
Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στη χορήγηση
και διακίνηση παραγώγων αίµατος

Παπέ Μαγδαληνή
Βιοπαθολόγος-Επιµελήτρια Β΄
Κέντρο Αίµατος ΑΧΕΠΑ



Εξετάσεις:
HIV, Hepatitis B
Hepatitis C
HTLV, Syphilis
ABO + RhD
Other
phenotypes
CMV, WNV,HbS, 

Επιλογή
Αιµοδοσία

Επεξεργασία

Αφαίρεση 
αιµοπεταλίων

Ερυθρά Αιµοσφαίρια Νωπό κατεψυγµένο 

Έλεγχος Συµβατότητας

Πλάσµα

Κλασµατοποίηση 

Πλάσµα και 
παράγωγά του

Απόψυξη 

Ασθενής 

Αιµοπετάλια/ πλάσµα = χορήγηση 15-30’

Μονάδα αίµατος= χορήγηση 2-4 ώρες

Ερυθρά Αιµοσφαίρια Αιµοπετάλια Νωπό κατεψυγµένο 
πλάσµα

Pool
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προµεταγγισιακός
Έλεγχος

παρακολούθηση
του ασθενή Ασθενής 

κλινική 
αξιολόγηση
απόφαση για 
µετάγγιση

παραγγελία του 
παραγώγου 
αίµατος

Βασικά στάδια της διαδικασίας της µετάγγισης 

παράδοση
παραγώγου 
αίµατος

Χορήγηση 
παραγώγου 
αίµατος



Βελτίωση στην 
τεκµηρίωση

Μείωση των 
κινδύνων 

διαχείρισης

Μείωση της 
σπατάλης

Βελτίωση της 
ποιότητας και 
τη χρήση των 
΄΄πολιτικών΄΄

Μείωση των 
λαθών από τη 

χρήση του 
συστήµατος

Μείωση των 
ανεπιθύµητων 
αντιδράσεων

Μείωση των 
λαθών 

διαχείρισης

Βελτίωση της 
παροχής των 
πληροφοριών 
ασθενούς

Βελτίωση της 
τεκµηρίωσης της 
συγκατάθεσης



Σύστηµα 
βελτίωσης της 

Προσδιορίστε πολιτικές, 
διαδικασίες, πρωτόκολλα

Υλοποίηση των πολιτικών 

βελτίωσης της 
ποιότητας της 
µετάγγισης

Ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση της ποιότητας

Παρακολούθηση της χρήσης 
και της ποιότητας 



Ασφάλεια της µετάγγισης

Μετάγγιση του σωστού παραγώγου 
στο σωστό ασθενή

Τεκµηριωµένη απόφαση 
της µετάγγισης

Ιχνηλασιµότητα Βέλτιστη χρήση



Ιχνηλασιµότητα �Διαδικασία επαλήθευσης για
την παροχή αίµατος ή
συστατικών του αίµατος

�Αρχείο δεδοµένων για την
ιχνηλασιµότητα

Οι οδηγίες 2005/61/EC και 2002/98/EC (2005) της ΕΕ, απαι- τούν πλήρη
ιχνηλασιµότητα του αίµατος και των παραγώγων του, από τον δότη στον ασθενή
και το αντίθετο. Τα ΚΑ και οι ΝΥΑ πρέπει να έχουν ένα σύστηµα που
επιτρέπει την ιχνηλασιµότητα κάθε συστατικού αίµατος και τον τελικό του
προορισµό.



Αρχείο δεδοµένων για την ιχνηλασιµότητα

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
1) Στοιχεία ταυτότητας του κέντρου αιµοδοσίας
2) Στοιχεία ταυτότητας του αιµοδότη
3) Στοιχεία ταυτότητας της µονάδας αίµατος
4) Στοιχεία ταυτότητας του µεµονωµένου συστατικού του αίµατος
5) Ηµεροµηνία συλλογής (έτος/µήνας/ηµέρα)
6) Εγκαταστάσεις στις οποίες διανέµονται µονάδες αίµατος ή
συστατικά του αίµατος, ή αντιστοίχως αχρηστεύονται.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1) Στοιχεία ταυτότητας του προµηθευτή του συστατικού του αίµατος1) Στοιχεία ταυτότητας του προµηθευτή του συστατικού του αίµατος
2) Στοιχεία ταυτότητας του παρασχεθέντος συστατικού του αίµατος
3) Στοιχεία ταυτότητας του λήπτη στον οποίο έγινε η µετάγγιση
4) Για τις µονάδες αίµατος που δεν µεταγγίστηκαν, επιβεβαίωση
της επακόλουθης αχρήστευσης
5) Ηµεροµηνία µετάγγισης ή αχρήστευσης (έτος/µήνας/ηµέρα)



�Λήψη δειγµάτων από διαφορετικούς ασθενείς το 
ίδιο χρονικό διάστηµα

�Ασθενείς µε το ίδιο όνοµα
�Επείγουσες µεταγγίσεις
�Μετάγγιση κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης
�Μεταφορά σθενών σε άλλο θάλαµο ή σε διαφορετική κλινική
Νοσηλεία του ασθενή σε διαφορετικά τµήµατα 
Μεταφορά σθενών σε άλλο θάλαµο ή σε διαφορετική κλινική

�Νοσηλεία του ασθενή σε διαφορετικά τµήµατα 
�Αλλαγή βάρδιας του προσωπικού
�Ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού



�Τεκµηριωµένη απόφαση της κλινικής ένδειξης 
για µετάγγιση από τον υπεύθυνο γιατρό
�Ενηµέρωση και συναίνεση του ασθενή
�Καταγραφή και αιτιολόγηση της απόφασης

Απόφαση για µετάγγιση-παραγγελία παραγώγου

όχι πράξη ρουτίνας
η µετάγγιση

να τεκµηριώνεται η ενηµέρωση
του ασθενούς στο ιστορικό του

Ο γιατρός συµπληρώνει και
υπογράφει το δελτίο αίτησης
του αίµατος



Συγκατάθεση ή άρνηση του ασθενούς

Ποιός 
τεκµηριώνει τη 
συγκατάθεση;

Πόσο διαρκεί η 
συναίνεση;

Τι κάνουµε όταν ο 
ασθενής δεν είναι 

Είναι η 
συγκατάθεση 
ειδική για τη 
µετάγγιση ;

ασθενής δεν είναι 
σε θέση να 
συναινέσει ;



Ταυτοποίηση ασθενούς και λοιπά βασικά σηµεία
κατά την παραγγελία των παραγώγων

�Αναγνώριση-Σωστή ταυτοποίηση ασθενή
�Σωστή λήψη του δείγµατος
�Αναγραφή των στοιχείων του ασθενούς στην ετικέτα του σωληναρίου αµέσως µετά
τη δειγµατοληψία δίπλα στο κρεβάτι νοσηλείας
�ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµό µητρώου
κλινική, καθώς και υπογραφή του ιατρού/λήπτη)
�Σωστή συµπλήρωση παραπεµπτικού
�διάγνωση, ιστορικό προηγούµενων µεταγγίσεων και κυήσεων, ιστορικό
αλλοανοσοποίησης, εξετάσεις που τεκµηριώνουν την ανάγκη για µετάγγιση π.χ. Ht
ή χρόνος προθροµβίνης ή αριθµός αιµοπεταλίωνή χρόνος προθροµβίνης ή αριθµός αιµοπεταλίων
�Προσδιορισµός του παραγώγου αίµατος και η ποσότητά του
�ΣΕ (πλυµένα/λευκαφαιρεµένα/ακτινοβοληµένα), FFP, Αιµοπετάλια αφαίρεσης,
άλλο
�Αποστολή δείγµατος και παραπεµπτικού στην Αιµοδοσία



�Παραλαβή παραπεµπτικού και δειγµάτων: ελέγχουµε αν τα
στοιχεία είναι πλήρη, ακριβή και ταυτόσηµα
�Επισηµαίνουµε και καταγράφουµε στο σύστηµα
µηχανοργάνωσης της αιµοδοσίας κάθε ειδική απαίτηση (πχ.
ακτινοβοληµένα, πλυµένα, λευκαφαιρεµένα)
�Ελέγχουµε λεπτοµέρειες από το ιστορικό του ασθενή στο
σύστηµα: (ABO, RhD, ανάστροφη οµάδα, screen θετικό,
ιστορικό αντιδράσεων στη µετάγγιση)

Ενδεδειγµένες ενέργειες  µετά την παραλαβή του
παραπεµπτικού και των δειγµάτων

�Επιλογή των κατάλληλων µονάδων εκτέλεση
συµβατότητας
�Όχι εκτέλεση συµβατότητας για τα αιµοπετάλια και το
πλάσµα



Eπείγουσα µετάγγιση

�Άµεση τηλεφωνική επικοινωνία µε Αιµοδοσία και έγγραφη αίτηση
χορήγησης αδιασταύρωτου αίµατος.

�Σε άκρως επείγουσα κατάσταση θα πρέπει να χορηγηθούν ΣΕ
οµάδος Ο.

�Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να λάβουν ΣΕ Rh
αρνητικά.



Επαλήθευση ταυτότητας 
του παραγώγου !!!

�Υπάρχει σε όλα τα προϊόντα αίµατος η
κατάλληλη σήµανση µε συναφείς πληροφορίες
για την ταυτότητα τους.
�Οι κρίσιµες πληροφορίες αναγράφονται µε
ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να µη γίνονται
σφάλµατα κατά την µεταγραφή των στοιχείων.



� Ολικό  αίµα 

� Συµπυκνωµένα  ερυθρά   

� Λευκαφαιρεµένα  ερυθρά   

Μορφές – διατήρηση µεταγγιζόµενων ερυθρών

� Ακτινοβοληµένα  ερυθρά  

� Πλυµένα ερυθρά

�Κατεψυγµένα ερυθρά

� Διατήρηση σε 2-6οC, επί 35-42 ηµέρες



Group A Group B Group AB Group 0

Red blood 
type

Antibodies
present

Anti-B Anti-A None Anti-A and 
Anti-Bpresent Anti-B

Antigens 
present

A antigen B antigen A and B 
antigens

None 
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ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ  ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ        ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ  ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Μετάγγιση - διατήρηση αιµοπεταλίων

� Διατήρηση σε 22οC, επί 5 ηµέρες



• Θα πρέπει να προτιµώνται ΑΒΟ συµβατά ΑΜΠ.

• Η χρήση µη-ΑΒΟ συµβατών ΑΜΠ είναι αποδεκτή.

• Η µετάγγιση µη- ΑΒΟ συµβατών ΑΜΠ έχει σχέση µε
µικρότερη αύξηση του αριθµού των ΑΜΠ µετά µετάγγιση
και είναι αίτιο ανθεκτικότητας.

� Η ελάσσονα ΑΒΟ-αυµβατότητα µπορεί να οδηγήσει σε ενδαγγειακή
αιµόλυση.
Χορήγηση ΑΜΠ οµάδος Ο σε ασθενείς άλλης οµάδας ,
εφόσον έχουν χαµηλό τίτλο αντι-Α και αντι-Β.

Επιλογή αιµοπεταλίων

εφόσον έχουν χαµηλό τίτλο αντι-Α και αντι-Β.

• Χορηγούνται Rh (-) ΑΜΠ σε Rh (-) γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας.

• Εάν χρησιµοποιηθούν Rh (+) ΑΜΠ θα πρέπει να χορηγηθεί
anti-D σφαιρίνη



Ποια αιµοπετάλια ;

ABO ΛΗΠΤΗ ΑΒΟ ΔΟΤΗ

Ο Ο,Α,Β,ΑΒ

Α Α,ΑΒ  (Ο)

Β Β, ΑΒ (0)

ΑΒ ΑΒ, (Α, Β,Ο)ΑΒ ΑΒ, (Α, Β,Ο)

�µε πρόσµειξη ερυθρών
�χρειάζεται δοκιµασία συµβατότητας 



Φρέσκο κατεψυγµένο πλάσµα

Η απόψυξη γίνεται σε ελεγχόµενες συνθήκες
(θερµοκρασία 37οC σε σύντοµο χρονικό διάστηµα)

Μετά την απόψυξη πρέπει να χορηγείται το
συντοµότερο δυνατό

� Διατήρηση σε 30 οC, επί 12 µήνες



�Όσον αφορά το σύστηµα ΑΒΟ, πρώτη επιλογή αποτελεί η ίδια
οµάδα.

�Μπορεί να δοθεί άλλη οµάδα εάν δε περιέχει υψηλούς τίτλους αντι-
Α ή αντι-Β.

�Πλάσµα οµάδος Ο θα πρέπει να δίδεται σε λήπτη οµάδος Ο.

�Όσον αφορά το σύστηµα RHESUS, δεν χρειάζεται να λαµβάνεται�Όσον αφορά το σύστηµα RHESUS, δεν χρειάζεται να λαµβάνεται
υπ'όψιν ούτε είναι απαραίτητη η προφύλαξη µε αντι-D σφαιρίνη των
αρνητικών ασθενών που µεταγγίσθηκαν µε θετικό FFP.



Ποιο πλάσµα ;



Αποθήκευση των προϊόντων αίµατος στις 
κατάλληλες συνθήκες-θερµοκρασίες 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

► παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης καθώς
και κατά τη µεταφορά που πιθανόν χρειαστεί .



ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ

Καταγραφή προληπτικής συντήρησης ψυγείων της Υπηρεσίας Αιµοδοσίας

Στοιχεία ταυτοποίησης ψυγείου

Τύπος / Νούµερο ψυγείου                                                                                                                      Μήνας                           Έτος

Καθηµερινή επιθεώρηση συντήρησης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Κατγραφή θερµοκρασίας από εσωτερικό θερµόµετρο ή αντιγραφή ψηφιακής ένδειξης

(Αποδεκτά όρια 2 - 6° C)                                                (Καταγραφή θερµοκρασίας)

Έλεγχος του γραφήµατος θερµοκρασίας για «αιχµές» έξω από το αποδεκτό φάσµα 

/Καταγραφή των αποκλίσεων στο αντίστοιχο πεδίο προβληµάτων και σε αρχείο 

καταγραφής.                                                                                                         (v)

(v)

Αρχικά του ονόµατος του νοσηλευτή που συµπληρώνει τον έλεγχο                                      

Εβδοµαδιαία επιθεώρηση συντήρησης

(Σύµφωνα µε τις διαδικασίες δεξιά)

Εβδοµ. 1 2 3 4 5 Τήρηση διαγράµµατος καταγραφής της θερµοκρασίας, όπως ορίζεται από εσωτερικό κανονισµό 

και απαιτήσεις ISO. Στο Κέντρο Αίµατος ΑΧΕΠΑ, καταγραφή τρείς φορές σε κάθε βάρδια ώρα: 

9,12, 14 / 16, 18, 22 / 24, 3, 6. Αντικατάσταση του κυκλικού γραφήµατος θερµοκρασίας µε νέο στην 

αρχή κάθε εβδοµάδας. Επιβεβαίωση της διαδικασίας καταγραφής στο αφαιρεθέν γράφηµα. Ο 

αρµόδιος νοσηλευτής αναγράφει ηµεροµηνία, ώρα, τύπο/νούµερο ψυγείου στο καινούριο γράφηµα 

και το µονογράφει. Προσοχή στην σωστή εφαρµογή της ακίδας γραφής στην ορθή θέση σε σχέση 

µε την ηµεροµηνία και την ώρα και να επιβεβαιώσει ότι αυτή εφάπτεται στο γράφηµα. Τα παλιά 

γραφήµατα διατηρούνται σε αρχείο.

Ηµ/νία

Αντικατάσταση γραφήµατος θερµοκρασίας                                               (v)

∆οκιµή όλων των συναγερµών προς επιβεβαίωσης της 

ορθής λειτουργίας τους

Ακουστική            (v)

Οπτική                 (v)

∆ιακ. ρεύµατος    (v)

Αποµκ. Συναγ.     (v)
γραφήµατα διατηρούνται σε αρχείο.

∆οκιµή του συναγερµού:

• ακουστική δοκιµή: πατάµε το κουµπί του συναγερµού και επιβεβαιώνουµε τη λειτουργία του (π.χ. 

«µπιπ» ή σειρήνα).

• οπτική δοκιµή: πατάµε το κουµπί του συναγερµού και επιβεβαιώνουµε τη λειτουργία «ορατού» 

συναγερµού (π.χ. αναβοσβήνει φως).

Έλεγχος ενεργοποίησης του συναγερµού σε περίπτωση υπέρβασης των αποδεκτών ορίων 

θερµοκρασίας. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει µε χειροκίνητη ή αυτοµατοποιηµένη διαδικασία 

ελέγχου (συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή).

Σε περίπτωση αποτυχίας των παραπάνω δοκιµών, το νοσηλευτικό προσωπικό οφείλει να 

ενηµερώσει τον προϊστάµενο των νοσηλευτών της Υπηρεσίας Αιµοδοσίας και τον 

προϊστάµενο της Βιοϊατρικής τεχνολογίας του νοσοκοµείου για αποκατάσταση της βλάβης. 

CORRECTIVE ACTION MUST BE TAKEN IF ANY BLOOD FRIDGE MAINTENANCE TEST FAILS

Μηνιαίος εωτερικός καθαρισµός του ψυγείου                                                       

(  )

Έλεγχος άριστης εφαρµογής των λάστιχων στις πόρτες-µηνιαίος καθαρισµός                                         

Αρχικά του ονόµατος του νοσηλευτή που εκετελεί τον έλεγχο                                      

Έλεγχος ενεργοποίησης του συναγερµού λόγω υπέρβασης των αποδετών ορίων θερµοκρασίας (Σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

δεξιά)

Επιβεβαίωση ενεργοποίησης  συναγερµού λόγω υπέρβασης ανώτερου ορίου 

θερµοκρασίας                                                                                (v)

Επιβεβαίωση ενεργοποίησης  συναγερµού λόγω υπέρβασης κατώτερου ορίου 

θερµοκρασίας                                                                                (v)

Καταγραφή προβλήµατος/ βλάβης - δεδοµένα προβλήµατος, ηµεροµηνία εντοπισµού βλάβης, ενέργειες αποκατάστασης της βάβης  

Οι διαδικασίες συντήρησης  των ψυγείων του Κέντρο Αίµατος θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα το παραπάνω χρονοδιάγραµµα. 
Καταγραφή των επιθεωρήσεων στο έντυπο .
∆ελτίο προληπτικής συντήρησης ψυγείων της Αιµοδοσίας

Η ολοκλήρωση Της καταγραφής επαναθεωρείται από:
Όνοµα: Υπογραφή: Ηµερ/νία:   

Το έντυπο πρέπει να αρχειοθετείται και να αποθηκεύεται για 20 χρόνια 



Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων αίµατος

�Η συλλογή και η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο σε
ασκούς που έχουν λάβει άδεια από επίσηµη Υγειονοµική
αρχή (licensed)

�Επισκόπηση κάθε µονάδας
�απαραίτητη σε κάθε στάδιο επεξεργασίας καθώς και
αµέσως προ της παράδοσης για µετάγγιση

�Απόσυρση της µονάδας αν παρατηρηθεί διαρροή,
κατασκευαστικό λάθος στον ασκό, υπερβολική ποσότητα
αέρα, θρόµβοι ή δίκτυο ινικής, ορατά σωµατίδια ή�Χρειάζεται να ελέγχεται αέρα, θρόµβοι ή δίκτυο ινικής, ορατά σωµατίδια ή
αλλοίωση της χροιάς ενδεικτική πιθανής βακτηριακής
µόλυνσης.

�Χρειάζεται να ελέγχεται
το 1% των µονάδων που
παρασκευάζονται ετησίως.
�Τουλάχιστον 90% των
µονάδων να πληρούν τις
προδιαγραφές.



Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων αίµατος

Αιµόλυση δεν αναµένεται

Πρόσµειξη
ερυθρών

• Χρώµα που κυµαίνεται από απαλό ρόζ
ως βαθύ κόκκινο.

Λιπαιµία • Αυξηµένη θολερότητα/γαλακτόχροη όψη

Ίκτερος • Χρώµα που κυµαίνεται από έντονο κίτρινο έως καφεοειδές

Βακτηριακή
επιµόλυνση

•Μεγάλες ή ασυνήθιστες φυσσαλίδες
•Πήγµατα και δίκτυο ινικής
•Αυξηµένη θολερότητα
•Μεταβολή της χροιάς, µε γκριζωπή απόχρωση

Σωµατίδια • Τα πήγµατα και τα δίκτυα ινικής

Μεταβολή της
χροιάς

• Ροζ, κόκκινο, πορτοκαλλί, κίτρινο, ανοικτό πράσινο ή καφέ



Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων αίµατος

�Μονάδα ΑΜΠ µε κυτταρικές 
�Πρασινωπή χροιά πλάσµατος
λόγω αντισυλληπτικών�Μονάδα ΑΜΠ µε κυτταρικές 

συναθροίσεις
�δεν πρέπει να χορηγηθεί

Λιπαιµικό πλάσµα
λόγω αντισυλληπτικών
�Η µονάδα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί.

φαινόµενο περιδίνησης 
(swirling phenomenon)



Παράδοση-παραλαβή παραγώγων αίµατος

ΤοΤο σωστόσωστό προϊόνπροϊόν νανα πάειπάει στηστη σωστήσωστή θέσηθέση::
�Επιβεβαιώστε ότι το δελτίο χορήγησης ταιριάζει µε τα
στοιχεία του ασθενή (όνοµα, οµάδα ΑΒΟ/Rh, κλινική)
και το είδος του παραγώγου που παραγγέλθηκε.
�Ελέγχουµε την επικολληµένη ετικέτα µε το αποτέλεσµα
της διασταύρωσης.
�Επισκοπούµε τον ασκό για τυχόν αλλοιώσεις.
�Ελέγχουµε το όριο χρήσης του παραγώγου.

Αιτήσεις για πολλαπλούςπολλαπλούς ασθενείς
σε ένα χρόνο παραλαβής

Τα παράγωγα του κάθε ασθενή σε
ξεχωριστόξεχωριστό προστατευτικό σάκο

Η πρακτική αυτή δενδεν συνιστάταισυνιστάται, αλλά µπορεί
να εµφανιστεί σε κλινικά επείγουσες
καταστάσεις



ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟ-
ΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΛΑΜ-
ΒΑΝΟΝΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Παράδοση-παραλαβή παραγώγων αίµατος

Προτυποποιηµένη διαδικασία 

ΝΤΟΣ ΒΑΝΟΝΤΟΣ



συσκευασία που να προστατεύει από διαρροές σε περίπτωση ατυχήµατος

Σακουλάκι µεταφοράς αίµατος

Ενδονοσοκοµειακή µεταφορά παραγώγων

Σακουλάκια µε κλείστρο ασφαλείας

�Αδιαφανή
�Γαλακτώδη
�Εκτύπωση διεθνών σηµάτων αιµοδοσίας
�Προσθήκη στοιχείων του νοσοκοµείου (τηλέφωνο τµ. 
Αιµοδοσίας, όνοµα νοσηλευτή κλπ)
�Δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων του 
νοσοκοµείου (Επωνυµία, τµήµα, τηλέφωνα κλπ)



ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

�Άµεση και προσεκτική µεταφορά των παραγώγων αίµατος στην
προβλεπόµενη κλινική.
�Αποφυγή τοποθέτησης των παραγώγων σε οποιοδήποτε
εξοπλισµό θέρµανσης ή ψύξης
�Δεν σταµατάµε να εκτελέσουµε πρόσθετες παραλαβές πριν από
την παράδοση των παραγώγων αίµατος

Ετικέτα
παραγώ
γου

Ηµερο
µηνία
Παρά
δοσης

Ώρα
Παρα
λαβής

Παρέ
δωσε

Παρέ
λαβε

Όνοµα
λήπτη/
ασθενούς

Οµάδα
ΑΒΟ/
Rh

Ηµερο
µηνία
µετάγγισης

Προµεταγ
γισιακός
έλεγχος
Όνοµα 1ου

ελέγξαντος

Προµεταγ
γισιακός
έλεγχος
Όνοµα 2ου

ελέγξαντος

Ώρα 
έναρξης 
µετάγγισης

Τυχόν 
αντιδράσεις



� Σωστός ασθενής (θετική ταυτοποίηση από δύο
επαγγελµατίες υγείας!) ,

� Σωστό αίµα - (από δύο άτοµα: νοσηλευτή & 
γιατρό) - διασταύρωση στοιχείων µεταξύ 
εγγράφου αιµοδοσίας, µονάδας αίµατος – και 
βραχιολάκι / ταυτότητα ασθενή,

� Ετικέτες δότη & δέκτη: συµβατότητα, οµάδα 
αίµατος, Rhesus,
Ηµεροµηνία λήξης του αίµατος,� Ηµεροµηνία λήξης του αίµατος,

� Βεβαιωθείτε ότι έχει ελεγχθεί ως προς Syph
IgG/IgM, HIV, HbsAg, HCV, HTLV

� Ενηµέρωση ασθενή για την επικείµενη µετάγγιση.
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Ζωτικά σηµεία ασθενούς
1. πριν τη µετάγγιση
2. 15 λεπτά µετά την έναρξη
3. µετά το τέλος της κάθε µετάγγισης

• Ανακινήστε καλά τη µονάδα πριν τη µετάγγιση
• Εφαρµόστε άσηπτα συσκευή µετάγγισης αίµατος
• Χρησιµοποιείστε φίλτρο λευκαφαίρεσης σε επιλεγµένες κατηγορίες

ασθενών
• Μη λευκαφαιρείτε τα ήδη λευκαφαιρεµένα στην Αιµοδοσία συµπυκνωµένα

ερυθρά.
• Έγχυση τα πρώτα 15 λεπτά µε βραδύ ρυθµό.

Κατά την µετάγγιση

• Έγχυση τα πρώτα 15 λεπτά µε βραδύ ρυθµό.
• Χορήγηση µονάδων ερυθρών µέσα σε 2 ώρες. Μέγιστος χρόνος

χορήγησης οι 4 ώρες.
• Χορήγηση αιµοπεταλίων µέσα σε 15-30 λεπτά, FFP σε 60 λεπτά.
• Φάρµακα ή διαλύµατα δε πρέπει να προστίθενται στο αίµα ή να

χορηγούνται ταυτόχρονα στην ίδια γραµµή εκτός από φυσιολογικό ορό.
• Αντικαταστήστε το σύστηµα αίµατος σε κάθε φιάλη ή κάθε 12 ώρες και

σε κάθε αλλαγή παραγώγου.



�Αποφεύγετε νυκτερινές µεταγγίσεις.
�Κάθε τρεις ηµέρες καινούργιο δείγµα ορού για διασταύρωση.

�Το αίµα επιστρέφεται στην αιµοδοσία αν έχει µείνει εκτός ψυγείου (30min)

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Η επιστροφή παραγώγων αίµατος
για επόµενη επαναδιάθεσή τους
θα γίνεται δεκτή µόνον εφόσον
πληρούνται όλες οι καθορισµένες
απαιτήσεις και διαδικασίες
ποιότητας που διασφαλίζουν την
ακεραιότητα τους



� Ειδοποιήστε αµέσως θεράπων ιατρό & αιµοδοσία,

� Διακόψτε την χορήγηση αίµατος & διατηρήστε την φλέβα ανοιχτή,

� Φυλάξτε το αίµα & τη συσκευή,

� Δείγµατα από τον ασθενή για την αιµοδοσία

� Δείγµατα από τον ασθενή:

‐ Αίµατος για αιµοσφαιρίνη, καλλιέργεια & επανάληψη οµάδας, ούρα για
ανίχνευση αιµοσφαιρίνης.

nevernever

ανίχνευση αιµοσφαιρίνης.

� Μην αφήνετε τον άρρωστο µόνο του.
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ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ στο φύλλο ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ:

� ΩΡΑ που άρχισε & που σταµάτησε η αντίδραση
� Συµπτώµατα
� Ζωτικά Σηµεία
� Μέτρα & αντιµετώπιση που έγιναν
� ΑΙΜΑ:

‐ Χορηγούµενη ποσότητα αίµατος, 
‐ τον αριθµό της µονάδας αίµατος & ‐ τον αριθµό της µονάδας αίµατος & 
‐ την οµάδα.

� Ώρα που στάλθηκε τα δείγµατα για εξετάσεις.
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•εντοπισµός όλων των υπόλοιπων
συστατικών που προέρχονται από
την ίδια αιµοληψία
•ενηµέρωση του αρχείου του
αιµοδότη

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ



Ιστορικό
ασθενούς

Εξωτερική 
έκθεση

Πολυπλοκότητα της παρακολούθησης 
συµβάντων - υποβολή εκθέσεων

Καταγραφή στο ιστορικό του ασθενούς

Ενηµέρωση του κλινικού ιατρού

Έκθεση στο σύστηµα µηχανοργάνωσης  της Έκθεση στο σύστηµα µηχανοργάνωσης  της 
Τοπική 

καταγραφή

Αναφορά σε 
εθνικό 
επίπεδο

Έκθεση στο σύστηµα µηχανοργάνωσης  της 
υπηρεσίας αιµοδοσίας κλινικού ιατρού

Συµµετοχή σε αναφορά αιµοπεπαγρύπνησης



� ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ?

Sample ErrorSample Error Technical ErrorTechnical Error

Wrong BloodWrong Blood
IssuedIssued Storage ErrorStorage Error

Ερωτήµατα που απαιτούν απάντηση

� ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ?

� ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΛΑΘΗ ? –

� ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ?

Patient Patient 
MisidentificationMisidentification Administrative Administrative 

ErrorError



Ταυτοποίηση προϊόντος-παραγώγου
Παροχή πληροφοριών
Συγκατάθεση ή άρνηση του 
ασθενούς
Ενδείξεις 
Ειδικές απαιτήσεις για το προϊόν
Ιστορικό µεταγγίσεων του 
ασθενούς

Είδος του παραγώγου
Ποσότητα του παραγώγου
Ηµεροµηνία και ώρα
Ηµεροµηνία και ώρα ολοκλήρωσης 
έναρξης  των διαδικασιών
Παρατηρήσεις 
Ανεπιθύµητες αντιδράσεις του 
ασθενούςασθενούς

Δοκιµασία συµαβατότηατας (label –
ετικέτα)

ασθενούς



Διακίνηση ασκών αίµατος και παραγώγων 
µεταξύ Αιµοδοσιών σε όλη την Ελλάδα

�Στατιστικά Ποσοστά λάθους 0% !!!

�Άµεση διεκπεραίωση επειγόντων περιστατικών (διακίνηση
ασκών αίµατος και παραγώγων προς άµεση µετάγγιση).

�Αποτελεσµατική υποστήριξη της αποστολής ασκών αίµατος και
παραγώγων µεταξύ Αιµοδοσιών σε όλη την Ελλάδα.

�Εξειδικευµένος χειρισµός και προσαρµογή των συνθηκών
µεταφοράς στις ειδικές απαιτήσεις κάθε κατηγορίας βιολογικού
υλικού (θερµοκρασία συντήρησης, χρόνος µεταφοράς,
επικινδυνότητα).

Σύστηµα ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000



Νούµερο  αιµοληψίας: 
Εφαρµόζεται όταν το αίµα 

συλλέγεται

Οµάδα  
αίµατος

Ηµεροµ. 
αιµοληψίας

Ετικέτα Παραγώγου

Σήµανση του αίµατος που προετοιµάζεται
για ένα συγκεκριµένο ασθενή

�Λευκαφαίρεση

Ηµεροµ. 
λήξης

παραγώγου

�Λευκαφαίρεση
�Ακτινοβόληση

�Πλύσιµο
�Έλεγχος αντιγόνων

�CMV, HbS
�Δοκιµασία συµβατότητας-τεχνικές



Εφαρµοζόµενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στη διακίνηση 
παραγώγων αίµατος µεταξύ των υπηρεσιών αιµοδοσίας

�Εξοπλισµός - Προσωπικό
�Πρότυπα ασφαλούς µεταφοράς
�Παρακολούθηση της νοµοθεσίας
�Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας
�Εντοπισµός αποκλίσεων και µη
συµµορφώσεων

�Χρόνος µεταφοράς
�Συσκευασίες Μεταφοράς - Εξοπλισµός
συντήρησης ασκών σε συγκεκριµένη
θερµοκρασία κατά την µεταφορά
�Μεταφορά από και προς το όχηµα
�Συσκευασίες αεροπορικών µεταφορών
�Παρακολούθηση θερµοκρασίας



�Κάθε όχηµα µεταφοράς χρειάζεται να είναι εξοπλισµένο µε κιβώτια µεταφοράς (transport
boxes) κατάλληλα να λειτουργούν ως θάλαµοι ειδικής σταθεράς θερµοκρασίας:
� 2-6∘C (για ασκούς ολικού αίµατος και συµπυκνωµένων ερυθρών)
�-35∘C έως -20∘C (για ασκούς FFP)
�+20∘C έως +24∘C (για ασκούς αιµοπεταλίων)
�Τα κιβώτια να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
�Να είναι πιστοποιηµένα από τον Παγκόσµιο Οργανισµού Υγείας (WHO).
�Να εξασφαλίζουν (µε την χρήση κατάλληλων µέσων) σταθερές συνθήκες µεταφοράς ακόµα
και σε ακραίες θερµοκρασίες περιβάλλοντος.
�Να είναι ανθεκτικά για να µη υπόκεινται σε θραύση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος
�Τυχόν ψυκτικά µέσα δεν πρέπει να έρχονται σε άµεση επαφή µε το µεταφερόµενο

Συντήρηση ασκών σε συγκεκριµένη 
θερµοκρασία κατά τη µεταφορά

�Τυχόν ψυκτικά µέσα δεν πρέπει να έρχονται σε άµεση επαφή µε το µεταφερόµενο
παράγωγο.
�Ειδικά για τις αεροπορικές µεταφορές, ο µεταφορέας πρέπει να διαθέτει όλες τις επιµέρους
κατάλληλες συσκευασίες και ειδικούς θερµοµονωτικούς θαλάµους

καταγραφικό θερµοκρασιών



Διακίνηση ασκών αίµατος και παραγώγων 
µεταξύ Υπηρεσιών Αιµοδοσίας 



Η µηχανοργάνωση στην Αιµοδοσία 

• διαχείριση αιµοδοτών,
• διαχείριση εξετάσεων (αιµατολογικές, ανοσολογικές,
µοριακές, ιολογικές) και αποτελεσµάτων

• διαχείριση παραγώγων,
• διασταύρωση µονάδων,
διαχείριση ασθενών,

«e«e--AIMA»AIMA»:: διαχειρίζεταιδιαχειρίζεται όλεςόλες τιςτις εργασίεςεργασίες πουπου
αφορούναφορούν σεσε κάθεκάθε λειτουργικήλειτουργική ανάγκηανάγκη τηςτης αιµοδοσίαςαιµοδοσίας

• διασταύρωση µονάδων,
• διαχείριση ασθενών,
• χειρισµό αιτήσεων κλινικών και παραδόσεων
µονάδων

• αποθέµατα αίµατος και παραγώγων,
• αποστολές και παραλαβές µονάδων
διανοσοκοµειακές δοσοληψίες,



�Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της
παραγωγικότητας του προσωπικού.
�Ενοποίηση των εγκαταστάσεων αιµοδοσίας και
των διαθέσιµων πόρων.
�Η αποδοτικότητα του προσωπικού και τα
στάδια εργασίας βελτιώνονται µε την
αυτοµατοποίηση της καθηµερινής ροής εργασίας.
�Εξαλείφει τη χρονοβόρα εργασία που

Οφέλη της µηχανοργάνωσης στην Αιµοδοσία 

�Εξαλείφει τη χρονοβόρα εργασία που
σχετίζεται µε τη διαχείριση εγγράφων.
�Πλήρης ιχνηλασιµότητα όλων των διαδικασιών
της αιµοδοσίας.
�Παροχή απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και
ελέγχου (εγκρίσεις – απελευθερώσεις).
�Συνεργασία µε άλλα Ιατρικά Πληροφοριακά
Συστήµατα



WE CAN DO IT!

Good job


