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ΕΓΓΡΑΦΟ:2
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 1) ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΟΜΑΔΑ-ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ
2) ΜΕΣΑΓΓΙΗ
φμφωνα με τισ διεκνείσ (Οδθγόσ για τθν παραςκευι, τθ χριςθ και τθ διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ των προϊόντων αίματοσ, υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 14 θ ζκδοςθ, 2008)
αλλά και τισ εκνικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (ΕΚΕΑ, 18θ / 15.09.2009) :
1) Σο ζντυπο αίτθςθσ για μετάγγιςθ και το δείγμα γίνονται δεκτά από το τμιμα τθσ
αιμοδοςίασ μόνον όταν όλα τα ςτοιχεία τουσ ( ΕΠΙΘΕΣΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ,
ΗΛΙΚΙΑ Ή /ΚΑΙ ΑΜ ΑΘΕΝΟΤ) είναι πλιρωσ και ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνα και
ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ.
ε κάκε αμφιβολία ι δυςκολία ανάγνωςθσ των ςτοιχείων τουσ απορρίπτονται και
ηθτοφνται νζα (ΕΚΕΑ, 18θ / 15.09.2009, παράγραφοσ 1.6)

2) Αν δεν υπάρχει ιςτορικό προθγοφμενθσ ομάδασ του αςκενι ςτα αρχεία τθσ
αιμοδοςίασ, το τελευταίο ζτοσ, θ ομάδα πρζπει να επιβεβαιϊνεται με τον ζλεγχο
τθσ ομάδασ ςε νζο δείγμα του αςκενι (δεφτερη λιψθ, ςε άλλο χρόνο) για να
προλαμβάνονται λάκθ που ςυνζβθςαν ςτθν λιψθ ι καταγραφι τθσ ετικζτασ του
δείγματοσ (ΕΚΕΑ, 18θ / 15.09.2009, παράγραφοσ 2.12).

3) Πριν από τθν μετάγγιςθ μονάδασ ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν ςτον αςκενι ο
επαγγελματίασ υγείασ που κα χορθγιςει το αίμα κα πρζπει να ελζγξει (Διαςφάλιςθ
ποιότθτασ , Ελλθνικι Αιματολογικι Εταιρεία 1998, ςελ 137) :
1) Σο ονοματεπώνυμο του αςκενοφσ που κα πρζπει να ςυμφωνεί με τα
ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο ζντυπο μετάγγιςθσ και ςτθν ετικζτα
ςυμβατότθτασ.
2) Σθν ομάδα ΑΒΟ-Rhesus και τον αριθμό τησ μονάδασ (κα πρζπει να
αναγράφεται ςτθν ετικζτα ςυμβατότθτασ και ςτο ζντυπο τθσ μετάγγιςθσ).
3) Η ομάδα ΑΒΟ-Rhesus τθσ μονάδοσ να είναι ςυμβατι με τθν ομάδα του
αςκενοφσ
4) Η ημερομηνία λήξησ τθσ μονάδασ
5) Η ετικζτα ςυμβατότθτασ κα πρζπει να φζρει τθν υπογραφή του
εκτελζςαντοσ τθν διαςταφρωςθ. Εάν θ διαδικαςία ςυμβατότθτασ δεν ζχει
ολοκλθρωκεί (επείγουςεσ καταςτάςεισ) κα πρζπει να αναγράφεται.

6) Θα πρζπει να ελεγχκοφν οι γραπτζσ οδθγίεσ του κεράποντοσ ιατροφ ϊςτε να
βεβαιωκεί ότι κα δοκεί το κατάλλθλο παράγωγο αίματοσ.
7) Πριν από τθν ζναρξθ τθσ μετάγγιςθσ κα πρζπει να αναγνωριςθεί θετικά ο
λήπτησ. Θα πρζπει να ερωτθκεί ο αςκενισ και να επιβεβαιϊςει τθν
ταυτότθτα του (όταν ζχει ςυνείδθςθ)
Για μεγαλφτερθ αςφάλεια ςε αρκετά κζντρα θ διαδικαςία που προθγείται τθσ
χοριγθςθσ του αίματοσ γίνεται από δφο άτομα, τα οποία και υπογράφουν το
ζντυπο μετάγγιςθσ.
Προ τθσ μετάγγιςθσ κα πρζπει να ελεγχκοφν τα ηωτικά ςθμεία του αςκενοφσ. Σο
άτομο που κα χορθγιςει τθν μετάγγιςθ κα πρζπει να παρακολουκιςει τον
αςκενι για 15 λεπτά τουλάχιςτον όταν είναι πιο πικανό να παρουςιαςκοφν
ςοβαρζσ αντιδράςεισ.
Συχόν αντιδράςεισ καταγράφονται και αναφζρονται ςτθν Αιμοδοςία για
τουλάχιςτον 24 ϊρεσ μετά τθν μετάγγιςθ. Επί εξιτθρίου ο αςκενισ
ενθμερϊνεται από τον κλινικό ιατρό για τθν πικανότθτα αυτϊν των
αντιδράςεων και τθν αναφορά ςτο τμιμα.

Η αυςτθρι τιρθςθ των κανόνων τθσ αιμοδοςίασ κα βοθκιςει τθν αποφυγι λακϊν
που μπορεί να αποβοφν και κανατθφόρα για τον αςκενι.
Επιςυνάπτονται ςτοιχεία από διεκνι και εκνικά ςτοιχεία (Vox Sanguinis 2011, 100,
46–59, ΚΑΕ 2010)
ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν ςυνεργαςία.
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