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Στα πλαίσια του εορτασμού της 
ημέρας του/της Επισκέπτη/τριας 
Υγείας, που έχει οριστεί την 17η 
Σεπτεμβρίου, τα μέλη του Δ.Σ. του 
Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών 
Υγείας(Π.Σ.Ε.Υ.)Ν.Π.Δ.Δ. θέλοντας 
να τονίσουν τον πολύπλευρο ρόλο 
τους στην προαγωγή υγείας, προ-
σέδωσαν στην Πανελλήνια ημέρα 
για τον πρώτο εορτασμό το θέμα: 
«Ο ρόλος του/της Επισκέπτη/τριας 
Υγείας στην αιμοδοσία - προσέλκυ-
ση εθελοντών αιμοδοτών».

Οι Επισκέπτες Υγείας είναι οι 
Επαγγελματίες Υγείας που αναλαμ-
βάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο με το 
έργο τους στον τομέα της αιμοδοσί-
ας έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις 
και υψηλού επιπέδου προσόντα.

Κύριος στόχος τους είναι η επάρ-
κεια σε αίμα, η ασφάλεια δότη - λή-
πτη, καθώς και η επίτευξη αυτάρ-
κειας με τη συλλογή αίματος από 
τακτικούς, μη αμειβόμενους εθελο-

ντές αιμοδότες με υψηλή αιμοδοτι-
κή συνείδηση και αίσθημα κοινοτι-
κής /κοινωνικής ευθύνης.

Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες 
Υγείας είναι οι επαγγελματίες που 
θεμελιώνουν την αιμοδοτική συνεί-
δηση. Βιβλιογραφικά έχει τεκμηρι-
ωθεί ότι η πρώτη φορά που ο αιμο-
δότης θα προσφέρει αίμα καθορίζει 
σε μεγάλο βαθμό την άποψη που 
θα σχηματίσει για τις υπηρεσίες αι-
μοδοσίας και τη μελλοντική στάση 

του σχετικά με την εθελοντική προ-
σφορά.

Κύριο μέλημα των Επισκεπτών 

Υγείας αποτελεί η ενημέρωση, η 
παρότρυνση, η φροντίδα του αιμο-
δότη πριν, κατά και μετά την αιμο-
ληψία.

Το σημαντικό έργο που προ-
σφέρουν στην προσέλκυση αφορά 

κατά κύριο λόγο, τη συστηματι-
κή διαπροσωπική επικοινωνία 
με τους αιμοδότες, την ανα-

γνώριση της ανάγκης για 
υπεύθυνη και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη πληροφόρη-

ση του γενικού πληθυσμού και των 
αιμοδοτών σε θέματα αιμοδοσίας, 
την ευαισθητοποίηση του κοινού 

προς αυτήν την κατεύθυνση, τη δι-
ατήρηση και αύξηση της ασφαλούς 
δεξαμενής εθελοντών αιμοδοτών, 
τη μεταστροφή των περιστασιακών 
αιμοδοτών του συγγενικού και φιλι-
κού περιβάλλοντος ασθενών σε συ-
στηματικούς εθελοντές αιμοδότες.

Ως υπεύθυνοι προσέλκυσης  οι 
Επισκέπτες Υγείας είναι οι καθ’ ύλην 
αρμόδιοι επαγγελματίες Υγείας, οι 
οποίοι διαθέτοντας γνώσεις και επι-
κοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να 
βοηθήσουν τον/την αιμοδότη/τρια 
να νιώσουν άνετα, να ξεπεράσουν 
τους φόβους και τις αναστολές τους 
για την αιμοδοσία, και να  μετα-
λαμπαδεύσουν σε γλώσσα απλή 
και κατανοητή τα οφέλη για τους 
ίδιους, τους οικείους τους και την 
ευρύτερη κοινότητα/ κοινωνία.

Τέλος, είναι οι Επαγγελματίες 
Υγείας που μπορούν να μεταστρέ-
ψουν την προσωρινή απόρριψη του 
εθελοντή αιμοδότη, σε συνέργεια 
για τη στήριξη και την προώθηση 
της ιδέας του «προσφέρειν». 
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      αίµα
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      Ζωή



Τα μέλη του ΔΣ του Πανελληνί-
ου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας 
εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους 
τόσο στους συναδέλφους Επισκέ-
πτες Υγείας, για την προσφορά τους 
στον τομέα της αιμοδοσίας, όσο και 

τους συνανθρώπους μας, που ενι-
σχύουν και στηρίζουν τις προσπά-
θειές μας, ευελπιστώντας σε δυνα-
μικότερη ανταπόκριση στο κάλεσμά 
μας για προσφορά αίματος.

Fax:  2103231831
E-mail: info@psey.gr 
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