήρα.  

 

Πίνακας 2: Αιμοδότες κατά Φύλο και Οικογενειακή Κατάσταση 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Άγαμος 70 49,6% 29 49,2% 

Έγγαμος 71 50,4% 30 50,8% 

Σύνολο 141  59  

 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των αιμοδοτών κατά φύλο και 

επίπεδο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αιμοδοτών (41,0%) 

δηλώνει ότι έχει τελειώσει “Λύκειο”. Επίσης, 37,5% των αιμοδοτών έχει ολοκληρώσει 

Ανώτατη ή Ανώτερη Εκπαίδευση, 9,5% Δημοτικό και 11,0% Γυμνάσιο ενώ μόλις 1,0% έχει 
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πάρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. Παρατηρείται επίσης ότι η κατανομή ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης των αιμοδοτών διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι γυναίκες αιμοδότες έχουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ σε ποσοστό 52,5% έναντι των 

ανδρών, οι οποίοι σε ποσοστό μόλις 31,2% έχουν ολοκληρώσει το αντίστοιχο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι Μεταπτυχιακό τίτλο κατέχει το 3,4% των 

γυναικών αιμοδοτών, ενώ κανένας άνδρας αιμοδότης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία 

εκπαίδευσης. Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ανδρών αιμοδοτών (15,6%) έχει 

ολοκληρώσει το Γυμνάσιο σε αντίθεση με το 0,0% των γυναικών. 

 

Πίνακας 3: Αιμοδότες κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δημοτικό 13 9,2% 6 10,2% 19 9,5% 

Γυμνάσιο 22 15,6% 0 ,0% 22 11,0% 

Λύκειο 62 44,0% 20 33,9% 82 41,0% 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 44 31,2% 31 52,5% 75 37,5% 

Μεταπτυχιακό 0 ,0% 2 3,4% 2 1,0% 

Σύνολο 141  59  200  

 

Η κατανομή των αιμοδοτών κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης, δίνεται γραφικά με τη 

χρήση των παρακάτω διαγραμμάτων πίτας.  

Γράφημα 2: Αιμοδότες κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης 
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Σε σχέση με την κατανομή των αιμοδοτών κατά Επάγγελμα παρατηρούμε ότι αυτή 

διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών αιμοδοτών 

(29,1%) εξασκεί το επάγγελμα του “Αγρότη-Εργάτη” ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 20,3% 

εξασκούν “Λοιπά Επαγγέλματα” και σε ποσοστό πάλι 20,3% είναι “Φοιτήτριες”. Αξίζει, 

επίσης να σημειωθεί ότι οι άνδρες σε ποσοστό 24,8% είναι υπάλληλοι – είτε δημόσιοι είτε 

ιδιωτικοί – με το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες να μην αλλάζει σημαντικά και να 

ανέρχεται σε 27,2%. Το ποσοστό των Δημοσίων Υπαλλήλων υπερτερεί σε σχέση με αυτό 

των Ιδιωτικών Υπαλλήλων τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τέλος, μόλις 2,8% των 

ανδρών κάνει κάποιο Ιατρικό ή Παραϊατρικό Επάγγελμα σε αντίθεση με το 11,9% των 

γυναικών.  

Πίνακας 4: Αιμοδότες κατά Φύλο και Επάγγελμα 

Επάγγελμα 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Άνεργος 13 9,2% 4 6,8% 17 8,5% 

Δημόσιος Υπάλληλος 21 14,9% 9 15,3% 30 15,0% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 14 9,9% 7 11,9% 21 10,5% 

Ιατρικά και Παραϊατρικά 

Επαγγέλματα 
4 2,8% 7 11,9% 11 5,5% 

Αγρότης - Εργάτης 41 29,1% 2 3,4% 43 21,5% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας - Έμπορος 
14 9,9% 5 8,5% 19 9,5% 

Συνταξιούχος 5 3,5% 1 1,7% 6 3,0% 

Λοιπά 23 16,3% 12 20,3% 35 17,5% 

Φοιτητής 6 4,3% 12 20,3% 18 9,0% 

 

Συνοπτική εικόνα της κατανομής των αιμοδοτών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ως 

προς το επάγγελμα και το φύλο, δίνει το ραβδόγραμμα που ακολουθεί.  

 

 

 



[119] 
 

Γράφημα 3: Αιμοδότες κατά Φύλο και Επάγγελμα 

 

 

Πέρα από την κατανομή των αιμοδοτών κατά Φύλο και Επάγγελμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και η κατανομή αυτών ως προς την Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας του Επαγγέλματος 

που ασκούν.  

 

Πίνακας 5: Αιμοδότες κατά Φύλο και Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας Επαγγέλματος 

Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας 

Επαγγελμάτων 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Μικρή Σωματική Δραστηριότητα 75 53,2% 42 71,2% 

Μέτρια Σωματική Δραστηριότητα 12 8,5% 15 25,4% 

Έντονη Σωματική Δραστηριότητα 54 38,3% 2 3,4% 

 

Τόσο από τον Πίνακα 5, όσο και από το Γράφημα 4, γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό τόσο των ανδρών αιμοδοτών (53,2%) όσο και των γυναικών (71,2%) ασκεί 
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επάγγελμα με Μικρή Σωματική Δραστηριότητα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν κυρίως οι 

Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, οι Συνταξιούχοι και οι Φοιτητές. Μέτριας Σωματικής 

Δραστηριότητας Επάγγελμα ασκεί μόλις το 8,5% των ανδρών και το 25,4% των γυναικών. 

Σε αυτή την κατηγορία έχουν ενταχθεί κυρίως τα Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα 

καθώς και τα Λοιπά Επαγγέλματα. Τέλος, οι άνδρες αιμοδότες σε ποσοστό 38,3% ασκεί 

επάγγελμα με Έντονη Σωματική Δραστηριότητα, σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι οποίες σε 

ποσοστό μόλις 3,4%, ανήκουν σε αυτή  την κατηγορία. Ως επαγγέλματα με Έντονη 

Σωματική Δραστηριότητα χαρακτηρίστηκαν αυτά των Αγροτών και Εργατών.  

 

Γράφημα 4: Αιμοδότες κατά Φύλο και Ένταση Σωματικής Δραστηριότητας Επαγγέλματος.  

 

Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αιμοδοτών που εξετάστηκε συνδυάζοντας τα 

στοιχεία για το ύψος και το βάρος των αιμοδοτών, ήταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος. Η 

κατανομή στις διάφορες κατηγορίες του (Ελλιποβαρές, Φυσιολογικού Βάρους, Υπέρβαρο 

και Παχύσαρκο) δίνεται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. Τα δύο φύλα φαίνεται να 

διαφοροποιούνται σημαντικά αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών χαρακτηρίστηκε ως 

“Υπέρβαρο” (54,6%) ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (52,5%) χαρακτηρίστηκε 

ως “Φυσιολογικού Βάρους”. Σημαντικό ωστόσο παραμένει και το ποσοστό των 

“Υπέρβαρων” γυναικών αφού ανέρχεται σε 35,6%. Τέλος στην κατηγορία των 

“Παχύσαρκων” ανήκει το 18,4% των ανδρών και το 8,5% των γυναικών, ποσοστά ιδιαίτερα 

σημαντικά και στις δύο περιπτώσεις.  
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Πίνακας 6: Αιμοδότες κατά Φύλο και Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος 

 

Κατηγορίες Δείκτη 

Μάζας Σώματος 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Ελλιποβαρές 0 ,0% 2 3,4% 

Φυσιολογικού Βάρους 38 27,0% 31 52,5% 

Υπέρβαρο 77 54,6% 21 35,6% 

Παχύσαρκο 26 18,4% 5 8,5% 

Σύνολο 141  59  

 

 

Όπως φαίνεται και από το γράφημα που ακολουθεί, στις δύο κεντρικές κατηγορίες της 

μεταβλητής Δείκτης Μάζας Σώματος ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των ανδρών 

(81,6%) όσο και των γυναικών (88,1%), σε αντίθεση με τις δύο ακραίες κατηγορίες του 

Δείκτη Μάζας Σώματος (Ελλιποβαρές και Παχύσαρκο) στις οποίες ανήκει το 18,4% των 

ανδρών και το 11,9% των γυναικών.  

 

Γράφημα 5: Αιμοδότες κατά Φύλο και Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος 
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3.5.2 Γνωστικό Επίπεδο Αιμοδοτών σε Θέματα Αιμοδοσίας 

 

Βασικός στόχος του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους αιμοδότες, ήταν η 

διερεύνηση του γνωστικού τους επιπέδου γύρω από βασικά θέματα της αιμοδοσίας, όπως 

ποια είναι τα επιτρεπτά όρια αιματοκρίτη, της αρτηριακής πίεσης ή της ηλικίας για να μπορεί 

κάποιος να δώσει αίμα, πόσο χρόνο χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα για να αναπληρώσει τον 

όγκο του αίματος ή των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος, ή ακόμα ποιων φαρμάκων η 

χρήση απαγορεύεται πριν την αιμοδοσία και πόσο αλκοόλ μπορεί να καταναλωθεί το 

τελευταίο 24ωρο πριν την αιμοδοσία; 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτά τα ερωτήματα από τους διακόσιους αιμοδότες που 

συμμετείχαν στην έρευνα παίρνουμε τα αποτελέσματα που ακολουθούν.  

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η συμμετοχή στη διαδικασία της αιμοδοσίας είναι 

συνειδητή και οργανωμένη οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν έχουν κάρτα αιμοδοσίας ή όχι. 

Σε ποσοστό 62% οι συμμετέχοντες αιμοδότες απάντησαν ότι είναι κάτοχοι κάρτας 

αιμοδοσίας έναντι 38%, που δήλωσαν ότι δεν είναι. Η αναλογία αυτή φαίνεται να 

διατηρείται και στα δύο φύλα, αφού 62,4% των ανδρών και 61,0% των γυναικών είναι 

κάτοχοι. Η κατοχή της κάρτας αιμοδοσίας εξετάστηκε επίσης και ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται τόσο στον Πίνακα 7, όσο και στο Γράφημα 6 

που ακολουθούν. Παρατηρείται ότι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης οι κάτοχοι κάρτας 

αιμοδοσίας υπερτερεί σημαντικά έναντι των μη κατόχων. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην 

περίπτωση των δύο φύλων, με εξαίρεση τις γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει λύκειο, όπου 

45,0% δηλώνει ότι έχει κάρτα αιμοδοσίας και 55,0% ότι δεν είναι κάτοχος κάρτας 

αιμοδοσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις ανδρών που έχουν τελειώσει Δημοτικό 

ή Λύκειο και γυναικών που έχουν τελειώσει Δημοτικό ή ΑΕΙ-ΤΕΙ, τα ποσοστά κατοχής είναι 

εξαιρετικά υψηλά και κυμαίνονται από 66,1% έως 83,3%.  
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Πίνακας 7: Κατοχή Κάρτας Αιμοδότη κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Κατοχή 

Κάρτας 

Εθελοντή 

Αιμοδότη 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δημοτικό 

Όχι 4 30,8% 1 16,7% 5 26,3% 

Ναι 9 69,2% 5 83,3% 14 73,7% 

Γυμνάσιο 
Όχι 9 40,9% 0 ,0% 9 40,9% 

Ναι 13 59,1% 0 ,0% 13 59,1% 

Λύκειο 
Όχι 21 33,9% 11 55,0% 32 39,0% 

Ναι 41 66,1% 9 45,0% 50 61,0% 

ΑΕΙ – ΤΕΙ 
Όχι 19 43,2% 10 32,3% 29 38,7% 

Ναι 25 56,8% 21 67,7% 46 61,3% 

Μεταπτυχιακό 
Όχι 0 ,0% 1 50,0% 1 50,0% 

Ναι 0 ,0% 1 50,0% 1 50,0% 

Σύνολο 
Όχι 53 37,6% 23 39,0% 76 38,0% 

Ναι 88 62,4% 36 61,0% 124 62,0% 

 

 

 

Στο Γράφημα 6 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των κατόχων και μη κατόχων 

καρτών στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης ανά φύλο. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό κατόχων κάρτας αιμοδοσίας των ανδρών (46,6%) έχει τελειώσει το 

Λύκειο ενώ των γυναικών (58,3%) έχει τελειώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ. Για τους άνδρες μη κατόχους 

κάρτας αιμοδοσίας, 39,6% έχει τελειώσει Λύκειο και 35,8% έχει τελειώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Αντίστοιχα για τις γυναίκες μη κατόχους κάρτας αιμοδοσίας 47,8% έχει τελειώσει το Λύκειο 

και 43,5% έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τέλος, τόσο τα ποσοστά 

κατοχής όσο και τα ποσοστά μη κατοχής είναι χαμηλά για τους άνδρες και γυναίκες 

αιμοδότες που έχουν τελειώσει Δημοτικό.  
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Γράφημα 6: Αιμοδότες κατά Φύλο και Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

Οι συμμετέχοντες αιμοδότες ερωτήθηκαν να δηλώσουν σε ποια ομάδα αίματος ανήκουν. Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεών τους παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 8 και στο 

Γράφημα 7 που ακολουθούν. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

τόσο των ανδρών (24,1%) όσο και των γυναικών (16,9%) αιμοδοτών δηλώνει ότι δε γνωρίζει 

σε ποια ομάδα αίματος ανήκει.   

Πίνακας 8: Ομάδες Αίματος Αιμοδοτών κατά Φύλο 

Ομάδα 

Αίματος 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 34 24,1% 10 16,9% 

0+ 42 29,8% 23 39,0% 

0- 7 5,0% 3 5,1% 

Α+ 39 27,7% 17 28,8% 

Α- 2 1,4% 0 ,0% 

Β+ 11 7,8% 4 6,8% 

Β- 2 1,4% 0 ,0% 

ΑΒ+ 4 2,8% 1 1,7% 

AB- 0 ,0% 1 1,7% 

 

Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό τόσο των ανδρών (29,8%) όσο και των γυναικών (39,0%) 

δηλώνει ότι ανήκει στην “0+” ομάδα αίματος. Μεγάλα είναι επίσης τα ποσοστά εκείνων που 
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δηλώνουν ότι ανήκουν στην ομάδα αίματος “Α+” (27,7% για τους άνδρες και 28,8% για τις 

γυναίκες). Αντίθετα, στις λοιπές ομάδες αίματος τόσο τα ποσοστά των ανδρών όσο και των 

γυναικών είναι πολύ χαμηλά. Για παράδειγμα μόλις 7,8% των ανδρών αιμοδοτών δηλώνουν 

ότι έχουν ομάδα αίματος “Β+” και στις ομάδες “Α-“ και “Β-“ δεν ανήκει καμία από τις 

γυναίκες. Τέλος, συγκρίνοντας όλες τις ομάδες με Rhesus θετικό με τις αντίστοιχες με 

Rhesus αρνητικό, παρατηρείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα ποσοστά των ομάδων αίματος 

με Rhesus θετικό είναι πολύ μεγαλύτερα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ομάδα αίματος 

“Α+” ανήκει το 27,7% των ανδρών ενώ στην “Α-” μόλις το 1,4%. Αντίστοιχα για τις 

γυναίκες, το 28,8% ανήκει στην Α+ και 0,0% ανήκει στην “Α-”.  

 

Γράφημα 7: Αιμοδότες κατά Φύλο και Ομάδα Αίματος 

 

 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν στο ποια θεωρούν ότι είναι η 

συνηθέστερη ομάδα αίματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, στον οποίο 

εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, 

φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά προσεγγίζουν αυτά που προκύπτουν από την ερώτηση «Σε 

ποια ομάδα αίματος ανήκετε», που αναλύθηκε παραπάνω. Και στην τρέχουσα ερώτηση, 

διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των ατόμων που απάντησαν ότι δε γνωρίζουν είναι εξαιρετικά 

υψηλό, (38,3% για τους άνδρες και 30,5% για τις γυναίκες). Επίσης, σε πολύ μεγάλα 

ποσοστά οι αιμοδότες απάντησαν ότι η συνηθέστερη ομάδα αίματος στην Ελλάδα είναι η 

“0+” (26,5%) ή η “Α+” (28,5%). Τέλος, οι αιμοδότες φαίνεται να γνωρίζουν ότι οι ομάδες με 
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Rhesus αρνητικό είναι πιο σπάνιες αφού μόλις 0,5% των αιμοδοτών απάντησε ως 

συνηθέστερη κάποια ομάδα με Rhesus αρνητικό.  

 

Πίνακας 9: Συνηθέστερη Ομάδα Αίματος στην Ελλάδα  

Συνηθέστερη 

Ομάδα 

Αίματος 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 54 38,3% 18 30,5% 72 36% 

0+ 32 22,7% 21 35,6% 53 26,5% 

0- 1 ,7% 0 ,0% 1 0,5% 

Α+ 42 29,8% 15 25,4% 57 28,5% 

Α- 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Β+ 5 3,5% 2 3,4% 7 3,5% 

Β- 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

ΑΒ+ 7 5,0% 3 5,1% 10 5% 

AB- 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

 

Αναφορικά με το ποια ήταν η αιτία που παρακίνησε τους συμμετέχοντες να δώσουν για 

πρώτη φορά αίμα, οι απαντήσεις ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα δίνονται στον 

Πίνακα 10 και στο Γράφημα 8 που ακολουθούν. Διαπιστώνεται ότι τόσο στους άνδρες 

(58,5%) όσο και στις γυναίκες (60,4%)  η βασικότερη αιτία ήταν «Για κάποιο συγγενή ή 

φίλο», με αμέσως επόμενη «Για τα Προνόμια της Εθελοντικής Κάρτας» (22,2% για τους 

άνδρες και 30,2% για τις γυναίκες). Σημαντικό είναι, επίσης και το ποσοστό εκείνων που 

απάντησαν ότι «Ο δωρεάν αιματολογικός έλεγχος» αποτέλεσε το βασικό κίνητρο της πρώτης 

αιμοδοσίας (11,9% για τους άνδρες και 7,5% για τις γυναίκες). Τέλος, πολύ μικρό ήταν το 

ποσοστό εκείνων που έδωσαν για πρώτη φορά αίμα «Για άδεια από την εργασία». 

Εξετάζοντας το βασικό κίνητρο της πρώτης αιμοδοσίας ως προς την ηλικία, διαπιστώνεται 

ότι ανεξαρτήτως της ηλικιακής ομάδας και ανεξαρτήτως φύλου ως πιο σημαντικό κίνητρο 

για την πρώτη αιμοδοσία παραμένει  «Για κάποιο συγγενή η φίλο».  

Αντίθετα σε κάποιες ηλικιακές ομάδες το κίνητρο της πρώτης αιμοδοσίας με το μικρότερο 

ποσοστό διαφοροποιείται. Έτσι στην ηλικιακή ομάδα “18-29” για τους άνδρες, «Ο δωρεάν 

αιματολογικός έλεγχος» αποτελεί το κίνητρο με το μικρότερο ποσοστό(7,9%). Το ίδιο 

συμβαίνει και στην ηλικιακή ομάδα “40-49” για τις γυναίκες (0,0).  
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Πίνακας 10: Κίνητρο Πρώτης Αιμοδοσίας Αιμοδοτών κατά Φύλο  

Κίνητρο Πρώτης Αιμοδοσίας 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Ηλικιακές Ομάδες Ηλικιακές Ομάδες 

18 - 29 30 - 39 40 - 49 ≥50 Σύνολο 18 - 29 30 - 39 40 - 49 ≥50 Σύνολο 
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Για κάποιο συγγενή ή φίλο 22 57,9% 25 64,1% 25 56,8% 7 50,0% 79 58,5% 10 47,6% 12 70,6% 7 63,6% 3 75,0% 32 60,4% 

Για άδεια από την εργασία 4 10,5% 2 5,1% 4 9,1% 0 ,0% 10 7,4% 0 ,0% 0 ,0% 1 9,1% 0 ,0% 1 1,9% 

Προνόμια εθελοντικής κάρτας 9 23,7% 6 15,4% 9 20,5% 6 42,9% 30 22,2% 8 38,1% 4 23,5% 3 27,3% 1 25,0% 16 30,2% 

Για δωρεάν αιματολογικό έλεγχο 3 7,9% 6 15,4% 6 13,6% 1 7,1% 16 11,9% 3 14,3% 1 5,9% 0 ,0% 0 ,0% 4 7,5% 

Σύνολο 38 100,0% 39 100,0% 44 100,0% 14 100,0% 135 100,0% 21 100,0% 17 100,0% 11 100,0% 4 100,0% 53 100,0% 

 



[128] 
 

Γράφημα 8: Αιμοδότες κατά Φύλο και Κίνητρο Πρώτης Αιμοδοσίας 
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Στον Πίνακα 11 και στο Γράφημα 9, δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν στην ερώτηση 

«Πόσες φορές έχετε δώσει αίμα μέχρι σήμερα συνολικά». Σύμφωνα με αυτά, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αιμοδοτών (31,0%) έχει δώσει αίμα 1-4 φορές. Πολύ υψηλό είναι και το 

ποσοστό των αιμοδοτών που έχει δώσει αίμα 5-9 φορές (26,0%).  

 

Πίνακας 11: Πλήθος Αιμοδοσιών Αιμοδοτών κατά Φύλο 

 

Πλήθος 

Αιμοδοσιών 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

0 15 10,6% 7 11,9% 22 11,0% 

1-4 33 23,4% 29 49,2% 62 31,0% 

5-9 36 25,5% 16 27,1% 52 26,0% 

10-19 35 24,8% 5 8,5% 40 20,0% 

20+ 22 15,6% 2 3,4% 24 12,0% 

 

Εξετάζοντας τα αντίστοιχα ποσοστά κατά φύλο, διαπιστώνεται ότι η κατανομή 

διαφοροποιείται σημαντικά.  Έτσι ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (49,2%) έχει 

δώσει αίμα 1-4 φορές, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (25,5%) έχει δώσει αίμα 5-9. 

Επίσης, το ποσοστό των ανδρών που έχει δώσει αίμα περισσότερες από 10 φορές είναι πολύ 

μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτό των γυναικών (40,4% έναντι 11,9%).  
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Γράφημα 9: Αιμοδότες κατά Φύλο και Πλήθος Αιμοδοσιών 

 

 

 

Με βάση τους συμμετέχοντες αιμοδότες, ο βασικότερος λόγος για τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία είναι «Η ασφάλεια και η ποιότητα του αίματος», όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 12 που ακολουθεί. Ποσοστό 75,4% του συνόλου των αιμοδοτών 

έκρινε ότι αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται να απαντούν 

τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, αφού και στις δύο περιπτώσεις τα  αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 75,4%. Ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος για τους άνδρες είναι «Η αποφυγή επιπλοκών 

στον αιμοδότη» (10,9%) ενώ για τις γυναίκες «Η καταγραφή του ιστορικού»(12,3%). Τέλος, 

ένα πολύ μικρό ποσοστό τόσο των ανδρών (3,6%) όσο και των γυναικών (7,0%) αιμοδοτών 

απαντά ότι δε θεωρεί σημαντική τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία.   
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Πίνακας 12: Αναγκαιότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία 

Αναγκαιότητα συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου πριν την 

αιμοδοσία 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Για την ασφάλεια και ποιότητα 

του αίματος 
104 75,4% 43 75,4% 147 75,4% 

Για την καταγραφή του 

ιστορικού 
14 10,1% 7 12,3% 21 10,8% 

Για την αποφυγή επιπλοκών 

στον αιμοδότη 
15 10,9% 3 5,3% 18 9,2% 

Δεν τη θεωρώ απαραίτητη 5 3,6% 4 7,0% 9 4,6% 

Σύνολο 138 100,0% 57 100,0% 195 100,0% 

 

Στο Γράφημα 10, γίνεται εμφανές ότι ως σημαντικότερο λόγο για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, οι αιμοδότες θεωρούν «Την ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος» 

Γράφημα 10: Αναγκαιότητα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία 

 



[132] 
 

Οι συμμετέχοντες αιμοδότες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συνειδητοί στο θέμα της αιμοδοσίας 

αφού σε ποσοστό 39,5% απάντησαν ότι για κανένα λόγο δε θα απέκρυπταν την αλήθεια κατά 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία, ενώ ποσοστό επίσης 39,5% 

απάντησε ότι ο μόνος λόγος θα ήταν η άμεση ανάγκη αίματος για κάποιο συγγενή ή φίλο. Ο 

φόβος ή η ντροπή θα οδηγούσε το 11,0% του συνόλου των αιμοδοτών στο να αποκρύψουν 

την αλήθεια, ενώ μόλις 10,0% θα το έκανε αυτό για δωρεάν εργαστηριακό έλεγχο (8,5%) ή 

για άδεια από την εργασία (1,5%).  

 

Πίνακας 13: Λόγοι Απόκρυψης της Αλήθειας στο Ερωτηματολόγιο κατά Φύλο 

Λόγοι απόκρυψης αλήθειας στο 

ερωτηματολόγιο 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Για κανένα λόγο 55 39,0% 24 40,7% 79 39,5% 

Άμεση ανάγκη αίματος για 

συγγενή/φίλο 
56 39,7% 23 39,0% 79 39,5% 

Φόβος - Ντροπή 19 13,5% 3 5,1% 22 11,0% 

Δωρεάν εργαστηριακό έλεγχο 9 6,4% 8 13,6% 17 8,5% 

Άδεια από την εργασία 2 1,4% 1 1,7% 3 1,5% 

 

Εντύπωση προκαλεί το πολύ μεγάλο ποσοστό αιμοδοτών (67,5%) που δήλωσαν ότι δε 

γνωρίζουν ποια είναι τα επιτρεπτά όρια των τιμών του αιματοκρίτη τόσο για τον άνδρα όσο 

και για τη γυναίκα, προκειμένου να μπορεί να δώσει αίμα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 14. 

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 75,2% στην περίπτωση των ανδρών αιμοδοτών και σε 49,1% 

στην περίπτωση των γυναικών αιμοδοτών.  Στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το 

2,6% των αιμοδοτών που ενώ δήλωσαν ότι γνωρίζουν ποια είναι τα επιτρεπτά όρια, ωστόσο 

έδωσαν λανθασμένη απάντηση και για τα δύο φύλα.  

Με βάση τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόλις 24,7% του συνόλου των αιμοδοτών τελικά 

γνώριζε τα επιτρεπτά όρια του αιματοκρίτη. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σημαντικά 

στα δύο φύλα, αφού είναι μόλις 19,7% στους άνδρες και 36,8% στις γυναίκες. Τέλος, οι 

άνδρες αιμοδότες γνωρίζουν ποια είναι τα επιτρεπτά όρια αιματοκρίτη μόνο για το φύλο τους 

σε ποσοστό 3,7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 0,0%.   
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Πίνακας 14: Επιτρεπτά όρια των τιμών του αιματοκρίτη κατά φύλο 

Επιτρεπτά Όρια 

Αιματοκρίτη 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 103 75,2% 28 49,1% 131 67,5% 

Σωστό (Α) - Σωστό (Γ) 27 19,7% 21 36,8% 48 24,7% 

Λάθος (Α) - Λάθος (Γ) 1 0,7% 4 7,0% 5 2,6% 

Σωστό (Α) - Λάθος (Γ) 5 3,7% 4 7,0% 9 4,6% 

Λάθος (Α) - Σωστό (Γ) 1 0,7% 0 0,0% 1 0,5% 

Σύνολο 137 100,0% 57 100,0% 194 100,0% 

 

Συνοπτική εικόνα των απαντήσεων των αιμοδοτών αναφορικά με τα επιτρεπτά όρια των 

τιμών του αιματοκρίτη για να μπορεί κάποιος να δώσει αίμα, δίνει το ραβδόγραμμα που 

ακολουθεί .  

 

Γράφημα 11: Γνώση επιτρεπτών ορίων τιμών του αιματοκρίτη 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 15, εξίσου μεγάλο είναι και το ποσοστό των αιμοδοτών που 

δηλώνει ότι δε γνωρίζει ποια είναι τα επιτρεπτά όρια της αρτηριακής πίεσης, προκειμένου να 

μπορεί κάποιος να δώσει αίμα. Συγκεκριμένα, το 64,6% του συνόλου των αιμοδοτών δηλώνει 

ότι δε γνωρίζει. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σημαντικά στα δύο φύλα αφού 69,6% των 

ανδρών αιμοδοτών και 52,6% των γυναικών δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν.  

Τέλος, μόλις 22,5% των ανδρών σε αντίθεση με το 43,9% των γυναικών αιμοδοτών γνωρίζει 

τα σωστά όρια της αρτηριακής πίεσης.  

 

Πίνακας 15: Επιτρεπτά όρια των τιμών της αρτηριακής πίεσης κατά φύλο 

Επιτρεπτά Όρια 

Αρτηριακής Πίεσης 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 96 69,6% 30 52,6% 126 64,6% 

Σωστό (Α) - Σωστό (Γ) 31 22,5% 25 43,8% 56 28,7% 

Λάθος (Α) - Λάθος (Γ) 2 1,4% 0 0,0% 2 1,0% 

Σωστό (Α) - Λάθος (Γ) 1 0,7% 1 1,8% 2 1,0% 

Λάθος (Α) - Σωστό (Γ) 8 5,8% 1 1,8% 9 4,6% 

Σύνολο 138 100,0% 57 100,0% 195 100,0% 

 

 

Συνδυάζοντας τις απαντήσεις των αιμοδοτών σε σχέση τόσο με τα επιτρεπτά όρια 

Αιματοκρίτη όσο και με τα όρια της Αρτηριακής Πίεσης, παίρνουμε τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 16. Σύμφωνα με αυτόν από τα 193 άτομα που απάντησαν και στα δύο ερωτήματα 112 

(ποσοστό 58,0%) δε γνωρίζει τα επιτρεπτά όρια ούτε του Αιματοκρίτη ούτε της Αρτηριακής 

Πίεσης, ενώ μόλις 29 από τα 193 (ποσοστό 15,0%) ξέρει τα επιτρεπτά όρια και στους δύο 

παράγοντες και για τα δύο φύλα.  
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Πίνακας 16: Επιτρεπτά όρια των τιμών του αιματοκρίτη και της αρτηριακής πίεσης  

Επιτρεπτά Όρια 

Αρτηριακής Πίεσης 

Επιτρεπτά Όρια Αιματοκρίτη 

Δε 

γνωρίζω 

Σωστό (Α)  

Σωστό (Γ) 

Λάθος (Α) 

Λάθος (Γ) 

Σωστό (Α) 

Λάθος (Γ) 

Λάθος (Α) 

Σωστό (Γ) 

Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 112 12 1 1 0 126 65,3% 

Σωστό (Α) - Σωστό (Γ) 13 29 4 8 0 54 28,0% 

Λάθος (Α) - Λάθος (Γ) 2 0 0 0 0 2 1,0% 

Σωστό (Α) - Λάθος (Γ) 0 2 0 0 0 2 1,0% 

Λάθος (Α) - Σωστό (Γ) 3 5 0 0 1 9 4,7% 

Σύνολο 
Συχνότητα 130 48 5 9 1 193 100,0% 

Ποσοστό 67,4% 24,9% 2,6% 4,7% 0,5% 67,4%   

 

Από τον πίνακα που ακολουθεί, προκύπτει ότι μόλις 22,6% του συνόλου των ερευνώμενων 

γνωρίζουν ότι στην αιμοδοσία μπορούν να συμμετέχουν άτομα ηλικίας από 18 έως 62 ετών. 

Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ερευνώμενους ανέρχεται σε 20,7% και σε 27,1% για 

τις γυναίκες. Σημαντικό να σημειωθεί ότι αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό τόσο των ανδρών 

(32,9%) όσο και των γυναικών (32,2%) που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν ποια είναι τα 

επιτρεπτά ηλικιακά όρια για την αιμοδοσία. Τέλος, σε ποσοστό 46,5% οι άνδρες και 40,8% οι 

γυναίκες, αν και δηλώνουν ότι γνωρίζουν ποια είναι τα επιτρεπτά ηλικιακά όρια για 

αιμοδοσία, δίνουν λανθασμένες απαντήσεις.  

Πίνακας 17: Επιτρεπτά ηλικιακά όρια για αιμοδοσία 

Επιτρεπτά 

Ηλικιακά 

Όρια 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

18 - 52 21 15,0% 8 13,6% 29 14,6% 

18 - 57 26 18,6% 9 15,3% 35 17,6% 

18 - 62 29 20,7% 16 27,1% 45 22,6% 

18 - 67 18 12,9% 7 11,9% 25 12,6% 

Δε γνωρίζω 46 32,9% 19 32,2% 65 32,7% 

Σύνολο 140 100,0% 59 100,0% 199 100,0% 
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μόνο τα άτομα ηλικίας 18 – 62 ετών επιτρέπεται να 

συμμετέχουν σε αιμοδοσίες. Από τον Πίνακα 17, φαίνεται ότι μόνο το 22,2% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα αιμοδοτών, γνωρίζει αυτή την πληροφορία. Από τα άτομα αυτά 

(43) όμως,  46,5% δηλώνει ότι δε γνωρίζει τα όρια της Αρτηριακής Πίεσης σε αντίθεση με το  

39,5% που δίνει τη σωστή απάντηση. Σε απόλυτα μεγέθη προκύπτει ότι μόλις 17 άτομα από 

τα 194 (ποσοστό 8,8%) που απάντησαν και στα δύο σχετικά ερωτήματα έχουν γνώση των 

σωστών ορίων και των δύο παραγόντων. Τέλος, 51 από τους 194 αιμοδότες (ποσοστό 26,3%) 

δε γνωρίζουν τίποτα από τα δύο.  

 

Πίνακας 18: Επιτρεπτά όρια των τιμών της αρτηριακής πίεσης και της ηλικίας 

Επιτρεπτά Όρια 

Αρτηριακής Πίεσης 

Επιτρεπτά Ηλικιακά Όρια 
Σύνολο 

18 - 52 18 - 57 18 - 62 18 - 67 Δε γνωρίζω 
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Π
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Π
ο
σ
ο
σ
τό

 

Δε γνωρίζω 20 71,4% 22 62,9% 20 46,5% 13 52,0% 51 81,0% 126 64,9% 

Σωστό (Α) - Σωστό (Γ) 8 28,6% 12 34,3% 17 39,5% 7 28,0% 11 17,5% 55 28,4% 

Λάθος (Α) - Λάθος (Γ) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,0% 1 1,6% 2 1,0% 

Σωστό (Α) - Λάθος (Γ) 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 1 4,0% 0 0,0% 2 1,0% 

Λάθος (Α) - Σωστό (Γ) 0 0,0% 1 2,9% 5 11,6% 3 12,0% 0 0,0% 9 4,6% 

Σύνολο 28 14,4% 35 18,0% 43 22,2% 25 12,9% 63 32,5% 194 100,0% 

 

 

 

Αναφορικά με την ποσότητα αίματος που εμπεριέχεται στον οργανισμό, το ποσοστό των 

ερευνώμενων που γνωρίζει τη σωστή απάντηση, είναι μόλις 9,8%. Το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται σε 8,9% για τους άνδρες και σε 12,1% για τις γυναίκες. Αντίθετα, ιδιαίτερα υψηλό 

είναι το  ποσοστό του συνόλου των ερευνώμενων (67,4%) που δηλώνει ότι δε γνωρίζει ποια 

είναι η ποσότητα του αίματος στον οργανισμό.  Το ποσοστό αυτό φαίνεται να 



[137] 
 

διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα, αφού είναι 71,9% για τους άνδρες και 56,9% για τις 

γυναίκες.  

Πίνακας 19: Ποσότητα Αίματος στον Οργανισμό 

Ποσότητα 

Αίματος στον 

Οργανισμό 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

4,2 - 4,8lt 5 3,7% 3 5,2% 8 4,1% 

4,9 - 5,5lt 17 12,6% 11 19,0% 28 14,5% 

5,6 - 6,2lt 4 3,0% 4 6,9% 8 4,1% 

6,3 - 6,9lt 12 8,9% 7 12,1% 19 9,8% 

Δε γνωρίζω 97 71,9% 33 56,9% 130 67,4% 

Σύνολο 135 100,0% 58 100,0% 193 100,0% 

 

 

Αρκετά μικρό είναι και το ποσοστό του συνόλου των ερευνώμενων (17,6%) που γνωρίζουν 

ποια είναι η ποσότητα του αίματος που δίνεται σε κάθε αιμοδοσία. Το ποσοστό αυτό 

διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα, αφού ανέρχεται σε 13,3% για τους άνδρες και σε 

27,6% για τις γυναίκες. Επίσης, σε ποσοστό 46,7% οι άνδρες και 32,8% οι γυναίκες, 

δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν, ενώ 40,0% των ανδρών και 39,6% των γυναικών δίνουν 

λανθασμένη απάντηση.   

Πίνακας 20: Ποσότητα Αίματος σε Αιμοδοσία 

Ποσότητα 

Αίματος σε 

Αιμοδοσία 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

310 - 350ml 18 13,3% 2 3,4% 20 10,4% 

360 - 400ml 20 14,8% 10 17,2% 30 15,5% 

410 - 450ml 18 13,3% 16 27,6% 34 17,6% 

460 - 500ml 16 11,9% 11 19,0% 27 14,0% 

Δε γνωρίζω 63 46,7% 19 32,8% 82 42,5% 

Σύνολο 135 100,0% 58 100,0% 193 100,0% 
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Στον πίνακα 21, παρουσιάζονται από κοινού οι απαντήσεις των ερευνηθέντων αναφορικά με 

το ποια είναι η ποσότητα αίματος που δίνεται σε μία αιμοδοσία καθώς και ποια είναι η 

ποσότητα αίματος του οργανισμού. Οι σκιαγραφημένες περιοχές αντιπροσωπεύουν τη σωστή 

απάντηση στους δύο εξεταζόμενους παράγοντες. Προκύπτει, λοιπόν ότι το 16,9% των 

αιμοδοτών γνωρίζει τον όγκο αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης και το 13,8% του συνόλου 

των αιμοδοτών γνωρίζει ποια είναι η ποσότητα αίματος που διαθέτει κάθε ενήλικος άνδρας ή 

γυναίκα. Ωστόσο σωστή απάντηση και στις δύο ερωτήσεις έχει δώσει μόνο το 3,7%, σε 

αντίθεση με το 40,2% που δηλώνει ότι δε γνωρίζει τη σωστή απάντηση σε καμία από τις δύο 

περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 21: Ποσότητα Αίματος σε Αιμοδοσία – Ποσότητα Αίματος στον Οργανισμό3 

Ποσότητα 

Αίματος σε 

Αιμοδοσία 

Ποσότητα Αίματος στον Οργανισμό 

4,2 - 4,8lt 4,9 - 5,5lt 5,6 - 6,2lt 6,3 - 6,9lt Δε γνωρίζω Σύνολο 
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310 - 350ml 1 0,5% 1 0,5% 1 0,5% 1 0,5% 15 7,9% 19 10,1% 

360 - 400ml 4 2,1% 5 2,6% 2 1,1% 4 2,1% 15 7,9% 30 15,9% 

410 - 450ml 2 1,1% 7 3,7% 5 2,6% 6 3,2% 12 6,3% 32 16,9% 

460 - 500ml 0 0,0% 10 5,3% 0 0,0% 7 3,7% 10 5,3% 27 14,3% 

Δε γνωρίζω 1 0,5% 3 1,6% 0 0,0% 1 0,5% 76 40,2% 81 42,9% 

Σύνολο 8 4,2% 26 13,8% 8 4,2% 19 10,1% 128 67,7% 189 100,0% 

 

 

Συνδυαστικά εξετάστηκαν και οι απαντήσεις των αιμοδοτών σχετικά με το χρόνο 

αναπλήρωσης του όγκου του αίματος στον οργανισμό μετά την αιμοδοσία καθώς και των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 39,2% του συνόλου των 

αιμοδοτών γνώριζε το χρόνο αναπλήρωσης του όγκου του αίματος, σε αντίθεση με το 33,3% 

που δεν το γνώριζε. Το υπόλοιπο 27,5% έδωσε λανθασμένη απάντηση.   

 

 

                                                           
3
 Τα ποσοστά στους Πίνακες 21 και 22, έχουν υπολογιστεί στο σύνολο των Πινάκων 
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Πίνακας 22: Χρόνος Αναπλήρωσης Όγκου Αίματος και Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

Χρόνος 

Αναπλήρωσης 

Όγκου Αίματος 

Χρόνος Αναπλήρωσης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

1 - 2 Ημέρες 
1 - 2 

Εβδομάδες 
1 - 2 Μήνες 3 - 4 Μήνες Δε γνωρίζω Σύνολο 
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12 Ώρες 21 11,1% 8 4,2% 8 4,2% 11 5,8% 26 13,8% 74 39,2% 

1 - 2 Ημέρες 3 1,6% 2 1,1% 3 1,6% 4 2,1% 11 5,8% 23 12,2% 

1 - 2 Εβδομάδες 1 0,5% 1 0,5% 2 1,1% 1 0,5% 4 2,1% 9 4,8% 

3 - 4 Μήνες 0 0,0% 1 0,5% 3 1,6% 5 2,6% 11 5,8% 20 10,6% 

Δε γνωρίζω 2 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 60 31,7% 63 33,3% 

Σύνολο 27 14,3% 12 6,3% 16 8,5% 22 11,6% 112 59,3% 189 100,0% 

 

Επίσης, μόλις το 8,5% των αιμοδοτών γνώριζε το σωστό χρόνο αναπλήρωσης των Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων, σε αντίθεση με το 59,3% που δήλωσε ότι δεν τον γνωρίζει. Το χρόνο για την 

αναπλήρωση τόσο του όγκου του αίματος όσο και των ερυθρών αιμοσφαιρίων γνωρίζει μόνο 

το 4,2% των ερευνηθέντων (δηλαδή 8 από τα 189 άτομα). Τέλος, το ποσοστό αυτών που 

δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν το σωστό χρόνο σε καμία από τις δύο περιπτώσεις ανέρχεται σε 

31,7% (δηλαδή 60 από τα 189 άτομα).  

 

Στα γραφήματα 12 και 13, δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των αιμοδοτών κατά φύλο 

για το Χρόνο Αναπλήρωσης του Όγκου του Αίματος και για το Χρόνο Αναπλήρωσης των 

Ερυθρών Αιμοσφαιρίων στον Οργανισμό μετά την αιμοδοσία. Από τα γραφήματα αυτά 

φαίνεται ότι τα ποσοστά των ανδρών που δε γνωρίζουν τους σωστούς χρόνους είναι πολύ 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα των γυναικών.  
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Γράφημα 12: Χρόνος Αναπλήρωσης Όγκου Αίματος 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, δε γνωρίζω το χρόνο αναπλήρωσης του όγκου του αίματος  απάντησε το 

36,0% των ανδρών σε αντίθεση με το 25,9% των γυναικών. Επίσης τη σωστή απάντηση 

έδωσε το 41,4% των γυναικών σε αντίθεση με το 39,0% των ανδρών.  

Οι απαντήσεις φαίνεται να διαφοροποιούνται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση του 

Χρόνου Αναπλήρωσης των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων. Έτσι, ενώ 45,6% των γυναικών 

απάντησε ότι δε γνωρίζει, το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανέρχεται σε 64,9%. Ωστόσο, 

σε αυτό το ερώτημα σωστά απαντά  (δηλαδή 1 – 2 μήνες) το 9,0% των ανδρών και το 7,0% 

των γυναικών.  
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Γράφημα 13: Χρόνος Αναπλήρωσης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

 

 

 

Σε σχέση με τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια οι αιμοδότες ερωτήθηκαν επίσης κατά πόσο γνωρίζουν 

τη λειτουργία τους καθώς και σε ποιο μέρος του ανθρώπινου σώματος παράγονται. Οι 

σχετικές απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 23 και 24 αντίστοιχα.  

Αναφορικά με τη Λειτουργία των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων, σωστά απάντησε μόνο το 17,9% 

του συνόλου των αιμοδοτών. Το 80,0% απάντησε ότι δε γνωρίζει, ενώ το υπόλοιπο 2,1% είχε 

δώσει λανθασμένη απάντηση. Και σε αυτή την ερώτηση φαίνεται ότι περισσότερες γυναίκες 

(22,8%) από ότι άνδρες (15,8%) γνωρίζουν τη σωστή απάντηση.  
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Πίνακας 23: Γνώση Λειτουργίας Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

 

Λειτουργία Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 110 82,7% 42 73,6% 152 80,0% 

Ναι, Μεταφορά Οξυγόνου 21 15,8% 13 22,8% 34 17,9% 

Ναι, Παραγωγή Αιμοσφαιρίνης 0 0,0% 1 1,8% 1 0,5% 

Ναι, Επούλωση Πληγών 2 1,5% 0 0,0% 2 1,1% 

Ναι, Μεταφορά Θρεπτικών 

Ουσιών στα Κύτταρα 
0 0,0% 1 1,8% 1 0,5% 

Σύνολο 133 70,0% 57 30,0% 190 100,0% 

 

 

Πολύ υψηλό είναι και το ποσοστό των αιμοδοτών που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν σε ποιο 

σημείο του σώματος παράγονται τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια, καθώς ανέρχεται σε 82,4%. 

Επιπλέον, ποσοστό 4,7% των αιμοδοτών δηλώνει ότι γνωρίζει, αλλά τελικά δίνει λανθασμένη 

απάντηση, όπως το Νωτιαίο Μυελό, το Συκώτι, το Πάγκρεας ή ο Σπλήνας. Το ποσοστό των 

ανδρών που δε γνωρίζουν είναι επίσης πολύ υψηλότερο (87,9%) σε σχέση με αυτό των 

γυναικών (69,6%). Τέλος, μόλις το 12,8% του συνόλου των αιμοδοτών απάντησε ότι το 

σημείο του σώματος όπου παράγονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι ο Μυελός των Οστών, 

που είναι και η σωστή απάντηση. Το ποσοστό των ανδρών που απάντησε σωστά είναι μόλις 

9,8% σε αντίθεση με το 19,6% των γυναικών.  
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Πίνακας 24: Σημείο Σώματος Παραγωγής Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

Σημείο Σώματος 

Παραγωγής Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 116 87,9% 39 69,6% 155 82,4% 

Ναι, Μυελό των Οστών 13 9,8% 11 19,6% 24 12,8% 

Ναι, Νωτιαίο Μυελό 2 1,5% 4 7,1% 6 3,2% 

Ναι, Συκώτι 0 0,0% 1 1,8% 1 0,5% 

Ναι, Πάγκρεας 1 0,8% 0 0,0% 1 0,5% 

Ναι, Σπλήνας 0 0,0% 1 1,8% 1 0,5% 

Σύνολο 132 70,2% 56 29,8% 188 100,0% 

 

 

Αναφορικά με τους κινδύνους της αιμοδοσίας, το 83,6% των ανδρών και το 78,9% των 

γυναικών απαντά ότι μπορεί να προκληθεί Ζάλη ή Λιποθυμία. Επίσης, ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό γυναικών (17,5%) πιστεύει ότι υπάρχει ο κίνδυνος της Ηπατίτιδας ή του AIDS. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 9,7%. Τέλος, ποσοστό 6,7% των ανδρών πιστεύει 

ότι μπορεί να προκληθεί Αναιμία (3,7%) ή Οίδημα-Ερυθρότητα (3,0%), με το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις γυναίκες να ανέρχεται σε 3,6% (1,8%: Αναιμία, 1,8%: Οίδημα-Ερυθρότητα). 

 

Πίνακας 25: Κίνδυνοι Αιμοδοσίας 

Κίνδυνοι Κατά την 

Αιμοδοσία 

Φύλο 
Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Ηπατίτιδα ή AIDS 13 9,7% 10 17,5% 23 12,0% 

Ζάλη - Λιποθυμία 112 83,6% 45 78,9% 157 82,2% 

Αναιμία 5 3,7% 1 1,8% 6 3,1% 

Οίδημα - Ερυθρότητα 4 3,0% 1 1,8% 5 2,6% 

Σύνολο 134   57   191   
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Στα γραφήματα πίτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των κινδύνων που μπορεί 

να προκληθούν από την αιμοδοσία, ανά φύλο. Από αυτά προκύπτει ότι οι δύο κατανομές δεν 

εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

 

Γράφημα 14: Κίνδυνοι κατά την Αιμοδοσία  

  

 

Στον Πίνακα 26 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερευνωμένων στην ερώτηση «Η χρήση 

ποιων φαρμάκων απαγορεύεται πριν την αιμοδοσία». Το μεγαλύτερο ποσοστό (62,0%) του 

συνόλου των αιμοδοτών απάντησε ότι δε γνωρίζει. Υψηλό ποσοστό (18,8%) απάντησε επίσης 

ότι απαγορεύονται τα αντιφλεγμονώδη και τα αναλγητικά, ενώ μόλις 6,8% απάντησε ότι δεν 

επιτρέπεται η χρήση κανενός φαρμάκου. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν κάποια 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα, αφού το ποσοστό των ανδρών που δηλώνει ότι δε 

γνωρίζει ανέρχεται σε 67,9% σε αντίθεση με το αρκετά μικρότερο 48,3% των γυναικών. 

Επίσης, 15,7% των ανδρών και 25,9% των γυναικών δηλώνει τα αντιφλεγμονώδη και τα 

αναλγητικά, ενώ όλα τα φάρμακα απαντά το 7,5% των ανδρών και το 5,2% των γυναικών.  
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Πίνακας 26: Γνώση φαρμάκων των οποίων η χρήση απαγορεύεται πριν την αιμοδοσία 

Φάρμακα που Απαγορεύονται 

πριν την Αιμοδοσία 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 91 67,9% 28 48,3% 119 62,0% 

Όλα 10 7,5% 3 5,2% 13 6,8% 

Αντιφλεγμονώδη, Αναλγητικά 21 15,7% 15 25,9% 36 18,8% 

Αντιβιοτικά 3 2,2% 5 8,6% 8 4,2% 

Αντιφλεγμονώδη, Αναλγητικά, 

Αντιβιοτικά 
5 3,7% 4 6,9% 9 4,7% 

Αντιυπερτασικά 3 2,2% 1 1,7% 4 2,1% 

Άλλα 1 0,7% 2 3,4% 3 1,6% 

Σύνολο 134 69,8% 58 30,2% 192 100,0% 

 

Τέλος, σε σχέση με τις γνώσεις τους γύρω από τη διαδικασία της αιμοδοσίας, οι ερευνώμενοι 

αιμοδότες ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν την ποσότητα αλκοόλ που μπορεί να καταναλώσει ένας 

αιμοδότης το τελευταίο 24ωρο πριν την αιμοδοσία. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

παρουσιάζονται στο σύνολο αλλά και κατά φύλο στον Πίνακα 27. Σύμφωνα με αυτά το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των αιμοδοτών (54,3%) πιστεύει ότι θα πρέπει να μην έχει 

καταναλωθεί αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο. Το ποσοστό αυτό είναι διαφορετικό στα δύο φύλα 

(49,6% για τους άνδρες και 65,5% για τις γυναίκες). Δε γνωρίζω, δηλώνει το 38,1% των 

ανδρών αιμοδοτών σε αντίθεση με το πολύ μικρότερο 20,7% των γυναικών. Ποσοστό 8,7% 

των ανδρών πιστεύει ότι μπορεί να καταναλωθούν 1 με 2 ποτά, ενώ 3,6% ότι η κατανάλωση 

αλκοόλ δεν επηρεάζει το αίμα. Αντίστοιχα, 10,3% των γυναικών δηλώνει 1 με 2 ποτά και 

3,4% ότι δεν επηρεάζει το αίμα.  
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Πίνακας 27: Γνώση ορίου αλκοόλ που μπορεί να καταναλωθεί το τελευταίο 24ωρο πριν την αιμοδοσία 

Όριο Αλκοόλ πριν την 

Αιμοδοσία 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δε γνωρίζω 53 38,1% 12 20,7% 65 33,0% 

Καθόλου 69 49,6% 38 65,5% 107 54,3% 

1 Ποτό 9 6,5% 4 6,9% 13 6,6% 

2 Ποτά 3 2,2% 2 3,4% 5 2,5% 

Δεν επηρεάζει το αίμα 5 3,6% 2 3,4% 7 3,6% 

Σύνολο 139 70,6% 58 29,4% 197  

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερευνώμενων, 

ομαδοποιημένες κατά σωστό και λάθος, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης.  

Αναφορικά με το ποια είναι η συνηθέστερη ομάδα αίματος στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι 

τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης τα ποσοστά 

των λανθασμένων απαντήσεων είναι πολύ υψηλά. Για παράδειγμα, 90,9% των ανδρών που 

έχουν τελειώσει Γυμνάσιο, 81,8% των ανδρών που έχουν τελειώσει ΑΕΙ ή ΤΕΙ και 85,0% 

των γυναικών που έχουν τελειώσει Λύκειο, δίνουν λανθασμένη απάντηση στην ερώτηση 

«ποια είναι η συνηθέστερη ομάδα αίματος στην Ελλάδα».  

Το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων δίνουν οι γυναίκες που έχουν τελειώσει ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ (51,6%), ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν τελειώσει 

μόνο το Δημοτικό (38,5% και 33,3% αντίστοιχα).  
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Πίνακας 28: Απαντήσεις για συνηθέστερη ομάδα αίματος κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Συνηθέστερη 

Ομάδα 

Αίματος 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
5 2 17 8   32 

38,5% 9,1% 27,4% 18,2%   22,7% 

Λάθος 
8 20 45 36   109 

61,5% 90,9% 72,6% 81,8%   77,3% 

Σύνολο 13 22 62 44   141 

Γυναίκα 

Σωστό 
2 0 3 16 0 21 

33,3%   15,0% 51,6% 0,0% 35,6% 

Λάθος 
4 0 17 15 2 38 

66,7%   85,0% 48,4% 100,0% 64,4% 

Σύνολο 6 0 20 31 2 59 

Σύνολο 

Σωστό 
7 2 20 24 0 53 

36,8% 9,1% 24,4% 32,0% 0,0% 26,5% 

Λάθος 
12 20 62 51 2 147 

63,2% 90,9% 75,6% 68,0% 100,0% 73,5% 

Σύνολο 19 22 82 75 2 200 

 

Υψηλά είναι τα ποσοστά σωστών απαντήσεων για τους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν 

τελειώσει μόνο το Δημοτικό, καθώς και για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ στην 

ερώτηση «Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια αιματοκρίτη». Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι, 38,5%, 

50,0% και 43,3%. Αντίθετα, πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων για 

τους άνδρες που έχουν τελειώσει Γυμνάσιο, Λύκειο ή ΑΕΙ-ΤΕΙ (95,2%, 84,7%, 72,7%), 

καθώς και για τις γυναίκες που έχουν τελειώσει Λύκειο (73,7%).    
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Πίνακας 29: Απαντήσεις για επιτρεπτά όρια αιματοκρίτη, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Επιτρεπτά 

Όρια 

Αιματοκρίτη 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
5 1 9 12   27 

38,5% 4,8% 15,3% 27,3%   19,7% 

Λάθος 
8 20 50 32   110 

61,5% 95,2% 84,7% 72,7%   80,3% 

Σύνολο 13 21 59 44   137 

Γυναίκα 

Σωστό 
3 0 5 13 0 21 

50,0%   26,3% 43,3% 0,0% 36,8% 

Λάθος 
3 0 14 17 2 36 

50,0%   73,7% 56,7% 100,0% 63,2% 

Σύνολο 6 0 19 30 2 57 

Σύνολο 

Σωστό 
8 1 14 25 0 48 

42,1% 4,8% 17,9% 33,8% 0,0% 24,7% 

Λάθος 
11 20 64 49 2 146 

57,9% 95,2% 82,1% 66,2% 100,0% 75,3% 

Σύνολο 19 21 78 74 2 194 

 

 

Αναφορικά με την ερώτηση «Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια αρτηριακής πίεσης», οι άνδρες 

ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης, φαίνεται να μη γνωρίζουν τη σωστή απάντηση. Πιο 

συγκεκριμένα, μόλις το 22,5% του συνόλου των ανδρών γνωρίζει τα σωστά όρια, σε 

αντίθεση με το 77,5% που δίνει λανθασμένη απάντηση. Στην περίπτωση των γυναικών που 

έχουν τελειώσει Δημοτικό ή Λύκειο, το μεγαλύτερο ποσοστό δε γνωρίζει τη σωστή απάντηση 

(66,7% και 63,2%). Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που έχει τελειώσει ΑΕΙ-

ΤΕΙ (53,3%), απαντά σωστά στη συγκεκριμένη ερώτηση.  
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Πίνακας 30: Απαντήσεις για επιτρεπτά όρια αρτηριακής πίεσης, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 
Επιτρεπτά Όρια 

Αρτηριακής Πίεσης 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Σύνολο 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
4 4 12 11   31 

30,8% 18,2% 20,3% 25,0%   22,5% 

Λάθος 
9 18 47 33   107 

69,2% 81,8% 79,7% 75,0%   77,5% 

Σύνολο 13 22 59 44   138 

Γυναίκα 

Σωστό 
2 0 7 16 0 25 

33,3%   36,8% 53,3% 0,0% 43,9% 

Λάθος 
4 0 12 14 2 32 

66,7%   63,2% 46,7% 100,0% 56,1% 

Σύνολο 6 0 19 30 2 57 

Σύνολο 

Σωστό 
6 4 19 27 0 56 

31,6% 18,2% 24,4% 36,5% 0,0% 28,7% 

Λάθος 
13 18 59 47 2 139 

68,4% 81,8% 75,6% 63,5% 100,0% 71,3% 

Σύνολο 19 22 78 74 2 195 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των ανδρών και των γυναικών που έχουν τελειώσει Δημοτικό 

στην ερώτηση «Ποια είναι τα επιτρεπτά ηλικιακά όρια», προκύπτει ότι οι άνδρες γνωρίζουν 

σε μεγαλύτερο ποσοστό τη σωστή απάντηση (46,2%) σε σχέση με τις γυναίκες (33,3%).  

Πίνακας 31: Απαντήσεις για επιτρεπτά ηλικιακά όρια, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 
Επιτρεπτά 

Ηλικιακά Όρια 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Σύνολο 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
6 2 13 8   29 

46,2% 9,5% 21,0% 18,2%   20,7% 

Λάθος 
7 19 49 36   111 

53,8% 90,5% 79,0% 81,8%   79,3% 

Σύνολο 13 21 62 44   140 

Γυναίκα 

Σωστό 
2 0 6 8 0 16 

33,3%   30,0% 25,8% 0,0% 27,1% 

Λάθος 
4 0 14 23 2 43 

66,7%   70,0% 74,2% 100,0% 72,9% 

Σύνολο 6 0 20 31 2 59 

Σύνολο 

Σωστό 
8 2 19 16 0 45 

42,1% 9,5% 23,2% 21,3% 0,0% 22,6% 

Λάθος 
11 19 63 59 2 154 

57,9% 90,5% 76,8% 78,7% 100,0% 77,4% 

Σύνολο 19 21 82 75 2 199 
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Η εικόνα φαίνεται να αντιστρέφεται στις κατηγορίες του «Λυκείου» και «ΑΕΙ-ΤΕΙ», όπου τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 21,0% και 18,2% για τους άνδρες σε αντίθεση με το 30,0% και 

25,8% για τις γυναίκες. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των ανδρών (91,1%) όσο και των γυναικών (87,9%), 

ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης δε γνωρίζει ποια είναι η ποσότητα αίματος στον 

οργανισμό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων και στα δύο φύλα, δίνουν όσοι 

έχουν τελειώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ (13,6% για τους άνδρες και 12,9% για τις γυναίκες). Αντίθετα, τα 

μεγαλύτερα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων δίνουν οι άνδρες που έχουν τελειώσει το 

Γυμνάσιο (95,0%) και οι γυναίκες που έχουν τελειώσει το Δημοτικό (100,0%).  

 

Πίνακας 32: Απαντήσεις για ποσότητα αίματος στον οργανισμό, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Ποσότητα 

Αίματος 

στον 

Οργανισμό 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
1 1 4 6   12 

8,3% 5,0% 6,8% 13,6%   8,9% 

Λάθος 
11 19 55 38   123 

91,7% 95,0% 93,2% 86,4%   91,1% 

Σύνολο 12 20 59 44   135 

Γυναίκα 

Σωστό 
0 

 
2 4 1 7 

0,0%   10,5% 12,9% 50,0% 12,1% 

Λάθος 
6 

 
17 27 1 51 

100,0%   89,5% 87,1% 50,0% 87,9% 

Σύνολο 6 
 

19 31 2 58 

Σύνολο 

Σωστό 
1 1 6 10 1 19 

5,6% 5,0% 7,7% 13,3% 50,0% 9,8% 

Λάθος 
17 19 72 65 1 174 

94,4% 95,0% 92,3% 86,7% 50,0% 90,2% 

Σύνολο 18 20 78 75 2 193 

 

 

Αναφορικά με την ερώτηση «Ποια είναι η ποσότητα αίματος που δίνεται στην αιμοδοσία» οι 

γυναίκες που έχουν τελειώσει Δημοτικό, Λύκειο και ΑΕΙ-ΤΕΙ, έχουν υψηλότερα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων από τους άνδρες. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 12,5% έως 23,3% για 
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τις γυναίκες και από 8,3% έως 16,7% για τους άνδρες. Σημειώνεται ότι στις δύο άλλες 

κατηγορίες εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Μεταπτυχιακό) η σύγκριση δεν είναι εφικτή λόγω 

έλλειψης παρατηρήσεων.  Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων (32,3%) 

έχουν οι γυναίκες που έχουν τελειώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό έχουν οι 

άνδρες που έχουν τελειώσει το Δημοτικό (8,3%).  

 

Πίνακας 33: Απαντήσεις για ποσότητα αίματος σε αιμοδοσία, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Ποσότητα 

Αίματος σε 

Αιμοδοσία 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
1 3 7 7   18 

8,3% 15,0% 11,5% 16,7%   13,3% 

Λάθος 
11 17 54 35   117 

91,7% 85,0% 88,5% 83,3%   86,7% 

Σύνολο 12 20 61 42   135 

Γυναίκα 

Σωστό 
2 

 
3 10 1 16 

33,3%   15,8% 32,3% 50,0% 27,6% 

Λάθος 
4 

 
16 21 1 42 

66,7%   84,2% 67,7% 50,0% 72,4% 

Σύνολο 6 
 

19 31 2 58 

Σύνολο 

Σωστό 
3 3 10 17 1 34 

16,7% 15,0% 12,5% 23,3% 50,0% 17,6% 

Λάθος 
15 17 70 56 1 159 

83,3% 85,0% 87,5% 76,7% 50,0% 82,4% 

Σύνολο 18 20 80 73 2 193 

 

 

Στην ερώτηση «Πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα το σώμα για την αναπλήρωση του όγκου του 

αίματος που δόθηκε κατά την αιμοδοσία», τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων είναι αρκετά 

υψηλά, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση των ανδρών, τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 31,6% για το Γυμνάσιο, έως 

46,2% για το Δημοτικό, ενώ στην περίπτωση των γυναικών τα αντίστοιχα ποσοστά 

κυμαίνονται από 16,7% για το Δημοτικό έως 54,8% για την κατηγορία «ΑΕΙ-ΤΕΙ».  

 



[152] 
 

Πίνακας 34: Απαντήσεις για χρόνο αναπλήρωσης όγκου αίματος, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Χρόνος 

Αναπλήρωσης 

Όγκου Αίματος 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
6 6 23 18   53 

46,2% 31,6% 38,3% 40,9%   39,0% 

Λάθος 
7 13 37 26   83 

53,8% 68,4% 61,7% 59,1%   61,0% 

Σύνολο 13 19 60 44   136 

Γυναίκα 

Σωστό 
1 0 6 17 0 24 

16,7%   31,6% 54,8% 0,0% 41,4% 

Λάθος 
5 0 13 14 2 34 

83,3%   68,4% 45,2% 100,0% 58,6% 

Σύνολο 6 0 19 31 2 58 

Σύνολο 

Σωστό 
7 6 29 35 0 77 

36,8% 31,6% 36,7% 46,7% 0,0% 39,7% 

Λάθος 
12 13 50 40 2 117 

63,2% 68,4% 63,3% 53,3% 100,0% 60,3% 

Σύνολο 19 19 79 75 2 194 

 

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης φαίνεται ότι στο 

μεγαλύτερο ποσοστό δε γνωρίζουν πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα για την αναπλήρωση των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος. Πιο συγκεκριμένα, το 91,0% του συνόλου των ανδρών 

και το 93,0% των γυναικών δίνει λανθασμένη απάντηση..  
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Πίνακας 35: Απαντήσεις για χρόνο αναπλήρωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατά φύλο και επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Φύλο 

Χρόνος 

Αναπλήρωσης 

Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
1 0 5 6   12 

8,3% 0,0% 8,2% 14,3%   9,0% 

Λάθος 
11 19 56 36   122 

91,7% 100,0% 91,8% 85,7%   91,0% 

Σύνολο 12 19 61 42   134 

Γυναίκα 

Σωστό 
0 0 2 2 0 4 

0,0%   10,5% 6,7% 0,0% 7,0% 

Λάθος 
6 0 17 28 2 53 

100,0%   89,5% 93,3% 100,0% 93,0% 

Σύνολο 6 0 19 30 2 57 

Σύνολο 

Σωστό 
1 0 7 8 0 16 

5,6% 0,0% 8,8% 11,1% 0,0% 8,4% 

Λάθος 
17 19 73 64 2 175 

94,4% 100,0% 91,3% 88,9% 100,0% 91,6% 

Σύνολο 18 19 80 72 2 191 

 

Το ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων αγγίζει το 100,0% στις περιπτώσεις των ανδρών 

που έχουν τελειώσει Γυμνάσιο, και στις περιπτώσεις των γυναικών που έχουν τελειώσει 

Δημοτικό ή έχουν κάνει Μεταπτυχιακό 

Σε ποσοστό 100,0% απαντούν λανθασμένα οι παραπάνω τρεις κατηγορίες και στην ερώτηση 

«Ποια είναι η λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων». Αντίθετα, οι άνδρες και οι γυναίκες 

που έχουν τελειώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνωρίζουν τη σωστή απάντηση σε ποσοστό 39,5% και 40,0% 

αντίστοιχα. Τέλος, στα επίπεδα εκπαίδευσης Δημοτικό και Λύκειο, τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων είναι πολύ χαμηλά τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες και 

κυμαίνονται από 0,0% έως 8,3%.  
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Πίνακας 36: Απαντήσεις για λειτουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Λειτουργία 

Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
1 0 3 17   21 

8,3% 0,0% 5,0% 39,5%   15,8% 

Λάθος 
11 18 57 26   112 

91,7% 100,0% 95,0% 60,5%   84,2% 

Σύνολο 12 18 60 43   133 

Γυναίκα 

Σωστό 
0 

 
1 12 0 13 

0,0%   5,3% 40,0% 0,0% 22,8% 

Λάθος 
6 

 
18 18 2 44 

100,0%   94,7% 60,0% 100,0% 77,2% 

Σύνολο 6 
 

19 30 2 57 

Σύνολο 

Σωστό 
1 0 4 29 0 34 

5,6% 0,0% 5,1% 39,7% 0,0% 17,9% 

Λάθος 
17 18 75 44 2 156 

94,4% 100,0% 94,9% 60,3% 100,0% 82,1% 

Σύνολο 18 18 79 73 2 190 

 

 

Στην ερώτηση «Ποιο είναι το σημείο του σώματος, όπου παράγονται τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια», τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που έχουν τελειώσει «ΑΕΙ-ΤΕΙ» (26,2% 

και 34,5%), έχουν υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων σε σχέση με τα άλλα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Τέλος, τα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων στις κατηγορίες εκπαίδευσης 

«Δημοτικό», «Γυμνάσιο», «Λύκειο» και «Μεταπτυχιακό» και στα δύο φύλα είναι πολύ 

υψηλά και κυμαίνονται από 94,7% έως 100,0%.  
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Πίνακας 37: Απαντήσεις για σημείο σώματος όπου παράγονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά φύλο και 

επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Σημείο Σώματος 

Παραγωγής 

Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
0 0 2 11   13 

0,0% 0,0% 3,4% 26,2%   9,8% 

Λάθος 
11 20 57 31   119 

100,0% 100,0% 96,6% 73,8%   90,2% 

Σύνολο 11 20 59 42   132 

Γυναίκα 

Σωστό 
0 0 1 10 0 11 

0,0%   5,3% 34,5% 0,0% 19,6% 

Λάθος 
6 0 18 19 2 45 

100,0%   94,7% 65,5% 100,0% 80,4% 

Σύνολο 6 0 19 29 2 56 

Σύνολο 

Σωστό 
0 0 3 21 0 24 

0,0% 0,0% 3,8% 29,6% 0,0% 12,8% 

Λάθος 
17 20 75 50 2 164 

100,0% 100,0% 96,2% 70,4% 100,0% 87,2% 

Σύνολο 17 20 78 71 2 188 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών όλων των επιπέδων 

εκπαίδευσης γνωρίζει ότι κατά την αιμοδοσία μπορεί να προκληθεί είτε ζάλη-λιποθυμία είτε 

οίδημα-ερυθρότητα. Τα συγκεκριμένα ποσοστά κυμαίνονται από 83,3%  έως 90,0% για τους 

άνδρες και από 76,7% έως 100,0% για τις γυναίκες.  
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Πίνακας 38: Απαντήσεις για τους κινδύνους κατά την αιμοδοσία, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 
Κίνδυνοι Κατά 

την Αιμοδοσία 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
10 18 50 38   116 

83,3% 90,0% 86,2% 86,4%   86,6% 

Λάθος 
2 2 8 6   18 

16,7% 10,0% 13,8% 13,6%   13,4% 

Σύνολο 12 20 58 44   134 

Γυναίκα 

Σωστό 
5 0 16 23 2 46 

100,0%   80,0% 76,7% 100,0% 80,7% 

Λάθος 
0 0 4 7 0 11 

0,0%   20,0% 23,3% 0,0% 19,3% 

Σύνολο 5 0 20 30 2 57 

Σύνολο 

Σωστό 
15 18 66 61 2 162 

88,2% 90,0% 84,6% 82,4% 100,0% 84,8% 

Λάθος 
2 2 12 13 0 29 

11,8% 10,0% 15,4% 17,6% 0,0% 15,2% 

Σύνολο 17 20 78 74 2 191 

 

 

Τέλος, πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στους άνδρες και στις γυναίκες, 

σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, στην ερώτηση «Ποιο είναι το όριο αλκοόλ που μπορεί 

κάποιος να καταναλώσει το τελευταίο εικοσιτετράωρο πριν την αιμοδοσία». Σε αρκετές 

περιπτώσεις μάλιστα το ποσοστό των σωστών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο του ποσοστού 

λανθασμένων απαντήσεων, όπως άνδρες που έχουν τελειώσει Δημοτικό (76,9%) ή Λύκειο 

(54,1%), καθώς γυναίκες που έχουν τελειώσει Λύκειο (72,2%), ΑΕΙ-ΤΕΙ (64,5%) και 

Μεταπτυχιακό (100,0%).  
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Πίνακας 39: Απαντήσεις για το όριο αλκοόλ που μπορεί να καταναλωθεί πριν την αιμοδοσία, κατά φύλο και 

επίπεδο εκπαίδευσης 

Φύλο 

Όριο Αλκοόλ 

Πριν την 

Αιμοδοσία 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 

Άνδρας 

Σωστό 
10 9 33 17   69 

76,9% 42,9% 54,1% 38,6%   49,6% 

Λάθος 
3 12 28 27   70 

23,1% 57,1% 45,9% 61,4%   50,4% 

Σύνολο 13 21 61 44   139 

Γυναίκα 

Σωστό 
3 0 13 20 2 38 

50,0%   72,2% 64,5% 100,0% 66,7% 

Λάθος 
3 0 5 11 0 19 

50,0%   27,8% 35,5% 0,0% 33,3% 

Σύνολο 6 0 18 31 2 57 

Σύνολο 

Σωστό 
13 9 46 37 2 107 

68,4% 42,9% 58,2% 49,3% 100,0% 54,6% 

Λάθος 
6 12 33 38 0 89 

31,6% 57,1% 41,8% 50,7% 0,0% 45,4% 

Σύνολο 19 21 79 75 2 196 

 

Στη συνέχεια θα διερευνηθεί κατά πόσο οι γνώσεις γύρω από θέματα της αιμοδοσίας, 

σχετίζονται με το φύλο του ερωτώμενου. Αρχικά, στον πίνακα 40 παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των ερευνώμενων, ομαδοποιημένες κατά σωστό και λάθος κατά φύλο, ενώ στη 

συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα του         για την ύπαρξη ή όχι συσχέτισης του 

γνωστικού επιπέδου γύρω από θέματα της αιμοδοσίας και του φύλου του ερωτώμενου.  

Από τον πίνακα 40 παρατηρείται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων, στις περισσότερες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, 

το ποσοστό σωστών απαντήσεων των γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των 

ανδρών στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

 Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο συνηθισμένη ομάδα αίματος στην Ελλάδα (35,6% για 

τις γυναίκες έναντι 22,7% για τους άνδρες). 
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 Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια τιμών του αιματοκρίτη για να μπορείτε να δώσετε αίμα. 

Το ποσοστό σωστών απαντήσεων αντιστοιχεί σε 36,8% για τις γυναίκες και σε 19,7% 

για τους άνδρες.  

 Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια των τιμών της αρτηριακής πίεσης για να μπορείτε να 

δώσετε αίμα. Στην ερώτηση αυτή μάλιστα το ποσοστό σωστών απαντήσεων των 

γυναικών (43,9%) είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ανδρών (22,5%).   

 Ποια είναι τα επιτρεπτά ηλικιακά όρια για να μπορείτε να δώσετε αίμα (27,1% για τις 

γυναίκες και 20,7% για τους άνδρες). 

 Ποια είναι η ποσότητα του αίματος που εμπεριέχεται στον οργανισμό. Αν και τα 

ποσοστά σωστών απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση είναι ιδιαίτερα χαμηλά και στα 

δύο φύλα, ωστόσο οι γυναίκες έχουν μία μικρή υπεροχή (12,1% έναντι 8,9%).  

 Ποια είναι η  ποσότητα αίματος που δίνετε κάθε φορά στην αιμοδοσία. Στην ερώτηση 

αυτή το ποσοστό σωστών απαντήσεων των γυναικών (27,6%) είναι υπερδιπλάσιο του 

αντιστοίχου των ανδρών (13,3%).  

 Πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα σας για την αναπλήρωση του όγκου του αίματος. 

Στην ερώτηση αυτή τα δύο φύλα φαίνεται να μην αποκλίνουν, καθώς οι γυναίκες 

απαντούν σωστά σε ποσοστό 41,4% και οι άνδρες σε ποσοστό 39,0%.  

 Ποια είναι η λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Σε αυτή την ερώτηση το 

ποσοστό σωστών απαντήσεων ανέρχεται σε 22,8% για τις γυναίκες και 15,8% για 

τους άνδρες.  

 Σε ποιο σημείο του σώματος παράγονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Οι γυναίκες 

γνωρίζουν σε ποσοστό 19,6% ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια παράγονται στο μυελό των 

οστών, έναντι 9,8% των ανδρών.  

 Τέλος, ποιο είναι το όριο του αλκοόλ που μπορεί να καταναλωθεί το τελευταίο 24ωρο 

πριν την αιμοδοσία. Οι γυναίκες απαντούν σωστά σε ποσοστό 66,7%, ενώ οι άνδρες 

σε ποσοστό 49,6%.  

Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των ανδρών υπερτερούν αυτών των γυναικών μόνο σε δύο 

ερωτήσεις. Στην ερώτηση «Πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα για την αναπλήρωση των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος»,  όπου τα ποσοστά σωστών απαντήσεων είναι 9,0% για 

τους άνδρες και 7,0% για τις γυναίκες και στην ερώτηση «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά την 

αιμοδοσία», όπου τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 86,6% για τους άνδρες και σε 

80,7% για τις γυναίκες.  
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Πίνακας 40: Σωστές Απαντήσεις κατά φύλο του ερωτώμενου 

 

Ερωτήσεις 
Φύλο 

Σύνολο 
Άνδρας Γυναίκα 

Συνηθέστερη Ομάδα Αίματος 

Σωστό 
32 21 53 

22,7% 35,6% 26,5% 

Λάθος 
109 38 147 

77,3% 64,4% 73,5% 

Σύνολο 141 59 200 

Επιτρεπτά Όρια Αιματοκρίτη 

Σωστό 
27 21 48 

19,7% 36,8% 24,7% 

Λάθος 
110 36 146 

80,3% 63,2% 75,3% 

Σύνολο 137 57 194 

Επιτρεπτά Όρια Αρτηριακής Πίεσης 

Σωστό 
31 25 56 

22,5% 43,9% 28,7% 

Λάθος 
107 32 139 

77,5% 56,1% 71,3% 

Σύνολο 138 57 195 

Επιτρεπτά Ηλικιακά Όρια 

Σωστό 
29 16 45 

20,7% 27,1% 22,6% 

Λάθος 
111 43 154 

79,3% 72,9% 77,4% 

Σύνολο 140 59 199 

Ποσότητα Αίματος στον Οργανισμό 

Σωστό 
12 7 19 

8,9% 12,1% 9,8% 

Λάθος 
123 51 174 

91,1% 87,9% 90,2% 

Σύνολο 135 58 193 

Ποσότητα Αίματος σε Αιμοδοσία 

Σωστό 
18 16 34 

13,3% 27,6% 17,6% 

Λάθος 
117 42 159 

86,7% 72,4% 82,4% 

Σύνολο 135 58 193 

Χρόνος Αναπλήρωσης Όγκου 

Αίματος 

Σωστό 
53 24 77 

39,0% 41,4% 39,7% 

Λάθος 
83 34 117 

61,0% 58,6% 60,3% 

Σύνολο 136 58 194 
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Χρόνος Αναπλήρωσης Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων 

Σωστό 
12 4 16 

9,0% 7,0% 8,4% 

Λάθος 
122 53 175 

91,0% 93,0% 91,6% 

Σύνολο 134 57 191 

Λειτουργία Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

Σωστό 
21 13 34 

15,8% 22,8% 17,9% 

Λάθος 
112 44 156 

84,2% 77,2% 82,1% 

Σύνολο 133 57 190 

Σημείο Σώματος Παραγωγής 

Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

Σωστό 
13 11 24 

9,8% 19,6% 12,8% 

Λάθος 
119 45 164 

90,2% 80,4% 87,2% 

Σύνολο 132 56 188 

Κίνδυνοι Κατά την Αιμοδοσία 

Σωστό 
116 46 162 

86,6% 80,7% 84,8% 

Λάθος 
18 11 29 

13,4% 19,3% 15,2% 

Σύνολο 134 57 191 

Όριο Αλκοόλ πριν την Αιμοδοσία 

Σωστό 
69 38 107 

49,6% 66,7% 54,6% 

Λάθος 
70 19 89 

50,4% 33,3% 45,4% 

Σύνολο 139 57 196 

 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο οι παραπάνω διαφορές στα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων μεταξύ των δύο φύλων είναι και στατιστικά σημαντικές διενεργείται το χ  

τεστ  για τη συσχέτιση των απαντήσεων που δόθηκαν σε κάθε ερώτηση από τους 

ερευνώμενους και το φύλο του ερευνώμενου. Η μηδενική υπόθεση που ελέγχεται σε αυτό το 

τεστ είναι: 

         ά         έ          ύ             ώ   -       ά         έ      

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου, τα οποία δίνονται στον πίνακα 41, προκύπτει 

ότι σε επίπεδο σημαντικότητας     , η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στην περίπτωση 

των ακόλουθων ερωτήσεων: 

1. Επιτρεπτά όρια αιματοκρίτη               ,  

2. Επιτρεπτά όρια αρτηριακής πίεσης               , 
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3. Ποσότητα αίματος σε αιμοδοσία                και  

4. Όριο αλκοόλ πριν την αιμοδοσία                

ενώ σε επίπεδο σημαντικότητας α     , η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης συσχέτισης 

απορρίπτεται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Συνηθέστερη ομάδα αίματος                και   

2. Σημείο σώματος παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων               . 

Συνεπώς προκύπτει ότι στις παραπάνω ερωτήσεις υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

απαντήσεων των ερευνώμενων και του φύλου του ερευνώμενου.  

 

Πίνακας 41:         για τη συσχέτιση του φύλου του ερωτώμενου και του ποσοστού σωστών απαντήσεων 

Ερώτηση 

Pearson Chi-Square 

Τιμή 

Ασυμπτωτική 

Σημαντικότητα   

(p-value) 

Συνηθέστερη Ομάδα Αίματος 3,553 0,059 

Επιτρεπτά Όρια Αιματοκρίτη 6,346 0,012 

Επιτρεπτά Όρια Αρτηριακής Πίεσης 9,021 0,003 

Επιτρεπτά Ηλικιακά Όρια 0,973 0,324 

Ποσότητα Αίματος στον Οργανισμό 0,462 0,497 

Ποσότητα Αίματος σε Αιμοδοσία 5,679 0,017 

Χρόνος Αναπλήρωσης Όγκου Αίματος 0,099 0,754 

Χρόνος Αναπλήρωσης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 0,196 0,658 

Λειτουργία Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 1,337 0,248 

Σημείο Σώματος Παραγωγής Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 3,387 0,066 

Κίνδυνοι Κατά την Αιμοδοσία 1,068 0,301 

Όριο Αλκοόλ πριν την Αιμοδοσία 4,727 0,030 

 

 

3.5.3 Συμπεριφορά Αιμοδοτών 

Στο ερωτηματολόγιο που αφορά τις γνώσεις των αιμοδοτών γύρω από θέματα τις αιμοδοσίας, 

τέθηκαν και τέσσερις επιπλέον ερωτήσεις που αφορούσαν σε θέματα όπως: 

1. Οι διατροφικές τους συνήθειες,  

2. Πόσο συχνά ελέγχουν το βάρος τους,  
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3. Πόσο συχνά ασκούνται καθώς και  

4. Πόσο συχνά κάνουν ιατρικές εξετάσεις.  

Οι απαντήσεις των ερευνώμενων αιμοδοτών συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.  

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Πίνακα 26, παρατηρείται ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό των 

αιμοδοτών (61,4%) δηλώνει ότι προσπαθεί να ελέγχει τη διατροφή του. Το ποσοστό αυτό δε 

διαφοροποιείται σημαντικά στα δύο φύλα, αφού 60,4% των ανδρών και 63,8% των γυναικών 

δίνουν τη συγκεκριμένη απάντηση. Σχετικά υψηλό, ωστόσο, είναι το ποσοστό αυτών (21,8%) 

που δηλώνουν ότι δεν προσέχουν καθόλου τις διατροφικές τους συνήθειες. Επίσης, 8,1% των 

αιμοδοτών δηλώνει ότι προσέχει τη διατροφή του μόλις μία ημέρα πριν από τις εξετάσεις 

αίματος και 8,6% ότι προσέχει πολύ τη διατροφή του.  

 

Πίνακας 42: Διατροφικές Συνήθειες 

Διατροφικές Συνήθειες 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 32 23,0% 11 19,0% 43 21,8% 

Μία ημέρα πριν από εξετάσεις αίματος 11 7,9% 5 8,6% 16 8,1% 

Πολύ 12 8,6% 5 8,6% 17 8,6% 

Προσπαθώ να ελέγχω τη διατροφή μου 84 60,4% 37 63,8% 121 61,4% 

Σύνολο 139 70,6% 58 29,4% 197 100,0% 

 

Σε σχέση με το πόσο συχνά ελέγχουν το βάρος τους, ποσοστό 34,2% απαντά ότι κάνει το 

σχετικό έλεγχο μία φορά ανά εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο στις 

γυναίκες (43,1%) συγκριτικά με τους άνδρες (30,4%). Μία φορά ανά μήνα δηλώνει ότι 

ελέγχει το βάρος του το 30,1% του συνόλου των αιμοδοτών. Επίσης, 11,2% δηλώνει ότι 

κάνει το συγκεκριμένο έλεγχο μία φορά ανά τρίμηνο και 12,2% μία φορά ανά εξάμηνο. 

Τέλος, 12,2% του συνόλου των αιμοδοτών δηλώνει ότι δεν προβαίνει σε έλεγχο του βάρους 

του. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο στους άνδρες (14,5%) σε σύγκριση με τις 

γυναίκες (6,9%).   
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Πίνακας 43: Συχνότητα Ελέγχου Βάρους ανά Φύλο 

Συχνότητα Ελέγχου 

Βάρους 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 20 14,5% 4 6,9% 24 12,2% 

1 φορά ανά εβδομάδα 42 30,4% 25 43,1% 67 34,2% 

1 φορά ανά μήνα 43 31,2% 16 27,6% 59 30,1% 

1 φορά ανά τρίμηνο 16 11,6% 6 10,3% 22 11,2% 

1 φορά ανά εξάμηνο 17 12,3% 7 12,1% 24 12,2% 

Σύνολο 138 70,4% 58 29,6% 196 100,0% 

 

Οι αιμοδότες ερωτήθηκαν επίσης πόσο συχνά μέσα στην εβδομάδα ασκούνται. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό (27,6%) του συνόλου των αιμοδοτών απάντησε ότι δεν ασκείται 

καθόλου μέσα στην εβδομάδα. Το συγκεκριμένο ποσοστό δε διαφοροποιείται σημαντικά 

ανάμεσα στα δύο φύλα αφού ανέρχεται σε 26,8% στους άνδρες και σε 29,3% στις γυναίκες. 

Φαίνεται, ωστόσο, ότι περισσότεροι άνδρες (21,7%) απ’ ότι γυναίκες (12,1%) ασκούνται δύο 

φορές την εβδομάδα. Τέλος, παρατηρείται ότι περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα 

ασκείται το 36,2% τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών αιμοδοτών. 

 

Πίνακας 44: Συχνότητα Άσκησης 

Συχνότητα 

Εβδομαδιαίας 

Άσκησης 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 37 26,8% 17 29,3% 54 27,6% 

0 - 1 φορά 21 15,2% 13 22,4% 34 17,3% 

2 φορές 30 21,7% 7 12,1% 37 18,9% 

3 - 4 φορές 32 23,2% 18 31,0% 50 25,5% 

Πάνω από 5 φορές 18 13,0% 3 5,2% 21 10,7% 

Σύνολο 138 70,4% 58 29,6% 196 100,0% 

 

Καλύτερη απεικόνιση της κατανομής της Συχνότητας Εβδομαδιαίας Άσκησης κατά φύλο γίνεται στο 

ραβδόγραμμα 15, που ακολουθεί.  
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Γράφημα 15: Ραβδόγραμμα Συχνότητας Εβδομαδιαίας Άσκησης κατά Φύλο.  

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του ερωτηματολογίου, παρουσιάζουμε την κατανομή των 

απαντήσεων των ερευνωμένων στην ερώτηση «Πόσο συχνά κάνετε ιατρικές εξετάσεις». Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των αιμοδοτών (43,7%) απαντά ότι κάνει ιατρικές 

εξετάσεις μία φορά ανά έτος. Επίσης, 18,8% των αιμοδοτών δηλώνει ότι δεν κάνει καθόλου 

ιατρικές εξετάσεις.  

 

Πίνακας 45: Συχνότητα Ιατρικών Εξετάσεων 

Συχνότητα Ιατρικών 

Εξετάσεων (check up) 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 35 25,2% 2 3,4% 37 18,8% 

1 φορά ανά εξάμηνο 29 20,9% 14 24,1% 43 21,8% 

1 φορά ανά έτος 54 38,8% 32 55,2% 86 43,7% 

1 φορά ανά 2 έτη 21 15,1% 10 17,2% 31 15,7% 

Σύνολο 139 70,6% 58 29,4% 197 100,0% 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά ποσοστά διαφοροποιούνται σημαντικά 

στα δύο φύλα. Οι άνδρες αιμοδότες δηλώνουν σε ποσοστό 38,8% ότι κάνουν μία φορά ανά 

έτος ιατρικές εξετάσεις, όταν το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ανέρχεται σε 55,2%. 
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Επίσης, 25,2% των ανδρών δηλώνει ότι δεν κάνει καθόλου εξετάσεις, με μόλις 3,4% των 

γυναικών να δηλώνει αυτή την απάντηση. Τέλος, μία φορά ανά εξάμηνο δηλώνει ότι κάνει 

εξετάσεις το 20,9% των ανδρών και το 24,1% των γυναικών ενώ μία φορά ανά δύο έτη το 

15,1% των ανδρών και το 17,2% των γυναικών.  

Γράφημα 16: Ραβδόγραμμα Συχνότητας Ιατρικών Εξετάσεων κατά Φύλο 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά 

την ανάλυση των διαφορών των εθελοντών αιμοδοτών και των εθελοντών αιμοδοτών 

αναπλήρωσης αίματος με βάση τις βιοχημικές τους εξετάσεις και το δεύτερο μέρος αφορά 

ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τις δύο αυτές διαφορετικές ομάδες αλλά και τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών.  

Στο πρώτο κομμάτι της έρευνας βρέθηκαν κάποια σημαντικά στοιχεία, άξια αναφοράς, που 

ίσως να περιμέναμε ή να πιστεύαμε ότι ήταν αλλιώς πριν από την έρευνα, ενώ κάποια άλλα 

είναι απολύτως αναμενόμενα.  

Κατ’ αρχήν στο κομμάτι που αφορά την ηλικία φαίνεται ότι ο κύριος όγκος των αιμοδοτών 

και των δύο κατηγοριών είναι κάτω των 50 ετών. Δηλαδή οι αιμοδότες 50 – 62 είναι λίγοι σε 

αριθμό, πράγμα που μπορεί να οφείλεται όμως και σε προβλήματα υγείας. Επίσης, στην 

κατηγορία του δείκτη μάζας σώματος, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα, αφού φαίνεται 

μικρό ποσοστό μόνο στα ελλιποβαρή άτομα, αλλά είναι φυσιολογικό αφού υπάρχει όριο 

βάρους που επιτρέπει σε κάποιον να δώσει αίμα. Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης των 

αιμοδοτών φαίνεται ότι οι περισσότεροι αιμοδότες είναι απόφοιτοι Λυκείου γενικά, αλλά 

υπάρχει μια τάση οι εθελοντές αιμοδότες να είναι πιο μορφωμένοι από τους εθελοντές 

αιμοδότες αναπλήρωσης αίματος χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι. Ακόμα, φαίνεται 

ότι υπάρχει μια διαφορά με βάση τα επαγγέλματα των αιμοδοτών αφού διακρίνεται μια τάση 

να δίνουν αίμα άτομα με μικρή σωματική δραστηριότητα στο επάγγελμα. Αυτό βέβαια δε 

σημαίνει απαραίτητα κάτι, αφού ο γιατρός της αιμοδοσίας δεν επιτρέπει σε άτομα με αρκετή 

σωματική κόπωση να δώσουν αίμα. 

Με βάση τη βιοχημική εξέταση της Γλυκόζης φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές οι τιμές των 

εξετάσεων των αιμοδοτών βρίσκονται μέσα στις φυσιολογικές τιμές αλλά οι τιμές των ΕΑΑΑ 

είναι ελαφρώς υψηλότερες από τις τιμές των ΕΑ, ενώ στην εξέταση της Χοληστερίνης ή 

Χοληστερόλης δεν έχουμε κάποια αξιοπρόσεκτη διαφορά στις τιμές των εξετάσεων των δύο 

κατηγοριών αιμοδοτών. Το ίδιο συμβαίνει και στην εξέταση της Υψηλής Πυκνότητας 

Λιποπρωτεΐνης. Όμως, στην εξέταση της Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης φαίνεται ότι 

οι τιμές των εξετάσεων των ΕΑΑΑ είναι εμφανώς υψηλότερες από τις τιμές των εξετάσεων 

των ΕΑ. Επίσης, στην εξέταση των Τριγλυκεριδίων φαίνεται ότι οι τιμές των εξετάσεων των 

ΕΑ είναι ελαφρώς υψηλότερες από τις τιμές των εξετάσεων των ΕΑΑΑ. 
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Στην περίπτωση τώρα της Γαλακτικής Αφυδρογονάσης οι τιμές των εξετάσεων των ΕΑΑΑ 

είναι ελαφρώς υψηλότερες αλλά όχι σημαντικά. Ακόμη, οι δύο κατηγορίες αιμοδοτών δε 

φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τα αποτελέσματα της βιοχημικής εξέτασης 

Οξαλοξικής Τρανσαμινάσης, αφού τα μέτρα θέσης των δύο κατηγοριών είναι πολύ κοντά, 

ενώ οι τιμές των εξετάσεων των ΕΑ εμφανίζονται υψηλότερες από τις αντίστοιχες των 

ΕΑΑΑ στην εξέταση της Πυροσταφυλικής Τρανσαμινάσης. Σχεδόν παρόμοιες είναι οι τιμές 

των εξετάσεων των δύο κατηγοριών στην εξέταση της Αλκαλικής Φωσφατάσης, ενώ μικρή 

διαφοροποίηση στις τιμές των εξετάσεων των δύο κατηγοριών παρατηρείται στην εξέταση 

της Γάμμα Γλουταμυλοτρανσπεπτιδάσης. Τέλος, στην εξέταση της Κρετινικής Κινάσης 

φαίνεται ότι οι τιμές των εξετάσεων των ΕΑΑΑ είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

των ΕΑ. 

Στο δεύτερο μέρος της ερευνητικής μελέτης που αφορά το ερωτηματολόγιο είχαμε επίσης 

κάποια αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα αλλά και κάποια αναμενόμενα. Η μελέτη ξεκινά 

εξετάζοντας τα δημογραφικά στοιχεία των αιμοδοτών αρχικά και τις απαντήσεις  αυτών στη 

συνέχεια. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου διακρίνουμε για άλλη μια φορά την τάση 

των αιμοδοτών ως προς την ηλικία (ελάχιστοι είναι άνω των 50 ετών) αλλά και ως προς το 

φύλο αφού φαίνεται ότι οι άνδρες είναι υπερδιπλάσιοι των γυναικών. Επίσης, φαίνεται οι 

αιμοδότες να είναι μοιρασμένοι σε άγαμους και έγγαμους όσον αφορά την οικογενειακή 

κατάσταση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Όσον αφορά, τώρα, το μορφωτικό 

επίπεδο, τα αποτελέσματα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα αφού φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

αιμοδότες είναι απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ αν σκεφτεί κανείς ότι ούτως ή 

άλλως το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων είναι απόφοιτοι Λυκείου ή απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ 

(Παρόμοια αποτελέσματα με το προηγούμενο κομμάτι της έρευνας). Εξετάζοντας τώρα το 

επάγγελμα και την ένταση της δραστηριότητας σε αυτό διακρίνουμε όπως και στο 

προηγούμενο κομμάτι της έρευνας ότι οι περισσότεροι αιμοδότες ασκούν επάγγελμα χωρίς 

ιδιαίτερη ένταση – πράγμα αναμενόμενο- αλλά και ότι οι περισσότεροι αιμοδότες είναι 

αγρότες – πράγμα πάλι αναμενόμενο αφού η έρευνα έγινε σε περιοχή που δεσπόζει η 

αγροτική οικονομία. Όσον αφορά τώρα το Δείκτη Μάζας Σώματος, τα αποτελέσματα 

φαίνεται να είναι αναμενόμενα αφού η μεγαλύτερη μάζα των αιμοδοτών και των δύο φύλων 

είναι φυσιολογικού βάρους ή υπέρβαροι (ο ιατρός της αιμοδοσίας σπάνια επιτρέπει σε 

ελλιποβαρή άτομα να δώσουν αίμα). 
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Περνώντας στο ερωτηματολόγιο κι εξετάζοντας το ποσοστό κατόχων κάρτας αιμοδοσίας 

βλέπουμε ότι από τα άτομα που έδωσαν αίμα κάρτα διατηρούν περίπου το 60%, βέβαια 

αρκετοί από τους αιμοδότες που δεν έχουν κάρτα, δεν έχουν γιατί έδωσαν για πρώτη φορά 

και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η κάρτα τους. Οι αιμοδότες που δε γνωρίζουν την ομάδα αίματός 

τους ανέρχονται σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξης σχεδόν του 25% τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες. Αυτό είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι οι 

άνθρωποι πρέπει ούτως ή άλλως να γνωρίζουν την ομάδα αίματός τους. Επίσης, φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η συνηθέστερη ομάδα αίματος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες είναι η 

ομάδα Ο+ και ακολουθεί η ομάδα Α+, με τα ποσοστά των υπολοίπων ομάδων να 

υπολείπονται σημαντικά αυτών. Όσον αφορά τώρα τη γνώση των αιμοδοτών για το ποια είναι 

η συνηθέστερη ομάδα αίματος, σχεδόν ένας στους τρεις απάντησε ότι δε γνώριζε ενώ από 

τους υπόλοιπους οι απαντήσεις Α+ (περίπου 28%) και Ο+ (περίπου 27%) κατείχαν την 

πλειοψηφία. Έδειξαν επίσης να γνωρίζουν ότι οι ομάδες αίματος με τον παράγοντα ρέζους (-) 

είναι πιο σπάνιες. Ακόμα, είναι αρκετά ευδιάκριτος ο λόγος που έδωσαν αίμα για πρώτη 

φορά οι αιμοδότες αφού στη συντριπτική πλειοψηφία το απαιτούσε η περίσταση για κάποιο 

συγγενή ή φίλο, ενώ παρατηρώντας τη συχνότητα που δίνουν αίμα οι αιμοδότες βλέπουμε ότι 

οι περισσότεροι έχουν δώσει αίμα 1 – 4 φορές αλλά αυτό αλλάζει με το φύλο αφού φαίνεται 

οι άνδρες γενικά να έχουν δώσει περισσότερες φορές από τις γυναίκες. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο όμως είναι ότι υπήρξαν σε ποσοστό σχεδόν 10% νέοι αιμοδότες, ικανοποιητικά 

μεγάλο αν σκεφτεί κανείς ότι η συλλογή του δείγματος έγινε σε μόλις τρεις μήνες. 

Με βάση τους συμμετέχοντες αιμοδότες, ο βασικότερος λόγος για τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία είναι «Η ασφάλεια και η ποιότητα του αίματος», αφού 

ποσοστό 75,4% του συνόλου των αιμοδοτών έκρινε ότι αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος. 

Αυτή είναι σημαντική εξέλιξη διότι αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση και την ωρομότητα 

των αιμοδοτών. Επίσης, οι συμμετέχοντες αιμοδότες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συνειδητοί 

στο θέμα της αιμοδοσίας αφού σε ποσοστό 39,5% απάντησαν ότι για κανένα λόγο δε θα 

απέκρυπταν την αλήθεια κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πριν την αιμοδοσία, 

ενώ ποσοστό επίσης 39,5% απάντησε ότι ο μόνος λόγος θα ήταν η άμεση ανάγκη αίματος για 

κάποιο συγγενή ή φίλο.  

Εντύπωση προκαλεί το πολύ μεγάλο ποσοστό αιμοδοτών (67,5%) που δήλωσαν ότι δε 

γνωρίζουν ποια είναι τα επιτρεπτά όρια των τιμών του αιματοκρίτη τόσο για τον άνδρα όσο 

και για τη γυναίκα, προκειμένου να μπορεί να δώσει αίμα. 
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Εξίσου μεγάλο είναι και το ποσοστό των αιμοδοτών που δηλώνει ότι δε γνωρίζει ποια είναι 

τα επιτρεπτά όρια της αρτηριακής πίεσης, προκειμένου να μπορεί κάποιος να δώσει αίμα. 

Συγκεκριμένα, το 64,6% του συνόλου των αιμοδοτών δηλώνει ότι δε γνωρίζει. Αυτό είναι 

εντυπωσιακό διότι η γνώση των τιμών της αρτηριακής πίεσης είναι ζωτικό κομμάτι της ζωής 

ενός ανθρώπου και οφείλει να το γνωρίζει.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μόνο τα άτομα ηλικίας 18 – 62 ετών επιτρέπεται να 

συμμετέχουν σε αιμοδοσίες. Φαίνεται ότι μόνο το 22,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα 

αιμοδοτών, γνωρίζει αυτή την πληροφορία ενώ προκύπτει, από την έρευνα ότι το 16,9% των 

αιμοδοτών γνωρίζει τον όγκο αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης και το 13,8% του συνόλου 

των αιμοδοτών γνωρίζει ποια είναι η ποσότητα αίματος που διαθέτει κάθε ενήλικος άνδρας ή 

γυναίκα. Επίσης, μόνο το 39,2% του συνόλου των αιμοδοτών γνώριζε το χρόνο αναπλήρωσης 

του όγκου του αίματος και μόλις το 8,5% των αιμοδοτών γνώριζε το σωστό χρόνο 

αναπλήρωσης των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων ενώ αναφορικά με τη λειτουργία των Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων, σωστά απάντησε μόνο το 17,9% του συνόλου των αιμοδοτών. Ακόμα, μόλις 

το 12,8% του συνόλου των αιμοδοτών απάντησε ότι το σημείο του σώματος όπου παράγονται 

τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι ο Μυελός των Οστών, που είναι και η σωστή απάντηση.  

Αναφορικά με τους κινδύνους της αιμοδοσίας, το 82,2% των ερωτηθέντων απαντά ότι μπορεί 

να προκληθεί Ζάλη ή Λιποθυμία ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (62,0%) του συνόλου των 

αιμοδοτών απάντησε ότι δε γνωρίζει ποιων φαρμάκων η χρήση απαγορεύεται πριν την 

αιμοδοσία. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των αιμοδοτών (54,3%) πιστεύει ότι 

θα πρέπει να μην έχει καταναλωθεί αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο πριν την αιμοδοσία. 

Μια γενική εικόνα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι ότι περίπου ένας στους 

τέσσερις γνωρίζει τις σωστές τιμές, όρια και έχει γενικές γνώσεις πάνω στην αιμοδοσία ενώ 

μόλις δύο στους διακόσιους ερωτηθέντες απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. 

Όσον αφορά τώρα τη συμπεριφορά των αιμοδοτών, παρατηρείται ότι ένα πολύ υψηλό 

ποσοστό των αιμοδοτών (61,4%) δηλώνει ότι προσπαθεί να ελέγχει τη διατροφή του. Σε 

σχέση με το πόσο συχνά ελέγχουν το βάρος τους, ποσοστό 34,2% απαντά ότι κάνει το 

σχετικό έλεγχο μία φορά ανά εβδομάδα ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (27,6%) του συνόλου 

των αιμοδοτών απάντησε ότι δεν ασκείται καθόλου μέσα στην εβδομάδα αλλά πολύ κοντά σε 

ποσοστό (25,5%) των αιμοδοτών απάντησαν ότι ασκούνται 3 – 4 φορές την εβδομάδα. 

Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των αιμοδοτών (43,7%) απαντά ότι κάνει 

ιατρικές εξετάσεις μία φορά ανά έτος. 
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Στις συσχετίσεις που έγιναν φάνηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο δεν παίζει σημαντικό ρόλο 

στις γνώσεις των αιμοδοτών ως προς τα θέματα της αιμοδοσίας αφού σε γενικές γραμμές το 

ποσοστό των  σωστών απαντήσεων ήταν αρκέτα χαμηλότερο από το αναμενόμενο επίπεδο 

αλλά αρκετά σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι στις περισσότερες ερωτήσεις οι γυναίκες 

απάντησαν πιο σωστά από τους άνδρες και μόνο σε δύο ερωτήσεις οι σωστές απαντήσεις των 

ανδρών υπερτερούσαν αυτών των γυναικών.  

Συνοψίζοντας, με βάση το πρώτο κομμάτι της έρευνας (έρευνα με Βιοχημικές Εξετάσεις) 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους Εθελοντές 

Αιμοδότες και στους Εθελοντές Αιμοδότες Αναπλήρωσης Αίματος. Επομένως δεν μπορούμε 

να αναφέρουμε κάποια σημαντικά ευρήματα. Άλλωστε, αυτό ήταν και το αναμενόμενο. 

Με βάση τώρα το δεύτερο κομμάτι της έρευνας (έρευνα με Ερωτηματολόγιο) παρατηρούμε 

ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των αιμοδοτών που έχει κάποια ιδιαίτερη γνώση πάνω στις 

βασικές τιμές, τα απαραίτητα όρια και γενικές γνώσεις πάνω σε θέματα της αιμοδοσίας.  

Ενώ όσον αφορά το κομμάτι της συμπεριφοράς του αιμοδότη παρατηρείται σε σχέση και με 

άλλες έρευνες ότι η συμπεριφορά του αιμοδότη δεν αλλάζει από του μέσου ανθρώπου.   
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

I. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση φαίνεται να μην υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους Εθελοντές Αιμοδότες και τους Εθελοντές 

Αιμοδότες Αναπλήρωσης Αίματος επαληθεύοντας την αρχική υπόθεση. 

II. Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά επί της ουσίας στο γνωστικό επίπεδο σε θέματα αιμοδοσίας ανάμεσα 

στους Εθελοντές Αιμοδότες και τους Εθελοντές Αιμοδότες Αναπλήρωσης 

Αίματος διαψεύδοντας την αρχική υπόθεση. 

III. Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση φαίνεται να μην υπάρχουν επί της ουσίας 

διαφορές στον τρόπο ζωής των Εθελοντών Αιμοδοτών και των Εθελοντών 

Αιμοδοτών Αναπλήρωσης Αίματος διαψεύδοντας την αρχική υπόθεση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το γνωστικό επίπεδο και τη συμπεριφορά των αιμοδοτών 

στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 

τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η συμπλήρωση του απαιτεί 10 περίπου 

λεπτά από το χρόνο σας και η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για εμένα. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Όλα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν θα 

είναι εμπιστευτικά και θα είναι σε γνώση μόνο των ερευνητών και του επιστημονικού υπεύθυνου από 

το τμήμα Νοσηλευτικής. 

Επίσης, αν κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου αποφασίσετε να διακόψετε 

αισθανθείτε ελεύθερα να το κάνετε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και το χρόνο 

που θα διαθέσετε. 

 

 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Κοσμά Καλλιόπη 

Ο επιβλέπων καθηγητής: Πανουτσόπουλος Γεώργιος 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Σας παρακαλώ στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθούν να επιλέξετε μόνο μια 

απάντηση. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο:  Άνδρας…..    Γυναίκα….. 

Ηλικία:…..          Βάρος:…..          ψος:….. 

Περιοχή μόνιμης κατοικίας:………………………………………….. 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος-η…..     Έγγαμος-η….. 

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δημοτικό:…..   Γυμνάσιο:…..   Λύκειο:…..   ΑΕΙ-ΤΕΙ:…. 

                                    Μεταπτυχιακό:…..   Διδακτορικό:….. 

Επάγγελμα:……………………………………………………………. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 

1. Έχετε κάρτα εθελοντή αιμοδότη;  Ναι…..   Όχι….. 

 

2. Αναφέρετε σε ποια ομάδα αίματος ανήκετε:............ 

 

3. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο συνηθισμένη ομάδα αίματος στην Ελλάδα;………… 

 

4. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που σας οδήγησε να δώσετε αίμα την πρώτη φορά;  

           Α. για κάποιο συγγενή/φίλο            Β. για άδεια από την εργασία                    

           Γ. προνόμια Εθελοντικής Κάρτας   Δ. για δωρεάν αιματολογικό έλεγχο 

 

5. Πόσες φορές έχετε δώσει αίμα μέχρι σήμερα συνολικά;…………. 

 

 

     6.   Θεωρείτε απαραίτητη τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου στην αιμοδοσία: 

Α. για την ασφάλεια και ποιότητα του αίματος     Β. για την καταγραφή του                  ιστορικού 

Γ. για την αποφυγή επιπλοκών στον αιμοδότη    Δ. δεν τη θεωρώ απαραίτητη 

 



[180] 
 

     7.  Για ποιο λόγο θα αποκρύπτατε την αλήθεια σε κάποια από τις ερωτήσεις του  

ερωτηματολογίου; 

           A. άμεση ανάγκη αίματος για συγγενή/φίλο        Β. φόβο/ντροπή  

           Γ. δωρεάν εργαστηριακό έλεγχο                         Δ. άδεια από την εργασία 

     8.       Γνωρίζετε τα επιτρεπτά όρια των τιμών του αιματοκρίτη για να μπορείτε να δώσετε αίμα; 

    A. δε γνωρίζω:….. Β. τιμές για άνδρες:……… Γ. τιμές για γυναίκες:…………… 

 

 9.  Γνωρίζετε τα επιτρεπτά όρια των τιμών της αρτηριακής πίεσης για να μπορείτε να δώσετε 

αίμα; 

     Α. δε γνωρίζω:... Β. δώστε εύρος τιμών μεγάλης. ..,μικρής …,αρτηριακής πίεσης 

 

 10.  Σε ποιο από τα παρακάτω ηλικιακά όρια μπορείτε να δώσετε αίμα; 

      Α. 18-52        Β. 18-57        Γ. 18-62        Δ. 18-67        Ε. δε γνωρίζω 

 

11. Γνωρίζετε την ποσότητα του αίματος που εμπεριέχεται στον οργανισμό σας; 

      Α. 4.2-4.8lt        B. 4.9-5.5lt        Γ. 5.6-6.2lt        Δ. 6.3-6.9lt        Ε. δε γνωρίζω      

 

12. Γνωρίζετε την ποσότητα αίματος που δίνετε κάθε φορά στην αιμοδοσία; 

      Α. 310-350ml   B. 360-400ml    Γ. 410-450ml     Δ. 460-500ml     Ε. δε γνωρίζω 

 

13. Γνωρίζετε πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα σας για την αναπλήρωση του όγκου του αίματος 

που δώσατε; 

     A.12 ώρες     Β.1-2 ημέρες     Γ.1-2 εβδομάδες     Δ.1-2 μήνες     Ε. δε γνωρίζω  

 



[181] 
 

14. Γνωρίζετε πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα σας για την αναπλήρωση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων του αίματος που δώσατε; 

     A.1-2 ημέρες    Β.1-2 εβδομάδες    Γ.1-2 μήνες    Δ.3-4 μήνες    Ε. δε γνωρίζω 

 

15. Γνωρίζετε τη λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων; 

   Ναι    Όχι    Αν ναι, ποια είναι;………………………………………………………… 

 

16. Γνωρίζετε σε ποιο σημείο του σώματος παράγονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια; 

   Ναι    Όχι    Αν ναι, σε ποιο σημείο;………………………………………………… 

17. Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι κίνδυνοι κάθε φορά που δίνετε αίμα; 

      A. ηπατίτιδα ή AIDS   B. Ζάλη/λιποθυμία    Γ. αναιμία     Δ. οίδημα/ερυθρότητα 

 

18. Γνωρίζετε ποιων φαρμάκων η χρήση απαγορεύεται πριν την αιμοδοσία; 

      A. δε γνωρίζω     Β. αναφέρετε:…………………………………………………………….. 

 

19. Γνωρίζετε ποιο είναι το όριο του αλκοόλ που μπορείτε να καταναλώσετε το τελευταίο 24ωρο 

πριν την αιμοδοσία; 

      Α. δε γνωρίζω   Β. καθόλου    Γ. 1 ποτό    Δ. 2 ποτά    Ε. δεν επηρεάζει το αίμα  

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 

 

20. Πόσο προσέχετε τις διατροφικές σας συνήθειες;  

      A. καθόλου                            Β. 1 ημέρα πριν από εξετάσεις αίματος 

      Γ. πολύ                                  Δ. προσπαθώ να ελέγχω τη διατροφή μου 
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21. Πόσο συχνά ελέγχετε και παρακολουθείτε το βάρος σας; 

  Α. Καθόλου     Β.1 φορά/εβδομάδα     Γ.1 φορά/μήνα     Δ.1φορά/τρίμηνο     Ε.1 φορά/εξάμηνο 

 

22. Πόσο συχνά κάνετε άσκηση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας; 

    A. καθόλου    Β. 0-1 φορά     Γ. 2 φορές     Δ. 3-4 φορές    Ε. πάνω από 5 φορές 

 

23. Πόσο συχνά κάνετε ιατρικές εξετάσεις (check up); 

    A. καθόλου         Β. 1 φορά/εξάμηνο         Γ. 1 φορά/έτος         Δ. 1 φορά/2 έτη 
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