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Ως λάθος ή παρ’ ολίγον λάθος ορίζεται κάθε 

απόκλιση από τις αποδεκτές διαδικασίες της 

Αιμοδοσίας όπως αυτές καθορίζονται από τις 

γραπτές κατευθυντήριες οδηγίες 

 



 Σκοπός της καταγραφής και κατάταξης των 

λαθών στην Αιμοδοσία είναι η λήψη μέτρων 

για την διόρθωση και την πρόληψή τους 



Ως προς την προέλευσή τους 

 

Ανθρώπινα 

Οργανωτικά  

τεχνικά 

 

Ως προς το στάδιο της 

διαδικασίας  

Προαναλυτικού  

Αναλυτικού  

Μεταναλυτικού 

σταδίου 

 



Περιλαμβάνει:  

Αίτηση μετάγγισης με Ονοματεπώνυμο-
πατρώνυμο-ημερομηνία γέννησης-αριθμός 
μητρώου ασθενούς-αιτούμενο παράγωγο 
αίματος-αριθμός και ποσότητα 

 Δείγμα αίματος με Ονοματεπώνυμο-
πατρώνυμο-ημερομηνία γέννησης-αριθμός 
μητρώου ασθενούς 



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 



 

Περιλαμβάνει: 

 Καταγραφή: Ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο-

ημερομηνία γέννησης-αριθμός μητρώου 

ασθενούς 

 Επιλογή παραγώγου  

Ομάδα 

 διασταύρωση 



 Λάθος καταγραφής: 

Ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο-ημερομηνία 

γέννησης-αριθμός μητρώου ασθενούς 

Άλλα λάθη καταγραφής (ορθογραφικά) 

 Λάθος επιλογή παραγώγου 

 Λάθος ομάδα αίματος 

 Λάθος διασταύρωση 



 

Περιλαμβάνει: 

Παράδοση παραγώγου από την Αιμοδοσία 

Παραλαβή παράγωγου από το τμήμα 

Μετάγγιση στον ασθενή 



 Λάθος παράδοση παραγώγου από την 

Αιμοδοσία 

 Λάθος παραλαβή παράγωγου από το τμήμα 

Μετάγγιση παραγώγου σε λάθος ασθενή 

Μετάγγιση ασθενούς με λάθος παράγωγο 

 



Στόχος: η αύξηση της ανίχνευσης των λαθών 

Μέσω συστήματος καταγραφής των παρ’ ολίγον 
λαθών 

Η διαδικασία αυτή προσφέρει  

 Αύξηση δεδομένων για ανάλυση 

 Αύξηση ικανότητας ανάδειξης λαθών 

 Αύξηση δυνατότητας αποφυγής μοιραίου λάθους 

 

Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα ποιοτικού ελέγχου λαθών 

προσαρμοσμένα στην Αιμοδοσία από την 

βιομηχανία (π.χ μοντέλα πρόληψης αεροπορικών 
ατυχημάτων) 

  



 Σοβαρή ανεπιθύμητη 

αντίδραση ή σοβαρό 

ανεπιθύμητο συμβάν: κάθε 

αντίδραση ή περιστατικό που 

συνδέεται με την διαδικασία 

συλλογής και διάθεσης των 

προϊόντων αίματος, το οποίο 

προκάλεσε ή θα μπορούσε να 

προκαλέσει βλάβη στον 

δότη/ασθενή(λάθος στην ομάδα ή 

στο δείγμα αίματος) 

 Παρ’ ολίγον λάθος: 

παρεκτροπές από την διαδικασία 

της συλλογής και διάθεσης των 

προϊόντων αίματος, που εν 

δυνάμει θα οδηγούσαν σε σοβαρά 

ανεπιθύμητα συμβάντα και 

αποτράπηκαν (πιθανή χορήγηση 

λάθος ή ακατάλληλου 

παραγώγου) 

 



  Ισχύοντα συστήματα ποιοτικού έλεγχου 

λαθών στην Αιμοδοσία 

 SHOT (Μεγάλη Βρετανία) 

HEMOVIGILANCE (Γαλλία) 

 ΣΚΑΕ (Ελλάδα) 



Μέθοδος: 

 Αναφορά, χωρίς συνέπειες για όποιον την 

κάνει. 

 Καταγραφή λαθών και παρ’ ολίγο λαθών 

 Ανάλυση αιτιών 

 Ομαδοποίηση λαθών (Οργανωτικά, Τεχνικά, 

Ανθρώπινα) 

 Παρακολούθηση συχνότητας κάθε ομάδας 

αιτιών 

 Παρέμβαση /διόρθωση αιτίας 
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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 

50%

29%

15%

6%

Παράδοση/Μετάγγιση

αίματος

Tράπεζα αίματος

Αίτημα/δειγματοληψία

Αλλα



 Δημιουργήθηκε το 1995, λειτουργεί στα πλαίσια του ΚΕΕΛΠΝΟ 

 Στόχος η επιδημιολογική επιτήρηση και καταγραφή  

- των μεταδιδόμενων με το αίμα λοιμώξεων  

- των ανεπιθύμητων αντιδράσεων και  

- των συμβάντων  

που σχετίζονται με τον αιμοδότη και τον ασθενή, ώστε να αυξηθεί η 

ασφάλεια των προϊόντων του αίματος και να περιοριστούν οι 

κίνδυνοι της αιμοδοσίας και της μετάγγισης. 

 Στηρίζεται στην : 

- εθελοντική συμμετοχή 

- εμπιστευτικότητα 

- εκπαίδευση και  διάλογο των Υ. Αιμοδοσίας  και των Κλινικών 

 



82% 

10% 
8% 

ερυθρα πλάσμα αιμοπετάλια 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις 1997-2007 



Σοβαρές 7%(n=300) 

1:9625 μον. Αίματος 

1:14499 μον. προϊόντων 

Μη σοβαρές 93% 

(n=4029) 

1:716 μον. αίματος 

1:1080 μον. Προϊόντων  

Όλες οι αντιδράσεις  

(n=4329) 

1: 667 μον. Αίματος 

1:1005 μον. προϊόντων 



Τύπος  Αριθμός σοβ αντιδρ             % 

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% 



8% 

32% 

56% 

4% 

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. 



Παρ’ ολίγον 

λάθος σχετικά 

με: 

Ελαττωματικό 

προϊόν 

Βλάβη 

εξοπλισμού 

Ανθρώπινο 

σφάλμα 

άλλο συχνότητα 

Συλλογή ολ. 

αίματος 

66 0 42 0 1:4.205 

Συλλογή με 

αφαίρεση 

0 4 1 0 1:90.837 

Έλεγχος 

μονάδων 

αίματος και 

αφαίρεσης 

0 0 0 0 0 

Επεξεργασία 36 1 4 751 1:573 

Αποθήκευση 5 8 6 0 1:23.904 

Διανομή 0 0 2 0 1:227.093 

Υλικά 0 0 0 0 0 

Άλλα 0 2 17 24 1:10.562 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
107 15 72 775 1:468 



συλλογή ολ. 

Αιματος 

11% 

συλλογή με 

αφαιρεση 
1% 

επεξεργασία 

82% 

αποθηκευση 

2% 

διανομή  

0% 

αλλα 

4% 

Κατανομή λαθών  



 

 Συμμετείχαν 36 ΥΑ το 2006 και 52 ΥΑ το 2007, 

που επεξεργάστηκαν συνολικά  917.989 

προϊόντα αίματος  

 Συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων 

1:76.499 μον. αίματος 

 Συχνότητα παρ’ ολίγον συμβάντων 1:398 μον. 

αίματος 

 Τα συχνότερα αφορούν την συλλογή (42%) και 

την επεξεργασία του αίματος (56%) 



   Η ανάγκη για διορθωτικές ενέργειες των 

   διαδικασιών στην Αιμοδοσία, προς αποφυγή 

επανάληψης λαθών ή συμβαμάτων προκύπτει 

συχνά λόγω:  

 Παραπόνων από χρήστες των υπηρεσιών 

Αιμοδοσίας( αιμοδότες, κλινικές, ασθενείς) 

 Μη συμμορφώσεων 

 Προτάσεων εργαζομένων στην Αιμοδοσία 



Η μη συμμόρφωση περιλαμβάνει:  

 το ανεπιθύμητο συμβάν 

 το παρ’ ολίγον λάθος 

καθ΄  όλη την διαδικασία της Αιμοδοσίας από την συλλογή ως 

την διάθεση των προϊόντων αίματος 

Η διαχείριση των μη συμμορφώσεων περιλαμβάνει: 

  ανάλυση των αιτιών 

 Λήψη διορθωτικών ενεργειών  

 Παρακολούθηση εφαρμογής τους προς αποφυγή 

επανάληψης του συμβάντος ή του λάθους. 

 



  Κατηγορία προβλήματος  Πιθανό πρόβλημα (παράδειγμα) Εντοπισμός – υπεύθυνος 

περιγραφής προβλήματος 

Ανάλυση αιτιών από: 

Παραλαβή υλικών / 

εξοπλισμού 

Ληγμένα αντιδραστήρια ή κακής 

κατάστασης συσκευασία, 

δυσλειτουργία εξοπλισμού στην 

πρώτη λειτουργία, κακή κατάσταση 

ασκών ή αναλωσίμων κ.λ.π. 

Εξουσιοδοτημένο για την 

παραλαβή προσωπικό 

Υπ. για παραλαβή με Υπ. Διαχείρισης της 

Ποιότητας 

Παραλαβή αίματος και 

συστατικών του από άλλες 

Αιμοδοσίες 

Αιμολυμένο ή αποχυμένοι ασκοί, 

κακή μεταφορά – διατήρηση / 

λιωμένες παγοκύστες ή ξηρός 

πάγος κ.λ.π. 

Εξουσιοδοτημένη 

Νοσηλεύτρια  

Ειδικευμένος Ιατρός 

Υπ. Διαχείρισης της Ποιότητας 

Συλλογή αίματος και 

συστατικών του  

Δυσλειτουργία συσκευής 

αιμοληψίας κ.λ.π. 

Νοσηλεύτρια αιμοληψίας Νοσηλεύτρια 

Ειδικευμένος Ιατρός 

Έλεγχος αίματος και 

συστατικών του  

Controls εκτός στατιστικών ορίων, 

αποκλίσεις στα αποτελέσματα 

διεργαστηριακού ελέγχου 

Ειδικευμένος Ιατρός ή  

Βιολόγος 

Ειδικευμένος Ιατρός ή  

Βιολόγος 

Προβλήματα που 

συνδέονται με την 

επεξεργασία, αποθήκευση 

και διανομή αίματος και 

συστατικών του 

Προβλήματα συσκευών 

παραγώγισης κατά την παραγωγή, 

λάθος τοποθέτηση προϊόντων 

αίματος σε αποθηκευτικούς 

χώρους, ανυπαρξία σήμανσης 

προϊόντων, δυσλειτουργία ψυγείων 

ή καταψυκτών, αποκλίσεις που 

παρουσιάζονται κατά τη 

διακρίβωση του εξοπλισμού 

(ψυγεία, συσκευές κ.λ.π.), κακή 

συσκευασία προϊόντων αίματος για 

διανομή, διακοπή διανομής 

προϊόντων αίματος λόγω έκτακτων 

περιπτώσεων   

Νοσηλεύτρια ή  

Τεχνολόγος  

Υπ. Διαχείρισης της Ποιότητας 



 Α. Εντοπισμός- Περιγραφή προβλήματος 

   Κατηγορία προβλήματος (μη συμμόρφωσης) 

        Παραλαβή εξοπλισμού         Κατά την συλλογή αίματος ή συστατικών του 

         Παραλαβή ασκών ή άλλων υλικών          Κατά τον έλεγχο αίματος ή συστατικών του 

         Παραλαβή αντιδραστηρίων           Κατά την επεξεργασία αίματος ή συστατικών   του 

 

        Παραλαβή αίματος από άλλες αιμοδοσίες           Κατά την αποθήκευση αίματος ή συστατικών του 

 

        Διορθωτικές ενέργειες μετά από ανεπιθύμητη 

αντίδραση 

           Κατά την διανομή 

Β. Ανάλυση των αιτιών 

Γ. Καθορισμός Διορθωτικών ενεργειών 

Δ. Απάντηση για τις διορθωτικές ενέργειες που έγιναν 

Ε. Επαλήθευση / Αξιολόγηση διορθωτικών ενεργειών 

Ζ. Χαρακτηρισμός ως σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν 



Ο εντοπισμός των παραλείψεων (παρ’ ολίγων 

λάθη) , η ανάλυση των γεγονότων, η 

κατανόηση των αιτιών, η επιλογή κάποιων 

διορθωτικών κινήσεων, αν χρειαστεί, είναι ο 

μόνος δρόμος για την πρόληψη ενός σοβαρού 

λάθους στην Αιμοδοσία. 

Η αναφορά των παραλείψεων  πρέπει να 

ενθαρρύνεται σαν μέσο πρόληψης λαθών και 

ταυτόχρονα εκπαίδευσης του προσωπικού 


