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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ 
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Θεσμοθετημένο Όργανο των Νοσοκομείων  από το 2001 

ΣΚΟΠΟΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης)  

 Σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για την χρήση του αίματος 
και των παραγώγων στον χώρο του Νοσοκομείου 

 Επίβλεψη της εφαρμογής τους (Audit) 

 Αναθεώρηση των οδηγιών ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και 
τα διεθνή δεδομένα 

 Εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε η 
τοπική πρακτική να εναρμονισθεί με την διεθνώς αναγνωρισμένη 
πρακτική 

 Επίβλεψη της απόδοσης της Αιμοδοσίας  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

 

 Σκοπός της καταγραφής και κατάταξης των συμβάντων-
λαθών στην αλυσίδα της μετάγγισης είναι η λήψη 
μέτρων για την διόρθωση και την πρόληψή τους 
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67% Λάθος χορήγηση αίματος (λάθη  
μεταναλυτικού σταδίου)   
14% Επιβρ. Αιμολ. Αντιδράσεις 
 2% Μετά-μετάγγιση μετάδοση ιών  
 5% TRALI  
11/% Οξείες αντιδράσεις  
1% Μετά μετάγγιση πορφύρα 



Serious Hazards of Transfusion (SHOT) 

Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα της μετάγγισης 

Κατανομή λαθών 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΑΘΩΝ 

Ως προς την προέλευση 
 

 Ανθρώπινα 

 Οργανωτικά  

 τεχνικά 

 

Ως προς το στάδιο της 
διαδικασίας  

 Προαναλυτικού  

 Αναλυτικού  

 Μεταναλυτικού 
σταδίου 

 



Ανεπαρκή/ή λάθος στοιχεία αίτησης 

Ανεπαρκή /ή λάθος στοιχεία δείγματος 

Δείγμα από λάθος ασθενή  

Αίτηση για μετάγγιση σε λάθος ασθενή 

Αίτηση για μετάγγιση λάθος παραγώγου 



ΔΙΑΔΙΚΑςΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑς (1) 

Δειγματοληψία 

 Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο,  ημ. γέννησης 

 Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του ρωτάμε το 
όνομα του κατά την ώρα της αιμοληψίας 

 Εφόσον ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις 
διασταυρώνουμε τα στοιχεία από το Ιατρικό Ιστορικό 

 Τα στοιχεία αναγράφονται και στο φιαλίδιο και στο 
έντυπο αίτησης προς την Αιμοδοσία 

 



ΔΙΑΔΙΚΑςΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑς(2) 

 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ  Ή ΑΦΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ Ο ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

 

 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΩΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΤΑ 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ 

 



    ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 

Αν ο ασθενής είναι καινούργιος για την Αιμοδοσία, 

πρέπει να σταλεί δεύτερο δείγμα που να προέρχεται 

από διαφορετική αιμοληψία 

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για να αναγνωρισθούν 

λανθασμένες λήψεις δειγμάτων στην κλινική και να 

προληφθούν ασύμβατες μεταγγίσεις  

 

    



ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ; 

 Είναι το σημαντικότερο μέτρο που διαθέτουμε για την 
προφύλαξη του ασθενούς από ασύμβατη μετάγγιση  

    

 ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  

   

 Αφορά διαδικασία που δεν επιτηρείται 

    αποτελεσματικά στην κλινική για διάφορους λόγους 

 

 



 

Λάθος παράδοση παραγώγου από την Αιμοδοσία 

Λάθος παραλαβή παράγωγου από το τμήμα 

Μετάγγιση παραγώγου σε λάθος ασθενή 

Μετάγγιση ασθενούς με λάθος παράγωγο 

 



Τύπος  Αριθμός σοβαρών  

αντιδράσεων 

            % 

Ασυμβατότητα ΑΒΟ(χορήγηση 

μη σωστού προϊόντος) 
             25             8,33 

Ασυμβατότητα λόγω 

αλλοανοσοποίησης 
             55            18,33 

Αιμόλυση από μετάγγιση 

αιμοπεταλίων 
               1              0,33 

Αναφυλακτική αντίδραση              89            29,67 

TRALI              16              5,33 

Άλλη              88            28,67 

λοιμώδης              28              9,33 

σύνολο            300          100,00% 
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χειρουργείο κλινική γραφείο κλινικής αιμοδοσία 

τόπος λάθους 



     Από τις 25 περιπτώσεις με αιμολυτική αντίδραση λόγω ασυμβατότητας 
ΑΒΟ,  ένας ασθενής κατέληξε. 

Τα σφάλματα σχετίζονται με:  

- μη αναγνώριση του ασθενούς στην κλινική (8), στο χειρουργείο (2), 

- προσημείωση του δείγματος στο γραφείο(14), λάθος στην Αιμοδοσία (1) 
 

 Από τις 55 περιπτώσεις ασυμβατότητας λόγω αλλοανοσοποίησης, ένας 
ασθενής με χρόνια κληρονομική αιμοσφαιρινοπάθεια κατέληξε, λόγω 
οξείας υπεραιμόλυσης.  

 Οι υπόλοιπες 54 περιπτώσεις οφείλονταν σε αντι-C, anti-Cw, anti-e, anti-
kell, anti-Jkb, anti-Fyb, anti-Leb, απροσδιόριστα αντισώματα) 

 

 Οξεία αιμόλυση από μετάγγιση αιμοπεταλίων ομάδας Ο θετικό 
προκλήθηκε σε ασθενή ομάδας Α θετικό. 



ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟςΙΑ (1) 

 

 Η μονάδα παραδίδεται στους μεταφορείς ή σε μέλος του 
προσωπικού 

 Η παράδοση γίνεται αφού προσκομισθεί έντυπο ζήτησης που 
υπογράφεται από νοσηλευτή ή γιατρό 

 Το όνομα του ατόμου που παρέλαβε το αίμα καταγράφεται στα 
ηλεκτρονικά αρχεία της Αιμοδοσίας 

 Η Αιμοδοσία δεν παραδίδει >1 μονάδα ανά Τμήμα για την 
ασφάλεια των ασθενών 



ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟςΙΑ (2) 

 Όταν το αίμα παραληφθεί πρέπει να μεταφερθεί 
αμέσως στο Τμήμα του ασθενούς  

 

  Η μετάγγιση πρέπει να εφαρμοσθεί μέσα σε 30 λεπτά 

  

 Η μετάγγιση πρέπει να ολοκληρωθεί σε 4 ώρες  

 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ (1) 

    Διασταύρωση στοιχείων ασκού και ταυτότητας ασθενούς από 2 
άτομα  

    - Αν ο ασθενής έχει συνείδηση ρωτάται ο ίδιος για το 
ονοματεπώνυμο του, το πατρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης. 

   - Σε άλλη περίπτωση, η επιβεβαίωση γίνεται από τα στοιχεία του 
Ιατρικού Φακέλου 

   Ονοματεπώνυμο ασθενούς 

   Πατρώνυμο 

   Ημερομηνία γέννησης 

    



 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙςΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ (2) 

  Διασταύρωση στοιχείων ασκού και εντύπου χορήγησης 
από 2 άτομα 

   Ονοματεπώνυμο ασθενούς 

   Πατρώνυμο 

   Νούμερο ασκού 

   Ημερομηνία λήξης 

   ΑΒΟ Rhesus 

 



    ΛΟΙΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

 

   Αμέσως πριν την μετάγγιση πρέπει να ελέγχεται: 

 

  το χρώμα της μονάδας  

  η μονάδα για τυχόν διαρροές 

   Το άτομο που συνδέει το αίμα στον ασθενή πρέπει  

  να ελέγχει για δεύτερη φορά τα στοιχεία του ασθενούς  



   Αν οποιαδήποτε ανωμαλία ή διαφορά στοιχείων 
βρεθεί κατά τους παραπάνω ελέγχους  

     

 το αίμα ή το παράγωγο δεν πρέπει να   μεταγγισθεί 

    

 η μονάδα πρέπει να επιστραφεί στην Αιμοδοσία 

 



Η ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ 

 

   Η νομική ευθύνη μετάγγισης αίματος ανήκει 

 στο άτομο που έχει ζητήσει αίμα ή παράγωγο 

 

 στα άτομα που έκαναν τον έλεγχο παρά την κλίνη του 
ασθενούς.  
 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ RBC 

Άμεσες ενέργειες 
 
 Να διακοπεί άμεσα η μετάγγιση 
 Να ειδοποιηθεί ιατρός  
 Να αντικατασταθεί η συσκευή έγχυσης με καινούργια και να 

διατηρηθεί η φλέβα με χορήγηση φυσιολογικού ορού 
 Να επιβεβαιωθεί άμεσα η ταυτότητα του ασθενούς, να 

ελεγχθούν τα στοιχεία στον ασκό και στο έντυπο 
συμβατότητας. 

 Να ειδοποιηθεί η Αιμοδοσία, να σταλούν νέα δείγματα με το 
έντυπο καταγραφής της αντίδρασης πλήρως συμπληρωμένο. 

 Να σταλεί ο ασκός στην Αιμοδοσία για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου της αντίδρασης.  



ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
 Συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο κλινικό γιατρό  
επί αντιδράσεως σε μετάγγιση ερυθρών, πλάσματος ή αιμοπεταλίων  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................ ΩΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: .............................  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ....................... ΩΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ......................................................  
ΑΡ. ΜΟΝ.: ................   RBC □    /    FFP □    /    ΑΜΠ □    /    ΑΛΛΟ □  
Συμπυκν. Ερυθρά Φίλτρο παρά την κλίνη Πλυμένα Ερυθρά Λευκαφαιρ. πριν την φύλαξη ερυθρά 
Ονομασία φίλτρου: ............................................................................ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
Ρίγος Προκάρδιο Άλγος Αιμορ. διάθεση Πυρετός Οσφυαλγία Εξάνθημα Κεφαλαλγία 
Αιμοσφαιρινουρία Άλλο 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: (βλ. όπισθεν)  Βαθμός: Ι       ΙΙ       ΙΙΙ       IV  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ............................................................................................ 
Υπευθυ. Γιατρός: ................................................. Υπογραφή / Σφραγίδα: ................................ 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΩΡΑ ΠΑΡ. ΕΝΤΥΠΟΥ: ........................................ ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: ...........................  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ:  ΝΑΙ  □   /   ΟΧΙ  □ 
   Ασκός    Δείγμα αίματος       προ μετάγγισης   Δείγμα αίματος μετά μετάγγισης 
ΟΜΑΔΑ – RH SCREENING     Συμβατότητα  Καλλιέργεια 
Ημερομηνία: ......................... Υπεύθυνος ................................. Υπογραφή ....................... 


