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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί σημαντικό και ολοένα υπό μελέτη 

αντικείμενο έρευνας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρθηκαν 

να γίνουν αρωγοί σ' αυτή την προσπάθεια.

Πιο συγκεκριμένα να ευχαριστήσουμε το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό του:
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• Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ)

• 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ Αθηνών

• ΙΚΑ Αθηνών

• Γ. Ν. Γ. Γεννηματάς

• Γ. Ν. Λαϊκό

• Γ. Ν. Αττικό

• Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

• Εθελοντισίίόα : Είναι η έκφραση της ανιδιοτελή συμμετοχής του πολίτη στην 

επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

• Αιυιοδοσία : Είναι η χορήγηση αίματος με τη μετάγγιση και κατ’ επέκταση όλη την 

οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, συντήρηση και διάθεση του αίματος και 

των παραγώγων του.

• Αίιχα : Είναι ένας ιστός με την κυριότερη ιδιότητα της μεταφοράς του οξυγόνου και 

άλλων ουσιών στα κύτταρα του οργανισμού.

• Παοάνωνα αίιιατοα : Αναφέρονται το ολικό αίμα, τα ερυθρά και λευκά 

αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και το πλάσμα.

• Α ιυ,οδότης : Ένα άτομο με φυσιολογική υγεία και καλό ιατρικό ιστορικό που δίνει 

αίμα ή πλάσμα για θεραπευτική χρήση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας καθώς και η παράταση του 

προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού, αυξάνουν συνεχώς τις ανάγκες σε μονάδες - 

παράγωγα αίματος και επιβάλλουν την συνεχή και με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξη της 

επί κοινής βάσης Αιμοδοσίας, η οποία λόγω των εξελίξεων αυτών αλλάζει.

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η Εθελοντική Αιμοδοσία, η σημασία της 

και οι διαστάσεις που αυτή λαμβάνει μέσα στη κοινωνία μας και γενικότερα ποια είναι η 

υπόσταση και η συμβολή της μέσα στην Ε.Ε.

Η υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης, στηρίζεται στο γεγονός πως η ελλιπής 

πληροφόρηση για τη μέθοδο της αιμοληψίας και η αδιαφορία των πολιτών για τη 

σημαντική προσφορά και σημασία της για την ανθρώπινη ζωή είναι οι κύριες αιτίες που 

δυσκολεύουν την ευρέα εφαρμογή της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα σε σύγκριση 

με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Σκοπός, είναι η μελέτη της προβολής των συστημάτων αιμοδοσίας στις χώρες της 

Ε.Ε. και κυρίως η εξέταση της σημασίας, χρησιμότητας και επιτυχίας των εθελοντών 

αιμοδοτών σ ' αυτές.

Στόχοι της έρευνάς αυτής, είναι η απόδειξη της αδυναμία του Ελληνικού 

συστήματος υγείας να εγκαθιδρύσει ένα αποτελεσματικό σύστημα Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας. Επίσης, να προταθούν κίνητρα και μέθοδοι προσέλκυσης υποψηφίων 

αιμοδοτών καθώς και τρόποι προβολής της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Η έρευνά αποτελείται πέντε (5) κεφάλαια τα οποία με τη σειρά τους διαιρούνται σε 

επιμέρους ενότητες. Πιο αναλυτικά :

ν'' Στο Α’ Κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ιστορία της Αιμοδοσίας, στο θεσμό 

του εθελοντισμού, στο αίμα και τα παράγωγα αυτού, στις ομάδες αίματος 

καθώς και στην χωροταξική κατανομή της Αιμοδοσίας. Επίσης, αναφέρονται η 

μέθοδος της αιμοληψίας, η χρήση του αίματος και οι τρόποι ελέγχου και 

ασφάλειας του αίματος.

ν' Το Β’ Κεφάλαιο, αναφέρετε στο θεσμό του εθελοντή αιμοδότη, στην επιλογή 

και απόρριψη αιμοδοτών, στον τρόπο προσέλκυσης αιμοδοτών καθώς και στο 

ρόλο της διαφήμισης στην εθελοντική αιμοδοσία.
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•S To Γ’ Κεφάλαιο αναφέρετε στις χώρες της Ε.Ε. και ότι αφορά την εθελοντική 

αιμοδοσία σε αυτές.

■S Το Δ’ Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα και 

πιο συγκεκριμένα σε ιστορική αναδρομή και νομοθετικές ρυθμίσεις, στην 

προσέλκυση εθελοντών, στην κάλυψη αναγκών, καθώς και στη συλλογή 

εθελοντών, στην προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας και στις προτάσεις για 

την προώθηση της. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε.

Η μεθοδολογία για την διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας στο μεγαλύτερο 

κομμάτι της στηρίχθηκε στην έμμεση παρατήρηση, στην επεξεργασία πρωτογενών, 

δευτερογενών και τριτογενών πηγών πληροφόρησης.

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, ένα μέρος του υποστηρίχθηκε από την έμμεση 

παρατήρηση και το υπόλοιπο αποτελεί κομμάτι το οποίο στηρίχθηκε στη μέθοδο των 

ερωτηματολογίων. Διενεμήθησαν ερωτηματολόγια που περιείχαν ερωτήσεις κλειστού και 

ημιανοιχτού τύπου με απώτερο σκοπό την γρηγορότερη και ευκολότερη επεξεργασία τους 

μέσω υπολογιστικών φύλων Excel.

Όσον αφορά την μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε, αυτή ήταν η απλή 

τυχαία δειγματοληψία, όπου το δειγματοληπτικό μας πλαίσιο κινούνταν προς όλα τα 

άτομα, ανεξαρτήτου φύλου, κάτοικοι Ελλάδος και ηλικίας άνω των 18.

Σ' αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης 

αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά κυρίως την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θέματος.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός εκδόσεων για το συγκεκριμένο θέμα, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Ωστόσο, οι προσωπικές επαφές με αρμόδια άτομα 

για την Αιμοδοσία, σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας, όσο και σε άτομα 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα οποία βοήθησαν στη διεξαγωγή 

της έρευνας. Σημαντική επίσης φάνηκε η βοήθεια από το παράρτημα της Ε.Ε. στη χώρα 

μας και οι αξιόλογες πληροφορίες που αποκτήθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1.1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Με τον όρο «Αιμοδοσία»1 νοείτε η επιστήμη και τέχνη όχι μόνο της συλλογής 

αίματος, αλλά και του ελέγχου, της επεξεργασίας του (δηλαδή του διαχωρισμού του 

ολικού αίματος σε παράγωγα), της συντήρησης, αποθήκευσης και διάθεσης αυτού και των 

παραγώγων του καθώς επίσης και της μετάγγισης του κατάλληλου παραγώγου, όταν 

πρέπει, σε όποιον το χρειάζεται, στη σωστή δόση και υπό τις σωστές συνθήκες. Η 

μετάγγιση αίματος υπήρξε η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση οργάνου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική και τεχνική πρόοδος στον τομέα της 

μετάγγισης αίματος υπήρξε τόσο αλματώδης, ώστε σήμερα η μετάγγιση να μην είναι μια 

απλή λήψη και χορήγηση αίματος αλλά ένας ιδιαίτερος κλάδος της Αιματολογίας υπό 

συνεχή εξέλιξη. Αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο, η οποία στηρίζεται σε αυστηρούς 

κανόνες, μια ολοκληρωμένη οργάνωση που περιλαμβάνει μια πλειάδα ειδικοτήτων 

(αιματολόγους, βιοχημικούς, ειδικούς τεχνικούς, νοσηλευτικό προσωπικό, 

στατιστικολόγους κτλ.) καθώς και άλλες επιστήμες πέραν της Ιατρικής (Βιολογίας, 

Φαρμακολογίας, Κοινωνιολογίας και Ηθικής)2 οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

εξέλιξή της.

Βάσει λοιπόν του ορισμού που δόθηκε παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως η εξέλιξη 

της Αιμοδοσίας είναι πολυπαραγοντική. Εξαρτάται από την πρόοδο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας αλλά και της πολιτικής μέσω της «νομοθεσίας» και της «χρηματοδότησης» 

της.

Η συμβολή του αίματος για τη διατήρηση της ζωής, υπήρχε από την εποχή των 

ανθρώπων των σπηλαίων, όχι βέβαια με τη σημερινή αντίληψη αλλά με μεταφυσικές 

ιδιότητες που του απέδιδαν. Πίστευαν ότι αντιπροσωπεύει κάτι μυθικό, τους προκαλούσε 

δέος.

Ταύτιζαν την απώλεια αίματος με την απώλεια της ζωής. Πέρασαν αιώνες για να

1 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγωγή υγείας, Αθήνα 1998.
2 Βιολογία: ολοφάνερη η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων Μοριακής Βιολογίας για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων.
Φαρμακολογία: το αίμα δεν είναι απλό υγρό, ο χειρισμός και η χρήση του διέπεται από τους ίδιους κανόνες 
με τα φάρμακα.
Κοινωνιολογία: διότι κάθε αλλαγή στην κοινωνική συνείδηση των πολιτών έχει άμεσο αντίκτυπο στο ποσό 
των μονάδων αίματος που συλλέγεται.
Ηθική: ο τρόπος ενημέρωσης και προσέλκυσης αιμοδοτών αλλά και η καθιέρωση ή μη προνομίων- 
διευκολύνσεων για τους αιμοδότες άπτονται της ηθικής και δεοντολογίας.
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ξεπεραστεί η αντίληψη των μεταφυσικών του ιδιοτήτων και χρειάστηκε να αποκτηθούν 

γνώσεις καθοριστικής σημασίας για να αποτολμηθεί η αντικατάσταση του πολύτιμου 

αυτού υγρού με μετάγγιση.

Οι πρώτες αναφορές για μετάγγιση αίματος γίνονται στον Όμηρο, στους Αιγυπτιακούς 

παπύρους, σε Εβραϊκά και Συριακά χειρόγραφα..3

Στους Ρωμαϊκούς χρόνους και το Μεσαίωνα επικρατούσε η λαϊκή αντίληψη ότι το αίμα 

διατηρεί την υγεία, τονώνει και παρατείνει τη νεότητα.

Σαν πρώτη μετάγγιση εικάζεται το 1492 στον Πάπα Ιννοκέντιο τον 8°. Η πρώτη 

πάντως καθορισμένη και λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής της μετάγγισης βρίσκεται σε 

πραγματεία του Γερμανού χημικού Ανδρέα LIBANIUS (1615), ενώ κατά τους Ιταλούς η 

προτεραιότητα ανήκει στον γιατρό JEAN DE COLLE (1628) από την Πάδοβα.

Σταθμός στην ιστορία της μετάγγισης υπήρξε η «χαρτογράφηση» του 

κυκλοφοριακού συστήματος από τον William HARVEY το 1628.

Ως πρώτη επιτυχής μετάγγιση αίματος στα ζώα καταγράφεται το 1665 ενώ «τραγική» 

θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα μετάγγισης σε άνθρωπο το 1667, όταν ο 

γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου , ΖΑΝ BATIST DENIS, πραγματοποίησε μετάγγιση 

αίματος από πρόβατο σε 15χρονο αγόρι. Το αγόρι πέθανε και ο γιατρός καταδικάστηκε για 

φόνο.

Από τότε πολλοί προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν μεταγγίσεις αίματος, από άνθρωπο 

σε άνθρωπο, από ζώα σε ανθρώπους και από αρτηρία σε φλέβα αλλά όλες είχαν αρνητικά 

αποτελέσματα. Αυτό οφειλόταν στο ότι το αίμα που χρησιμοποιούσαν ήταν συχνά άλλης 

ομάδας και οι κανόνες ασηψίας ήταν άγνωστοι.

Έτσι, η μετάγγιση λησμονήθηκε για δύο περίπου αιώνες. Το ενδιαφέρον για τη μετάγγιση 

αναγεννιέται τον 19° αιώνα. Σε σειρά πειραματικών εργασιών, διαπιστώνονται ότι 

απόπειρες μετάγγισης όπως οι παραπάνω είναι επικίνδυνες και πρέπει να εγκαταλειφθούν. 

Η παραπάνω διαπίστωση και η χρησιμοποίηση της σύριγγας για τη μετάγγιση, αποτέλεσαν 

έναν νέο σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Αιμοδοσίας.

Η τιμή της πρώτης πραγματικής μετάγγισης από άνθρωπο σε άνθρωπο ανήκει στον 

MAJOR ο οποίος δεν έκανε απευθείας μετάγγιση αλλά συνέλεξε το αίμα για την 

μετάγγιση σε δοχείο.

Η αναστόμωση της αρτηρίας με φλέβα καταργείται, το αίμα συλλέγεται σε δοχείο και 

χρησιμοποιείται κυρίως σε αιμορραγίες. Τα αποτελέσματα δεν ήταν όμως πάντα θετικά

3 ΤΖΙΟΥΡΑ, Κ ., Βιοπαθολόγος, 19η Αμφικτιονία, Πρακτικά Συνεδρίου, Σέρρες 2005
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και εξακολουθούσαν να υπάρχουν θανατηφόρα κρούσματα που σήμερα γνωρίζουμε ότι 

οφείλονταν κυρίως σε ασυμβατότητα.

Ο mo σημαντικός σταθμός παγκοσμίως στη ιστορία της μετάγγισης ήταν η 

ανακάλυψη των «ομάδων αίματος», το σύστημα ABO, από τον LANDSTEINER το 1900. 

Έτσι, έγινε αντιληπτό ότι χρειάζεται επιλογή του αίματος για κάθε ασθενή ανάλογα με την 

ομάδα αίματος του. Γι’ αυτήν την ανακάλυψη o LANDSTEINER τιμήθηκε το 1930 με το 

βραβείο NOBEL. Δύο χρόνια αργότερα, το 1932, η πρώτη τράπεζα αίματος παρουσιάζεται 

στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο LENIGRAND.

Ο επόμενος σταθμός στην ιστορία της Αιμοδοσίας ήταν το 1914 όταν με τις 

ταυτόχρονες εργασίες των HUSTIN (Βρυξέλλες), ACOT (Bunos Aires) και LEWISOHN 

(N. York), χρησιμοποιήθηκαν τα κιτρικά άλατα σαν αντιπηκτικό διάλυμα. Η προσθήκη 

γλυκόζης στο αντιπηκτικό διάλυμα ευρέθηκε ότι συμβάλλει στην επιβίωση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων για 21 ημέρες. Έπειτα διαπιστώθηκε ότι η ψύξη επιβραδύνει την αλλοίωση 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η διατήρηση του αίματος σε ψυγείο επηρέασε σημαντικά την 

όλη οργάνωση της Αιμοδοσίας. Χάρις στο αντιπηκτικό διάλυμα και τη δυνατότητα 

συντήρησης στο ψυγείο, το αίμα πλέον ήταν δυνατό να συλλέγεται με τον δότη μακριά 

από τον ασθενή, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται σε ώρα ανάγκης.

Όταν άρχισε να εφαρμόζεται η συντήρηση σε ψυγείο, η προπαρασκευαστική 

εργασία ήταν ιδιαίτερα κοπιαστική, το αίμα λαμβανόταν σε σύριγγες των 60 ml που 

περιείχαν κιτρικό και γλυκόζη και το συντηρούσαν στο ψυγείο. Η πρώτη μετάγγιση 

συντηρημένου αίματος έγινε στις 30 Νοεμβρίου του 1939 στο Λαϊκό νοσοκομείο από τον 

Μ. Παϊδούση. Το δε συντηρημένο αίμα δόθηκε από την Αιμοδοσία του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού.

Την ανακάλυψη των ομάδων αίματος του συστήματος ABO ακολούθησε η 

ανακάλυψη του συστήματος RHESUS από τους LEVIN και STETSON το 1940. 

Σύμφωνα με έρευνα του Μ. Παϊδούση κατά τους Βαλκανικούς και τον Io Παγκόσμιο 

πόλεμο δεν πραγματοποιήθηκαν μεταγγίσεις αίματος στην Ελλάδα.

Ιστορικά αναφέρουμε ότι ο πρώτος που πραγματοποίησε μετάγγιση στην Ελλάδα ήταν ο 

καθηγητής Σ. Οικονόμου στην Πολυκλινική Αθηνών, το 1916 και 1919. Για την πρώτη 

μετάγγιση πήρε αίμα από τον τότε βοηθό του ιατρό Μιχ. Πατρικαλάκη.

Εδώ να αναφερθεί πως η εμπορία του αίματος καταργήθηκε με νόμο το 1974 αλλά 

οι ιδιωτικές τράπεζες αίματος έκλεισαν οριστικά το 1979.

Όσο σύντομη είναι η ιστορία της Αιμοδοσίας τόσο μακρύ και λαμπρό πρέπει να κάνουμε 

το μέλλον της.
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1.2. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο «εθελοντισμός» αποτελεί ένα φαινόμενο που σε κάθε ιστορική περίοδο αποκτά 

διαφορετικά θεσμικά, οργανωτικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Εξαρτάται 

ουσιαστικά από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν και τα διαφορετικά περιβάλλοντα 

στα οποία αναπτύσσονται.

Στη Σπάρτη του Λυκούργου (800 π.Χ), στην Κόρινθο του Περίανδρου (669 π.Χ), 

στην Αθήνα επί Σόλωνα (630 π.Χ) και ιδιαίτερα στη διάρκεια του Χρυσού Αιώνα της 

Αθηναϊκής Δημοκρατίας, εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα εθελοντικής προσφοράς.

Ο Χριστιανισμός εμφανίστηκε με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και οι αξίες του, 

άσκησαν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη μορφών εθελοντισμού. Τις πρώτες μορφές 

οργανωμένης εθελοντικής κάλυψης αναγκών τις συναντάμε στις Πρωτοχριστιανικές 

κοινότητες και την δράση των Αγ. Αποστόλων. Το κίνητρο είναι η φιλανθρωπική 

δραστηριότητα της έμπρακτης εκδήλωσης αγάπης για τον άνθρωπο και όχι η επιθυμία για 

ηθική αναμόρφωση της κοινωνίας. Επί Μ. Αλεξάνδρου ιδρύθηκε η «Βασιλειάδα», 

εθελοντική οργάνωση η οποία δε στόχευε μόνο στην ανακούφιση και άμεση ανταπόκριση 

στις ανάγκες επιβίωσης των ατόμων αλλά και στην καλλιέργεια της αυτονομίας και τον 

αυτοπροσδιορισμό της με την εκπαίδευση και την εκμάθηση επαγγελματικών τεχνών. Θα 

λέγαμε λοιπόν πως είχε διπλό ρόλο.

Μορφές εθελοντικής προσφοράς συναντάμε στο Βυζάντιο, όπου οι εθελοντές ήταν 

κυρίως γυναίκες οι οποίες απασχολούνταν στα νοσοκομεία, πτωχοκομεία και άλλα 

ιδρύματα. Επίσης, να αναφέρουμε πως στην εποχή της Τουρκοκρατίας το «ρόλο» της 

εθελοντικής προσφοράς είχαν αναλάβει ο κλήρος και τα μοναστήρια, όπου εκτελούσαν 

προνοιακό έργο (κυρίως φροντίδα απόρων).

Η ΕΓΝΕΒΟΟ, στις αρχές του 1980, προσδιόρισε έναν ορισμό ως «εθελοντικό» με 

βάση τα εξής χαρακτηριστικά:4

- της «εθελοντικής συμμετοχής» των ατόμων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν

- της «νομικής υπόστασης» του οργανισμού που θέτει κανόνες και διαδικασίες

- των «οικονομικών δραστηριοτήτων» που αποτελούν μέσο για την επίτευξη των 

σκοπών του οργανισμού

- της «δέσμης των κοινών αξιών» που προσδιορίζει τους σκοπούς, και τέλος

- της «ανεξαρτησίας» που παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να ορίζει, να

4 Πιτταδάκη, Τζ,. «Εθελοντική και μη αμειβόμενη Αιμοδοσία», Έκδοση για την 14η Αμφικτιονία.
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αμφισβητεί και να τροποποιεί την ίδια την οργανωτική του δομή και το πεδίο 

δράσης του.

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να πληρούνται όταν αναφερόμαστε 

σε έναν οργανισμό ή υπηρεσία ως «εθελοντικό». Ωστόσο, όσον αφορά το 

κριτήριο της «ανεξαρτησίας» αίρεται λόγω της συχνής εμφανιζόμενης εξέλιξης 

ενός οργανισμού σε ένα είδος «υπεργολάβου» υπηρεσιών που του μεταβιβάζονται 

από κάποια δημόσια αρχή, που συνήθως είναι το ίδιο το κράτος. 

Σ’ αυτή τη περίπτωση το κράτος όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις εθελοντικές 

οργανώσεις ως κοινωνικό εταίρο αλλά συχνά τις αξιοποιεί ως και «βαλβίδες 

ασφαλείας» σε ώρες ανάγκης, ενώ τους εθελοντές ως «εφεδρικό στρατό» και 

απλήρωτο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, ο εθελοντικός τομέας, βάση των 

ευθυνών που ήδη έχει αλλά και του αποδίδουν αξιοποιείται και ως άλλοθι το 

οποίο απαλλάσσει το κράτος από τα δικά του καθήκοντα και το δικό του χρέος 

κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στους πολίτες.

Ευτυχώς για μας, η διάθεση του ανθρώπου για προσφορά χωρίς ανταμοιβή 

είναι μια έμφυτη καταβολή με απόθεμα ηθικών αξιών και συναισθημάτων.

Ο θεσμός και η δράση του εθελοντισμού θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά από 

την εκάστοτε κυβέρνηση της κάθε χώρας, να ενισχυθεί και να αντιμετωπισθεί, 

όπως του αξίζει, για το κοινωνικό έργο που προσφέρει.

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Η εθελοντική εργασία είναι νόμιμο μέσον με το οποίο το άτομο δίνει έκφραση στα 

ανθρωπιστικά ενδιαφέροντά του, συμβάλλει προσωπικά στη ζωή της Κοινότητας 

του και προάγει την ποιότητα ζωής για τους άλλους. Σε μια ελεύθερη κοινωνία η 

ευκαιρία για εθελοντική εργασία και δράση είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη.

2. Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να ασκεί το δικαίωμα αυτό ανεπίσημα σε ατομική 

βάση, συλλογικά σε μια σχέση βασισμένη στις αρχές της αλληλοβοήθειας, ή πιο 

επάσημα, στα πλαίσια ενός μη Κυβερνητικού ή Δημόσιου Οργανισμού.

3. Κάθε πολίτης, αδιάκριτα από ατομική οικονομική ευχέρεια, έχει δικαίωμα να 

συμβάλλει σύμφωνα με τις ικανότητες και τις κλίσεις του, αρκεί αυτό να γίνεται 

δίχως να περιορίζει το ίδιο αυτό δικαίωμα των άλλων.

4. Οι πολίτες, που δίνουν ελεύθερα από το χρόνο τους και τις ικανότητες τους για 

κάποιο κοινό καλό, έχουν το δικαίωμα να περιμένουν ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν θα
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υποτιμήσουν τη συμβολή τους αυτή, επειδή γίνεται ελεύθερα (αμισθί), και ότι δεν 

θα εκμεταλλευτούν την αφιέρωση του πολίτη στη προσφορά αυτή.

5. Πολίτες, που εθελοντικά συμμετέχουν σε οργανωμένο πλαίσιο (οργάνωση), έχουν 

το δικαίωμα να απαιτούν το σαφή καθορισμό του ρόλου του και τη συμμετοχή στη 

λήψη σχετικών αποφάσεων μέσα στην ίδια την Οργάνωση.

6. Όσοι πολίτες αναλαμβάνουν εθελοντικά τη διεκπεραίωση κάποιας υπηρεσίας για 

λογαριασμό άλλων έχουν το δικαίωμα να περιμένουν ότι οι εξειδικευμένοι 

επαγγελματίες, οι διορισμένοι για να παρέχουν ειδικές υπηρεσίες, θα σέβονται τη 

δική τους εθελοντική συμβολή, ότι θα τους στηρίζουν και θα τους ενθαρρύνουν.

7. Όσοι κάνουν χρήση υπηρεσιών που προέρχονται από άλλους, έχουν το δικαίωμα 

να απαιτούν τόσο σεβασμό, όσο και την παρότρυνση να συμμετέχουν, κατά το 

μέτρο που μπορούν, ενεργά και υπεύθυνα, στη διαμόρφωση των προγραμμάτων 

και υπηρεσιών από τα οποία επωφελούνται.

* Το τελικό κείμενο, που υποβλήθηκε με την έκθεση Ειδικής Επιτροπής για τα 

θέματα του Εθελοντισμού στο Προεδρείο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σ’ αυτό το Χάρτη οι όροι «εθελοντική δράση» και «εθελοντική συμβολή» 

αναφέρονται σ’ εκείνα τα έργα και ρόλους που αναλαμβάνουν και εκτελούνται από τους 

πολίτες με την ελεύθερη βούληση τους δίχως οικονομικό αντίκρισμα για κάποιο 

κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό, όπως με διαφοροποιήσεις, γίνεται κατανοητό, σε κάθε Κράτος 

Μέλος του Συμβουλίου.

Στρασβούργο 1982
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1.3. ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ

Όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος λειτουργούν χάρη στο αίμα που 

κυκλοφορεί στις φλέβες, στις αρτηρίες και στα τριχοειδή αγγεία.

Είναι ένας ιστός με πολλές ιδιότητες η κυριότερη εκ των οποίων είναι η μεταφορά 

του οξυγόνου αλλά και άλλων ουσιών στα κύτταρα του οργανισμού. 

Το αίμα αποτελεί το '/η  του βάρους του σώματος, επομένως για έναν ενήλικα είναι 

περίπου 5 λίτρα. Το αίμα είναι ένας ζωντανός ιστός και τα κύτταρά του ανανεώνονται 

συνεχώς από μητρικά κύτταρα του μυελού των οστών ή των λεμφαδένων.

Το αίμα αποτελείται από ένα υγρό διάλυμα, το πλάσμα, στο οποίο αιωρούνται τα 

κυτταρικά στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα 

αιμοπετάλια.

Το πλάσμα αποτελείται κυρίως από νερό στο οποίο είναι διαλυμένα άλατα, 

πρωτεΐνες, σάκχαρα και λίπη. Αποτελεί το 55% του όγκου του αίματος.

Το πλάσμα μεταφέρει με την κυκλοφορία τις θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα και παίρνει 

από αυτά τα προϊόντα που πρέπει να αποβληθούν, που τα μεταφέρει στα όργανα 

απέκκρισης (συκώτι, νεφροί, πνεύμονες). Η ισορροπία αυτή είναι απαραίτητη για την 

υγεία. Κάθε διαταραχή συνεπάγεται βαρεία νόσηση.

Οι πρωτεΐνες του πλάσματος (6 % του όγκου του) συμπεριλαμβάνουν τις αλβουμίνες, τις 

ανοσοσφαιρίνες και τους παράγοντες πήξεως.

Τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος είναι:

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία παράγονται στον μυελό των οστών και όταν 

ωριμάσουν απελευθερώνονται στην κυκλοφορία. Περιέχουν την αιμοσφαιρίνη 

στην οποία οφείλεται και το κόκκινο χρώμα του αίματος.

Είναι υπεύθυνα για την ανταλλαγή του οξυγόνου, δηλαδή προσλαμβάνουν το 

οξυγόνο από τους πνεύμονες και το μεταφέρουν στους ιστούς και τα κύτταρα. 

Από’ κει παραλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα, που το αποβάλλουν κατά την 

επιστροφή τους στους πνεύμονες εξασφαλίζοντας έτσι τη ζωή. Η μέση διάρκεια 

ζωής τους είναι περίπου τέσσερις μήνες και αποτελούν το 45 % περίπου του όγκου 

του αίματος.

(Φυσιολογικές τιμές Αιματοκρίτη : Άνδρες = 42 - 47 % , Γυναίκες =39 - 44 %)
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Τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα έχουν διάρκεια ζωής 2-10 ημέρες. 

Συμβάλλουν σημαντικά στην άμυνα του οργανισμού μας κατά των μικροβίων, με 

φαγοκυττάρωση ή άλλων ξένων βλαπτικών παραγόντων.

• Τα αιμοπετάλια ή θρομβοκύτταρα , είναι πολύ μικροσκοπικά κύτταρα και είναι 

εκείνα που πρώτα φράζουν το σημείο τραυματισμού ενός αγγείου, σχηματίζοντας 

ένα αιμοστατικό αιμοπεταλιακό θρόμβο, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Από τα πιο πάνω φαίνεται πόσο πολύπλοκη είναι η σύνθεση του αίματος 

και πόσο πολλές οι λειτουργίες που επιτελεί.

Ακόμη, καταλήγουμε στο γεγονός πως σ' έναν πάσχοντα οργανισμό, συνήθως δεν 

δίνουμε ολικό αίμα, αλλά το στοιχείο εκείνο που του λείπει ή που έχει ανάγκη.

Είναι αυτονόητο, πως το αίμα είναι ζωντανός ιστός, που δεν μπορεί ακόμη 

να υποκατασταθεί με κανένα φάρμακο ή χημική ουσία. 

Δεν παρασκευάζεται, λαμβάνεται από υγιείς δότες.

Από μια μονάδα αίματος, δηλαδή από έναν ασκό ή φιάλη αίματος ενός δότη, 

μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς αρρώστους. Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα 

προϊόντα του αίματος έχει ορισμένες ενδείξεις χορήγησης. 

Συνοπτικά, λοιπόν, αναφέρουμε:

• Ολικό αίμα: Είναι το αίμα όπως το παίρνουμε από τον αιμοδότη.

Συντηρείται σε ψυγείο στους 4° Ο με κατάλληλο αντιπηκτικό 4 - 5  εβδομάδες. 

Η χορήγηση του έχει ένδειξη μόνο σε αθρόα μεγάλη αιμορραγία μετά από 

τραυματισμό ή στη διάρκεια μιας εγχείρησης.

• Ερυθρά αιμοσφαίρια: Επιβάλλεται να χορηγούνται σ' όλες τις καταστάσεις που 

υπάρχει αναιμία. Επίσης, σ' όλες τις καταστάσεις με αιμορραγία για 

αντικατάσταση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που χάνονται και δεν είναι δυνατόν ν' 

αντικατασταθούν με τίποτα άλλο παρά μόνο με ερυθρά αιμοσφαίρια. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. 

Υπολογίζεται ότι το 80 % περίπου των απαιτούμενων μεταγγίσεων μπορούν να 

γίνονται με ερυθρά αιμοσφαίρια.

• Τα αιμοπετάλια: Προσφέρονται σαν πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια ή σαν 

συμπυκνωμένα αιμοπετάλια και χορηγούνται σε περιπτώσεις που αυτά λείπουν από 

το αίμα (κυρίως σε θρομβοπενίες από απλασία του μυελού των οστών ή στη
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διάρκεια θεραπείας λευχαιμικών ασθενών. Τα αιμοπετάλια διατηρούνται μόνο δύο 

24ωρα από την ώρα της λήψης του αίματος.5

• Τα λευκά αιμοσφαίρια: Χορηγούνται σε αρρώστους με απλασία ή λευχαιμία για 

προφύλαξη τους από λοίμωξη. Διατηρούνται μόνο λίγες ώρες από την ώρα λήψεως 

του αίματος.

• Το πλάσμα: Διατηρείται ως κοινό κατεψυγμένο στους -  30° C. Αν ο αποχωρισμός 

του πλάσματος από το ολικό αίμα έχει γίνει μέσα σε 6 ώρες από την αιμοληψία, 

λέγεται πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα και διατηρείται για έναν χρόνο. 

Χορηγείται σε όλες τις καταστάσεις που έχουμε απώλεια όγκου αίματος, 

τραυματικό shock, σε βαριές περιπτώσεις εγκαυμάτων κτλ. 

Το πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα, επειδή περιέχει όλους τους παράγοντες 

πήξης, χορηγείται σε αρρώστους με αιμορραγική διάθεση.

Βάση όλων των παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η σημασία τόσο του αίματος όσο και των 

παραγώγων του, καθώς και το ευρύ φάσμα χορήγησης που καλύπτουν.

Η τακτική της θεραπείας με παράγωγα αίματος κυρίως βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή στο 

διεθνές προσκήνιο της σύγχρονης μεταγγισιοθεραπείας.

Η ιδέα της θεραπείας με παράγωγα αίματος σημαίνει ότι κάποιος άρρωστος πρέπει 

να παίρνει εκείνα μόνο τα συστατικά του αίματος που χρειάζεται και ο γιατρός μπορεί να 

επιλέξει τη θεραπεία που θα ακολουθήσει βάση αυτού.

Η θεραπεία αυτή πάντα επιθυμητή διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι 

περισσότεροι κίνδυνοι, οι σύμφυτοι με τη χρήση του ολικού αίματος, και εξασφαλίζεται 

κατά τον οικονομικότερο δυνατότερο τρόπο η χρησιμοποίηση μίας μονάδας αίματος με 

την οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι ασθενείς.

1.4. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ -  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABO

Από πολύ παλιά έγινε αντιληπτό, ότι η μετάγγιση αποτελεί την μοναδική θεραπεία 

για τις αιμορραγίες και ορισμένες παθολογικές καταστάσεις. Έτσι, μετά από διάφορες 

προσπάθειες και αλλαγές στον τρόπο χορήγησης του αίματος, ξεκίνησαν οι πρώτες 

μεταγγίσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως σε γυναίκες που αιμορραγούσαν κατά τον 

τοκετό. Δυστυχώς, αυτές οι μεταγγίσεις δεν είχαν πάντα καλά αποτελέσματα.

Αυτό το γεγονός οδήγησε το 1901 τι Γερμανό επιστήμονα LANDSTEINER στην 

ανακάλυψη των «ομάδων αίματος». Πήρε αίμα από έξι συνεργάτες του, ξεχώρισε τα

5 Για την κάλυψη ενός αρρώστου χρειάζονται αιμοπετάλια κατά μέσο όρο από 6-8 αιμοδότες.
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ερυθρά από τον ορό και ανέμειξε τα ερυθρά του ενός με τα ερυθρά του άλλου. 

Παρατήρησε τότε πως άλλοι οροί συγκολλούσαν και κατέστρεφαν τα ερυθρά και άλλοι τα 

άφηναν ανέπαφα.

Από τα πειράματα αυτά συμπέρανε ότι τα ερυθρά όλων των ανθρώπων δεν είναι 

απολύτων όμοια, αλλά υπάρχουν διαφορές στην χημική κατασκευή της μεμβράνης τους, 

οι οποίες ονομάζονται «Αντιγόνα».Τα Αντιγόνα αυτά τα ονόμασε Αντιγόνο- Α και 

Αντιγόνο- Β.

Τα Αντιγόνα ενώ είναι αβλαβή για τα άτομα που τα έχουν εκ γενετής, ωστόσο 

γίνονται επικίνδυνα όταν έρθουν σε επαφή με άτομα στα οποία δεν υπάρχουν, θέτοντας σε 

κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους κάποιες φορές.

Αυτό συμβαίνει γιατί το ανοσολογικό σύστημα κάθε ανθρώπου αναγνωρίζει τα δικά του 

αντιγόνα και τα δέχεται, ενώ αντιδρά στην επαφή με ξένα, παράγοντας μια ουσία το 

«Αντίσωμα».

Το «Αντίσωμα» από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, κυκλοφορεί δια βίου στο αίμα, 

έτοιμο να συνδεθεί με τα αντιγόνα και να καταστρέψει τα ερυθρά πάνω στα οποία 

βρίσκεται.

Σήμερα έχει βρεθεί ότι τα αντιγόνα των ερυθρών είναι περισσότερα από 250 αλλά 

σπουδαιότερα εξακολουθούν να παραμένουν τα αντιγόνα Α και Β που ανακαλύφθηκαν 

πρώτα.

Βάση της παρουσίας των αντιγόνων Α και Β στα ερυθρά, οι άνθρωποι διακρίνονται 

σε τέσσερις ομάδες αίματος : Α, Β, ΑΒ, Ο. Στην ομάδα Ο ανήκουν όλα εκείνα τα άτομα 

που δεν έχουν κανένα από τα αντιγόνα Α και Β στα ερυθρά τους.

Τα αντισώματα και τα αντιγόνα που υπάρχουν στο αίμα ανάλογα με την ομάδα 

φαίνονται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί.6 

Πίνακας 1

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ

Α Α Αντί- Β

Β Β Αντί- Α

ΑΒ Α, Β -

Ο - Αντί- Α, Αντί- Β

6 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγωγή Υγείας, Αθήνα 2005
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Επομένως, η γνώση της ομάδας αίματος του δότη και του ατόμου στο οποίο πρόκειται να 

γίνει η μετάγγιση είναι απαραίτητη.

Το διάγραμμα I7 που ακολουθεί παριστάνει τη συμβατότητα ομάδων αίματος δότου και 

δέκτη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΔΕΚΤΗΣ c=> Α Β AB ο
ΔΟΤΗΣ β

Α Ο Ο

Β Ο ο
AB ο
Ο ο ο ο Ο

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως η ομάδα αίματος Ο είναι «Πανδότης» ενώ η ομάδα AB είναι 

«Πανδέκτης».

Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως οι ομάδες αίματος είναι 

κληρονομικές. Η κληρονομικότητα τους αποδείχθηκε το 1924 από τον BERNSTEIN. 

Κάθε άνθρωπος μπορεί να κληρονομήσει από τους γονείς του ένα από τα αντιγόνα Α ή Β, 

εφ' όσον τα αντίστοιχα γονίδια υπάρχουν στα χρωμοσώματά τους.

7 Στο ίδιο, σ— 6
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1.5. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RHESUS

Είναι γεγονός πως η ανακάλυψη των ομάδων αίματος του συστήματος ABO 

μείωσε σημαντικά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα των μεταγγίσεων.

Παρά την χορήγηση αίματος όμως της ίδιας ομάδας με των ασθενών, σοβαρές αντιδράσεις 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν και να προβληματίζουν τους ιατρούς.

Η εξήγηση στις αντιδράσεις αυτές δόθηκε το 1939 με την ανακάλυψη από τους 

LEVINE και STETSON στον ορό μιας νέας γυναίκας που μόλις είχε γεννήσει, ενός 

αντισώματος που συγκολλούσε τα ερυθρά των περισσοτέρων ανθρώπων.

Το αντίσωμα αυτό ονομάστηκε RHESUS, από το όνομα του γένους των πιθήκων 

MACACUS RHESUS, στα οποία έγιναν πειράματα για την ανεύρεσή του. 

Σήμερα, είναι γνωστό ότι το σύστημα RHESUS, περιλαμβάνει πέντε αντιγόνα, με
ο

μεγαλύτερη σημασία για τις μεταγγίσεις το ονομαζόμενο D.

Το αντιγόνο D, είναι εκείνο που χαρακτηρίζει τα άτομα RHESUS θετικά, αν το έχουν, ή 

RHESUS αρνητικά αν το αντιγόνο D απουσιάζει. Συμβολίζεται : Rh (+) και Rh (-) 

αντίστοιχα.

Η συχνότητα των ομάδων αίματος σχετικά με τον παράγοντα RHESUS είναι : 

Rh (+) * 85 %

Rh (-) * 15%

Ένα άτομο Rh (+) μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές περιπτώσεις αίμα 

Rh (-). Αντίθετα, άτομο Rh (-) δεν πρέπει να δεχθεί ποτέ αίμα Rh (+). 

Αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει να τηρείται γιατί σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια 

μετάγγιση, κατά την διάρκεια της πρώτης μετάγγισης συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. 

Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη «ευαισθητοποιείται» και παράγει 

«αντίσωμα», δηλαδή ουσίες αντί- RHESUS, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μαζική 

καταστροφή των ερυθρών κυττάρων. Συνεπώς, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του 

μεταγγιζόμενου ατόμου.

Ανάλογη κατάσταση μπορεί να συμβεί και σε γυναίκες με Rh (-) σε περίπτωση που 

εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα αντιγόνο Rh (+). Σ' αυτή τη 

περίπτωση το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου 

τοκετού. Στους επόμενους όμως τα προϋπάρχοντα αντί- RHESUS στο αίμα της μητέρας 

ακολουθώντας αντίθετη πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία 

του αίματος του εμβρύου Rh (+) και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρύ ίκτερο, μέχρι 8

8 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα 2007
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σοβαρές ή θανατηφόρες βλάβες στο σώμα του εμβρύου. 

Ευτυχώς, σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της 

μητέρας προλαμβάνεται με την χορήγηση αντί -  RHESUS σφαιρίνης, αμέσως μετά τον 

τοκετό.

Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις καλό θα είναι οι υποψήφιοι γονείς να υποβληθούν 

σε εξετάσεις ώστε να γνωρίζουν νωρίτερα την ομάδα αίματος τους. 

Η μελέτη όλων των συστημάτων αίματος και των παραγώγων του, χρησιμεύει και για τον 

έλεγχο αμφισβητούμενης πατρότητας.

1.6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία της Αιμοδοσίας πρέπει να τοποθετείται σε ένα τέτοιο σημείο του 

νοσοκομείου ώστε να είναι εύκολη η προσπέλαση από τα τμήματα, τα οποία τη 

χρειάζονται πιο συχνά και πιο άμεσα, δηλαδή τμήμα επειγόντων περιστατικών και τα 

χειρουργεία.

Σκοπός είναι να αποφεύγεται η σύγχυση και να επιτυγχάνεται η καλή ροή εργασίας 

μέσα στο νοσοκομείο και στη μονάδα ειδικότερα.

Γι' αυτό το λόγο το τμήμα Αιμοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο κάθε νοσοκομείου 

ώστε να εξυπηρετεί όλους.

Ωστόσο, αν η παραπάνω εγκατάσταση δεν είναι δυνατή θα πρέπει να υπάρχει 

σύστημα ταχείας μεταφοράς, που θα εξασφαλίζει ασφαλή, μη τραυματική και χωρίς 

έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, μεταφορά του αίματος και των προϊόντων του.

Η φυσική γειτνίαση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας με το χώρο των κλινικών 

εργαστηρίων είναι επιθυμητή, επειδή βοηθάει στην ενοποίηση των διοικητικών 

υπηρεσιών, όπως επίσης σ' όλα τα επίπεδα του προσωπικού των κλινικών εργαστηρίων.

Το συνολικό εμβαδόν, που χρειάζεται μια Υπηρεσία Αιμοδοσίας, καθορίζεται από 

τον όγκο και το είδος της εργασίας, που διεκπεραιώνετε από την Υπηρεσία.

Εκτός από τα μικρά νοσοκομεία, σ' όλα τ' άλλα η Υπηρεσία της Αιμοδοσίας 

πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και όλες τις ημέρες εβδομάδας, ώστε να μπορεί 

να εξυπηρετήσει άμεσα τα επείγοντα περιστατικά και να γίνεται αποδοτική χρήση του 

χώρου.

Ανάλογα με τον όγκο της δουλειάς και το εύρος των υπηρεσιών, που προσφέρει η 

Υπηρεσία Αιμοδοσίας, θα πρέπει να υπάρχουν χώροι για τις παρακάτω δραστηριότητες : 

χώρος υποδοχής, χώρος συνεντεύξεως με δότες, χώρος αιμοδοσίας, χώρος κατεργασίας
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του αίματος, ελέγχου συμβατότητας, ελέγχου αντισωμάτων, ελέγχου ηπατίτιδας- σύφιλης- 

ΑΙΘβ, κτλ.

Επίσης, χώρος για ειδικές εξετάσεις (όπως ιστοσυμβατότητα), χώρος αποθήκευσης του 

αίματος, αποστείρωση, αποθήκη υλικού, γραφικές υπηρεσίες και γραφεία για όλο το 

προσωπικό της Υπηρεσίας της Αιμοδοσίας καθώς και χώρος βιβλιοθήκης και διδασκαλίας.

Θα πρέπει να υπολογισθεί ότι για κάθε εργαζόμενο στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας 

χρειάζονται περίπου 6 τ.μ. εφόσον η Υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και προσφέρει 

όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. Ειδικά για την πληρότητα των χώρων θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα εξής :

1. Επαρκής φωτισμός από την οροφή.

2. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και υγρασία για άνετες συνθήκες εργασίας.

3. Δάπεδα από μη απορροφητικό υλικό, που επιδέχονται καθαρισμό με υγρό διάλυμα.

4. Τοίχοι και οροφή από υλικό που καθαρίζεται εύκολα.

5. Οι επιφάνειες των μηχανημάτων και οι επιφάνειες εργασίας να διατηρούνται καθαρές.

6. Ο θόρυβος θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Οι διάδρομοι να είναι ελεύθεροι και τα προσωπικά αντικείμενα των εργαζομένων να 

φυλάσσονται σε ατομικά ντουλάπια.

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας θα πρέπει να διαθέτει αρκετές τηλεφωνικές γραμμές για 

επείγουσες περιπτώσεις, ενδοεπικοινωνία με τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και 

να είναι συνδεδεμένη με το σύστημα αυτόνομης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε σε περίπτωση 

καταστροφής μα μπορεί μα συνεχίσει τη λειτουργία της.

Σημαντικό είναι πως η καθαριότητα στους χώρους της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας πρέπει να 

είναι σχολαστική και να γίνεται συχνός έλεγχος, όπως επίσης και η αποκομιδή των 

μολυσμένων απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους γραπτούς κανονισμούς 

του νοσοκομείου.

Την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την οργάνωση της Αιμοδοσίας, την 

συλλογή, τον εργαστηριακό έλεγχο, τη συντήρηση, παρασκευή και διάθεση του αίματος 

καθώς και των παραγώγων του με βάση τις διεθνείς παραδεδεγμένες αρχές έχει το 

Υπουργείο Υγείας κάθε χώρας.
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1.7. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Οι υπηρεσίες αιμοδοσίες κύριο στόχο τους πρέπει να έχουν την εξασφάλιση των 

ασφαλών συνθηκών αιμοληψίας αλλά και ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον, με σκοπό 

την διατήρηση της υγείας των αιμοδοτών, η οποία δε συνεπάγεται και τη μεγαλύτερη 

προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών.

Ο χώρος της αιμοδοσίας είναι σημαντικό να είναι ελκυστικός, καλά φωτιζόμενος, 

ευχάριστος, αεριζόμενος, καθαρός και με απαλή μουσική. Οι ώρες αιμοληψίας να είναι 

βολικές για τους δότες. Το προσωπικό πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον και κατανόηση, να 

είναι φιλικό, επαγγελματικά καταρτισμένο και καλά εκπαιδευμένο.

Όπου και αν αιμοδοτούν οι αιμοδότες, είτε στα Κέντρα Αιμοδοσίας, είτε σε κινητά 

συνεργεία, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η αιμοδοσία να τους είναι 

μια ευχάριστη εμπειρία.

Όσον αφορά την τεχνική της αιμοληψίας, αυτή πρέπει να γίνεται με τον πλέον 

σωστό και ασφαλή από επιστημονικής πλευράς τρόπο, από εκπαιδευμένο προσωπικό και 

υπό την ευθύνη ειδικού γιατρού.

Το υλικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσεως. 

Η συλλογή του αίματος γίνεται σε πλαστικούς ασκούς, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις 

απαραίτητες προδιαγραφές, η κυριότερη εκ των οποίων είναι η αναγραφή της χώρας 

προέλευσης του ασκού και ο φορέας που το παράγει, αλλιώς δε χρησιμοποιείται.

Η διαδικασία αιμοληψίας δεν κρίθηκε απαραίτητο να περιγράφει μιας και 

θεωρήθηκε πως είναι γνωστή σε όλους. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως μετά την 

εντόπιση της φλέβας, όπου θα εισχωρήσει η βελόνα, η φλέβα δεν θα πρέπει να 

ξαναψηλαφάται μιας και υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ή ακόμη και την ακατάπαυστη 

αιμορραγία του δότη. Καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας, συνίσταται η κάλυψη της 

βελόνας με αποστειρωμένη γάζα. Ο ασκός που έχει συλλέξει το αίμα, μετά την αιμοληψία, 

τοποθετείται σε ειδική πλαστική βάση σε όρθια θέση στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία 

δωματίου ανάλογα με το είδος που θέλουμε να παρασκευάσουμε.

Μετά την αιμοληψία στο σημείο φλεβοκέντησης τοποθετείται αποστειρωμένη γάζα 

και πιεστικός επίδεσμος. Ο αιμοδότης παρακολουθείται για περίπου 10 λεπτά μετά την 

αιμοληψία, του προσφέρεται αναψυκτικό και του δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες.
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1.7.1. Η ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Σύμφωνα με μια έρευνα 300 νοσοκομείων,9 το 13,8 % των ασθενών υποβάλλονται 

σε χορήγηση ολικού αίματος ή συμπυκνωμένων ερυθρών.

Οι μεταγγίσεις χρησιμοποιούνται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων 

(γυναικολογικών -  καταγμάτων- τραυματισμών- κακοηθών νόσων κ.τ.λ) 

Την τελευταία δεκαετία, η χρήση των μεταγγίσεων αυξήθηκε κατά 50 % στα αστικά 

κέντρα, αποτέλεσμα νεότερων χειρουργικών μεθόδων, εντατικότερης χημειοθεραπείας 

των ατόμων με λευχαιμία καθώς και λόγω αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του 

πληθυσμού.

Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαία μια μετάγγιση ελέγχεται η συμβατότητα, η 

ομάδα ABO και ο φαινότυπος Rh των ασθενών, για διευκόλυνση τόσο των ιατρών όσο και 

της διαδικασίας.

Ωστόσο, οι κυριότερες και συνηθέστερες ενδείξεις των μεταγγίσεων αναφέρονται για 

χρόνιες αναιμίες και χειρουργικές επεμβάσεις. Οι περισσότερες μονάδες αίματος 

χρησιμοποιούνται σε χειρουργικούς ασθενείς.

Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί πως από τα μέσα της δεκαετίας του 70' διαδόθηκε η 

ιδέα της Αυτόλογης μετάγγισης αίματος με αφορμή την ανησυχία για μετάδοση ηπατίτιδας 

με τη μετάγγιση και ακόμη περισσότερο τη δεκαετία του 80' λόγω του κινδύνου του 

AIDS.10

Με τον όρο «Αυτομετάγγιση» εννοούμε τη λήψη αίματος από ένα άτομο και τη μετάγγιση 

του στο ίδιο άτομο. Η αυτομετάγγιση περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1818 και 

χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση μεγάλης αιμορραγίας ή σε σπάνιες περιπτώσεις 

που η εξεύρεση ομόλογου αίματος είναι δύσκολη. Παρ' όλο αυτά η εφαρμογή της 

εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

9 «The medical clinics o f  North America», Αιματολογικά Νοσήματα, Τεύχος 3, Τόμος 68, Μάιος 1984, 
Επιστημονική Επιμέλεια: Peter A. CACCICETH, M.D, Έκδοση: Anglo Hellenic Agency (Τάσος 
Ψαρόπουλος).
10 «Το αίμα: όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για το αίμα και την αιμοδοσία», Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα 1998
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1.7.2. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ

Όλοι γνωρίζουμε ότι η μετάγγιση αίματος είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα της Ιατρικής και έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη θνησιμότητα ενώ 

παράλληλα έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής τεραστίου αριθμού ασθενών αλλά 

έχει και σύμφυτους κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπ' όψη. 

Οι κυριότερες ανεπιθύμητες συνέπειες είναι οι εξής:

1. Ευαισθητοποίηση του δέκτη και δημιουργία αντισωμάτων με αποτέλεσμα 

ανοσολογικές αντιδράσεις, όπως : αλλεργικές -  αιμολυτικές αντιδράσεις.

2. Πυρετικές αντιδράσεις οφειλόμενες σε μόλυνση του αίματος από διάφορα 

μικρόβια.

3. Επιβάρυνση του κυκλοφοριακού συστήματος -  πνευμονικό οίδημα.

4. Σύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας (μετά από ογκώδης μεταγγίσεις).

5. Αντίδραση μοσχεύματος.

6. Μετάδοση νοσημάτων (ηπατίτιδα A, Β, C και άλλες, ελονοσία, σύφιλη, AIDS κ.α).

7. Αρρυθμίες και ανακοπή καρδιάς (αποτέλεσμα γρήγορης μετάγγισης παγωμένου 

αίματος).

8. Τοξικότητα των αντιπηκτικών.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για τη συχνότητα της, η πιο συχνή ίσως από τις 

ανεπιθύμητες συνέπειες μιας μετάγγισης, πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση του δέκτη 

στα ξένα αντιγόνα.

Αυτό γιατί η συμβατότητα μιας μετάγγισης, καθορίζεται από μόνο δύο αντιγονικά 

συστήματα, το ABO και Rh. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι μόνο τα ερυθρά έχουν στη 

μεμβράνη τους πάνω από 250 γνωστά αντιγονικά συστήματα. Άρα, ο όρος «συμβατή 

μετάγγιση» είναι πολύ σχετικός.

Παρ' όλες τις προόδους που έχουν γίνει σχετικά με την πρόληψη όλων των 

παραπάνω αντιδράσεων, η μετάγγιση αίματος εξακολουθεί να έχει σοβαρά επακόλουθα σ' 

ένα ποσοστό 6-8 % των ασθενών.
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1.8. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η διπλή ενέργεια και η χρησιμότητα του αίματος συνοψίστηκε σε μια μικρή φράση 

πριν 2500 χρόνια, όταν η Ευριπίδης περιέγραφε πως η Αθηνά έδωσε στον Ασκληπιό, το 

θεό της Ιατρικής, δύο σταγόνες από το αίμα της Γωργούς. Η μια σταγόνα θεράπευε όλες 

τις αρρώστιες και συντηρούσε τη ζωή, ενώ η άλλη έφερνε το θάνατο. Εμάς εδώ, μας 

ενδιαφέρει η πρώτη ιδιότητα του αίματος και εκεί στηρίζεται η εργασία μας.

Το αίμα είναι ένας ζωντανός ιστός απ' τον οποίο εξαρτάται η ζωή μας. Από τα 

αρχαία χρόνια είχα διαπιστωθεί πως η έννοια «αίμα» είναι ταυτόσημη με την έννοια 

«ζωή».

Το πώς χρησιμοποιείται το αίμα, εξαρτάται από την πρακτική που υιοθετεί ο κάθε 

γιατρός, από την παράδοση που επικρατεί σε κάθε νοσοκομείο και από το απόθεμα που 

υπάρχει σε κάθε χώρα.

Έχει εκτιμηθεί πως, κατά μέσο όρο, η ζήτηση αίματος είναι 80-100 μονάδες ανά 1000 

κατοίκους. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, περίπου 800.000 ασθενείς χρειάζονται μια ή 

περισσότερες μεταγγίσεις αίματος.

Σήμερα, στη Σκοτία, για παράδειγμα, χρειάζονται 1000 φιάλες την ημέρα για να 

αντιμετωπίσουν τα χειρουργικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αν αναλογιστούμε την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, τις κληρονομικές 

ασθένειες που προέρχονται από το αίμα 9μεσογειακή αναιμία -  αιμορροφιλία) και τη 

σταδιακή αύξηση του ποσοστού γήρανσης του πληθυσμού της γης, στην ουσία, έχουμε 

ήδη απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα «γιατί χρειαζόμαστε αίμα;».

Οι προαναφερθέντες λόγοι είναι οι κυριότεροι για τους οποίους οι ανάγκες αίματος 

έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων χάνεται κάποια ποσότητα αίματος, όταν 

τραυματίζονται μικρά αλλά καμιά φορά και μεγαλύτερα αιμοφόρα αγγεία. Έχει 

υπολογιστεί ότι η ποσότητα αίματος που χάνεται κυμαίνεται από 8-16 λίτρα, ανάλογα με 

το είδος και τη διάρκεια της εγχείρησης, τη γενική κατάσταση του ασθενούς κ.τ.λ. Ειδικά 

οι εγχειρήσεις καρδιάς καθώς και η μεταμόσχευση ήπατος συνοδεύονται από μεγάλη 

αιμορραγία.

Επίσης, μεγάλες ποσότητες αίματος χρησιμοποιούνται σε άτομο με μεσογειακή 

αναιμία ή λευχαιμικά άτομα μιας και η μετάγγιση αίματος σ' αυτά είναι αναγκαία, 

περιοδική και παντοτινή.
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Ο αριθμός των μεταγγίσεων αυξανόταν ως το 1990 περίπου, παράλληλα με τις 

γενικότερες βελτιώσεις στην ιατρική περίθαλψη.

Είναι κατανοητό και ευνόητο πως οι ηλικιωμένοι ασθενείς χρειάζονται περισσότερες 

μεταγγίσεις από τους νεότερους και επομένως, η ζήτηση για προϊόντα αίματος αυξάνει 

καθώς γηράσκει ο πληθυσμός.

Απ' την άλλη «όχθη του ποταμού» όμως, οι εξελίξεις που σημειώνονται 

εξισορροπούν κάπως αυτή την αύξηση. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι με τις 

μεταγγίσεις μεταδίδονται ασθένειες όπως το AIDS, γιατροί και ασθενείς το σκέφτονται 

καλύτερα να κάνουν μια μετάγγιση.

1.8.1. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Οι πηγές προέλευσης του αίματος για μετάγγιση διεθνώς προέρχονται από το 

συγγενικό / φιλικό περιβάλλον του ασθενή και από την εθελοντική αιμοδοσία.

Σε κάποιες χώρες βέβαια, όπως η Ελλάδα, κάποιες μονάδες αίματος καλύπτονται και από 

τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό.

Υπάρχουν αιμοδοσίες στις οποίες οι εθελοντές αιμοδότες είναι σχεδόν άγνωστοι 

και άλλες με δραστήριο πρόγραμμα προσέλκυσης που καλύπτουν πάνω από το 50 % ή 

όλες τις ανάγκες με εθελοντικό αίμα.

Ο αντίκτυπος της προσέλευσης του αίματος, όπως έχουμε προαναφέρει, στην ασφάλεια 

των μεταγγίσεων είναι σημαντικός αν λάβει κανείς υπ' όψη ότι ευρήματα πρόσφατων 

ερευνών έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα δεικτών μεταδοτικών νοσημάτων 

στους συγγενείς σε σχέση με τους εθελοντές αιμοδότες. Ακόμη, το ποσοστό απόρριψης 

των συγγενών στον έλεγχο πριν την αιμοληψία βρέθηκε πολύ υψηλότερο σε σχέση με 

αυτό των εθελοντών αιμοδοτών.

Είναι πλέον εμφανές, στις μέρες μας, ότι δεν θα πρέπει να στηριχθεί το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ως η κύρια πηγή αίματος. Θα πρέπει να ενταθούν οι 

προσπάθειες όλων των χωρών ώστε να προβληθεί ή να ενισχυθεί η εθελοντική προσφορά 

αίματος.

Η προσφορά αίματος μόνο σε έκτακτη ώρα για να σώσουμε τον συγγενή ή το φίλο μας, δε 

λύνει το πρόβλημα. Το άγχος «πως θα βρούμε αίμα» θα μένει για πάντα στους συγγενείς 

και στο προσωπικό της Αιμοδοσίας
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Η εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος από τον πληθυσμό ώστε να 

υπάρχει καθημερινή εισροή αίματος στις Αιμοδοσίες κάθε χώρας, θα δώσει ασφάλεια για 

την αντιμετώπιση των αρρώστων και θα αποβάλλει το άγχος.

1.9. ΠΟΙΟΤΗΤΑ -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η έννοια της «ποιότητας», ορίζεται ως «η καταλληλότητα για την πραγμάτωση 

δεδομένου στόχου».

Πρωταρχικός στόχος της Αιμοδοσίας είναι η ασφαλής μετάγγιση.

Ο κατάλογος με τις πιθανές παρενέργειες των μεταγγίσεων, οι κυριότερες των 

οποίων αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι μεγάλος και οι συνέπειες τους είναι 

είτε άμεσες και οξείες (π.χ. αλλεργικές αντιδράσεις), είτε μακροχρόνιες (π.χ. AIDS). 

Παρατηρώντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των παρενεργειών της 

μετάγγισης, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της ποιότητας στις 

μεταγγίσεις αίματος. Σε περιπτώσεις σε που από τη διασφάλιση της ποιότητας του 

«προϊόντος» εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές, άμεσα ή έμμεσα, καταλαβαίνουμε ότι το 

ελάχιστο της ποιότητας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Από την ποιότητα και τον 

έλεγχο του αίματος εξαρτάται τόσο η ασφάλεια των αιμοδοτών, οι ασθενείς (λήπτες), 

καθώς και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση όγκου αίματος που παίρνουμε.

Είναι δε πολλές οι περιπτώσεις που από κακό έλεγχο, συλλογή, φύλαξη ή χρήση 

αίματος, πολλές μονάδες θεωρούνται άχρηστες και καταστρέφονται.

Για τη διαφύλαξη της ποιότητας είναι υπεύθυνοι τόσο οι αιμοδότες, δίνοντας σωστά 

στοιχεία κατά την αιμοδοσία π.χ χρήση αλκοόλ- ναρκωτικών- χρόνιες ασθένειες, τα οποία 

όταν διαπιστωθούν -κατά το σωστό έλεγχο- αχρηστεύουν τη ληφθείσα ποσότητα αίματος, 

όσο και το προσωπικό της Αιμοδοσίας, για τη σωστή λήψη, φύλαξη και έλεγχο του 

αίματος.

Σήμερα, στις Αιμοδοσίες γίνεται σχολαστικός έλεγχος για τη διασφάλιση ποιοτικά 

κατάλληλου αίματος.

Ο έλεγχος της αιμοληψίας γίνεται μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων μοριακού 

ελέγχου, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες για 145.000 -  200.000 αιμοδότες το 

χρόνο.

Τα ειδικά Κέντρα Ελέγχου, είναι εξοπλισμένα με πρότυπα υπερσύγχρονα μηχανήματα 

ανάλυσης των δειγμάτων, που με τη μέθοδο ΝΑΤ, προσφέρουν ένα μηχανισμό ελέγχου 

της ποιότητας του αίματος.
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Η χρήση της μεθόδου ΝΑΤ11 κλείνει το «σιωπηλό παράθυρο» που παρατηρείται 

από τη στιγμή της μόλυνσης έως τον εντοπισμό του ιού, με τις ήδη χρησιμοποιούμενες 

ανοσοδιαγνωστικές μεθόδους.

Σε ότι αφορά τον έλεγχο και τη ποιότητα του αίματος, θα πρέπει να εφαρμόζεται 

πιστά και με προσοχή ο ισχύον νόμος και παράλληλα η μηχανογράφηση όλων των 

υπηρεσιών Αιμοδοσίας με ενιαίο πρόγραμμα πληροφορικής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

τηρούνται οι διεθνείς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Είναι ουσιώδες να εξασφαλίζεται ότι το αίμα καθώς και τα παράγωγά του έχουν την 

κατάλληλη ποιότητα και ασφάλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα της Αιμοδοσίας.

Η ασφάλεια των αιμοληψιών είναι εκείνο που ενδιαφέρει όλους, από διαφορετική 

σκοπιά ίσως τον καθένα.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι κυρίως οι ασθενείς που χρίζουν από αίμα και ανησυχούν 

για το πόσο ασφαλές είναι.

Η ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

1. Διαχείριση ποιότητας.

Η ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη παρασκευή 

προϊόντων αίματος.

2. Προσωπικό και οργάνωση.

Το προσωπικό της Αιμοδοσίας θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα και 

κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο που μελετάμε.

Θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή εκπαίδευση -  προτιμότερο δια βίου εκπαίδευση- 

αλλά και υπό συνεχή αξιολόγηση. Αυτό επίσης που συμβάλλει είναι η επάρκεια της 

κάθε μονάδας Αιμοληψίας σε προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να πληροί, εννοείται, τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.

3. Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και υλικά.

Η κτιριακή υποδομή (επαρκείς και σωστά δομημένοι χώροι), ο εξοπλισμός 

(φυγόκεντροι, ψυγεία, καταψύκτες, αυτόματοι αναλυτές), τα υλικά( ασκοί, φίλτρα 

κ.τ.λ) καθώς και η αυτοματοποίηση παίζουν το δικό τους ουσιαστικό ρόλο στην 

ποιότητα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

4. Συστήματα Ποιότητας.

Όλες οι δραστηριότητες που καθορίζουν τους στόχους και τις αρμοδιότητες, όσον 

αφορά τον σχεδίασμά, τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας.

'1 Μέθοδος μοριακού ελέγχου του αίματος. NAT: Nucleic Acid Testing.
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5. Σωστή και ασφαλής μεταφορά του αίματος και των παραγώγων τοο.

Η μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του θα πρέπει να γίνεται με ασφαλείς 

συνθήκες και όχι με εταιρίες ταχυμεταφορών- όπως πολλές φορές γίνεται. 

Ακόμη, η σωστή τήρηση αρχείων (καταγραφή και παρακολούθηση της «πορείας» κάθε 

συλλεγόμενης μονάδας αίματος, συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην ασφάλεια του 

αίματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Ο εθελοντισμός αποτελεί έκφραση ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων με τη συμβολή στην αντιμετώπιση των αναγκών της 

καθημερινής ζωής.

Η σύγχρονη αντίληψη του εθελοντισμού δίνει στον εθελοντή δικαιώματα και καθήκοντα. 

Ο εθελοντής αιμοδότης ασπάζεται όλα τα παραπάνω και εκούσια του, χωρίς αντάλλαγμα 

παράγει έργο στην κοινωνία στην οποία ανήκει.

Στην περίπτωση της Αιμοδοσίας, ο εθελοντής ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ έχει ιδιαίτερη 

σημασία στη ποιότητα του προσφερόμενου αίματος.

Το σύστημα της επ' αμοιβής προσφοράς αίματος στο παρελθόν, προσέλκυσε αιμοδότες οι 

οποίοι άνηκαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, π.χ. αλκοολικοί- ναρκομανείς. 

Άνθρωποι τους οποίους προσέλκυε η χαμηλή αμοιβή για το αίμα που πρόσφεραν και οι 

οποίοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ενός υγιή ατόμου.

Η θέσπιση του εθελοντή αιμοδότη, το 1969, προσέλκυσε αιμοδότες των οποίων τα 

κίνητρα είναι ανθρωπιστικά.

Πολλές φορές η εθελοντική Αιμοδοσία κινείται στα πλαίσια του συγγενικού 

περιβάλλοντος του ασθενή. Αρκετοί όμως είναι και οι αιμοδότες που προσφέρουν αυτό το 

κοινωνικό αγαθό- το αίμα — κινούμενοι καθαρά από ανθρωπιστικούς λόγους.

Γνωρίζοντας ότι αρκετοί αιμοδότες δίνουν αίμα σε περίπτωση ανάγκης και μόνο, 

και ενώ ο ασθενής χρειάζεται άμεσα αίμα, για τη συλλογή και τον έλεγχο των «φιλικών» 

μονάδων αίματος απαιτείται ορισμένος χρόνος.

Η προώθηση και ενίσχυση των καθαρά εθελοντών αιμοδοτών μας δίνει συνεχή και 

ελεγχόμενη παροχή μονάδων αίματος, οπότε πρωταρχικός μας στόχος είναι η ενίσχυση 

των εθελοντών αιμοδοτών.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Μ^Ιονν, για την ιεράρχηση των αναγκών του ατόμου, 

αυτές μπορούν ν’ αποδοθούν σχηματικά με τη μορφή πυραμίδας. Ξεκινώντας από τη 

βάση, βρίσκονται οι Φυσιολογικές- Βιολογικές ανάγκες (διατροφή, ένδυση, κατάλυμα 

κ.τ.λ.), φτάνουμε στην κορυφή της πυραμίδα, προχωρώντας έτσι από τις απλούστερες 

ανάγκες στις πιο σύνθετες.

Στις ανώτερες βαθμίδες εντοπίζεται η ανάγκη της «αποδοχής» από το κοινωνικό σύνολο 

και της κοινωνικής αναγνώρισης (Κοινωνικές Ανάγκες).

2.1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
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Επίσης, η ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται σημαντικός μέσα στη κοινωνία (Εκτίμηση) 

ενώ στη κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η «αυτοπραγμάτωση» του ατόμου, η οποία 

αναφέρεται στην ανάγκη της ενεργοποίησης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του 

ανθρώπου, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του.

Στην ιδιότητα και τον κοινωνικό ρόλο του εθελοντή αιμοδότη συνυπάρχουν τα 

τρία τελευταία επίπεδα της πυραμίδας, 

θεωρία ΜΑ8ΕΟ\ν:12

Γνωρίζοντας πως η προσφορά χαρίζει ηθικά ικανοποίηση στο άτομο, 

πολλαπλασιάζοντας με τη γνώση ότι βοηθάμε μια ανθρώπινη ζωή, καταλαβαίνουμε ότι τα 

10 λεπτά που διαρκεί η αιμοληψία, μεταφράζονται σε απεριόριστο χρόνο ηθικής 

ικανοποίησης του αιμοδότη και παραπάνω χρόνο ζωής για τον ασθενή.

12 Τομάρας, Π., Εισαγωγή στο Marketing και την έρευνα αγοράς, Αθήνα 2000.
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Καθημερινά, κάθε δευτερόλεπτο, άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο, όλων των ηλικιών, 

χρειάζονται μετάγγιση αίματος για να επιβιώσουν.

Η ανάγκη για αίμα είναι παγκόσμια αλλά η προσέλευση για όλους αυτούς που το 

χρειάζονται δεν είναι.

Η έλλειψη αίματος είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου κατοικεί η 

πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το ασφαλές αίμα είναι ο καλύτερος πόρος της αιμοδοσίας και κατ' επέκταση της χώρας. Η 

εξασφάλιση ασφαλούς αίματος για τους πολίτες έχει πρωταρχική σημασία και ο πιο 

«σωστός» τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι οι εθελοντές αιμοδότες- μη 

αμειβόμενοι- αιμοδότες, οι οποίοι θα δίνουν αίμα τακτικά.

Ο θεσμός του εθελοντή αιμοδότη έχει ενισχυθεί στις μέρες μας σε σύγκριση με 

παλαιότερα. Το μεγάλο κοινωνικό έργο που επιτελούν και ο αλτρουισμός που 

επιδεικνύουν προσφέροντας το πιο πολύτιμο αγαθό- το αίμα- χωρίς κανένα αντάλλαγμα 

στο συνάνθρωπο τους, τιμούνται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί 

ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Σ' ολόκληρο τον κόσμο γίνονται εκδηλώσεις αυτή την ημέρα ή εκείνη την περίοδο 

για να τιμηθούν όλοι εκείνοι που προσφέρουν εθελοντικά το αίμα τους, το απόλυτο δώρο 

ζωής στον πάσχοντα και έχοντα ανάγκη συνάνθρωπο.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι να διαδοθεί το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Ο οποίος αφενός μεν είναι η εξάλειψη του φόβου και της άγνοιας γύρω από την 

αιμοδοσία, αφετέρου δε η προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών, ενθαρρύνοντας τους 

και «μεταγγίζοντας» τους την ιδέα της μη αμειβόμενης αιμοδοσίας.

Με τη συμβολή του κράτους και των μελλοντικών εθελοντών αιμοδοτών ας γίνει 

η 14η Ιουνίου ως το κλείσιμο μιας επιτυχημένης εθελοντικής αιμοδοτικής χρονιάς και όχι 

ως την φιλόδοξη αρχή αυτής.

2.1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
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❖  Χαρίστε ζωή σ' αυτούς που έχουν ανάγκη από αίμα. Έχουν και αυτοί δικαίωμα να 

ζήσουν.

❖  Δώστε σκοπό στη ζωή σας προσφέροντας αίμα στον άγνωστο συνάνθρωπο.

❖  Βοηθείστε να γίνουν όσοι μπορούν αιμοδότες.

❖  Προσπαθήστε για την καλύτερη λειτουργία και περιφρούρηση της Ομοσπονδίας 

και των Συλλόγων, δίνοντας στον εαυτό σας την υπόσχεση προσφοράς ζωής με το 

αίμα σας και την σωστή και χωρίς σκοπιμότητα βοήθεια σας στην λειτουργία των 

ανθρώπινων αυτών οργανισμών.

❖  Νοιώστε ότι είστε ίδιοι και ίσιοι με τους εθελοντές αιμοδότες της άλλης άκρης της 

Πατρίδας μας, της άλλης άκρης του κόσμου.

❖  Πειστείτε ότι είστε ελεύθεροι και τυχεροί της ζωής και ανεξάρτητα από το χρώμα, 

την φυλή, την θρησκεία ανήκετε στην ίδια ομάδα, αυτή του εθελοντή αιμοδότη.

❖  Δώστε σκοπό στην ζωή σας και βοηθείστε ώστε η όμορφη Πατρίδα μας να γίνει 

αυτάρκης σε αίμα.

❖  Περάστε στην οικογένεια σας, στους συγγενείς σας, στους φίλους σα;, στους 

συμπατριώτες σας την ομορφιά της προσφοράς και θα νοιώσετε να σας 

πλημμυρίζει ολοκλήρωση σαν άνθρωπος κάνοντας το καλύτερο που θα 

μπορούσατε να κάνετε ώστε να διατηρηθεί η ανθρωπιά στη ζωή.

❖  Όσο υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες, θα υπάρχουν άνθρωποι.

❖  Ακόμα και όταν δεν θα μπορείτε να δώσετε αίμα είτε για λόγους ηλικίας, είτε για 

λόγους υγείας, προσφέρετε στην Εθελοντική Αιμοδοσία, την Εθελοντική και χωρίς 

ακόμα υλική αμοιβή εργασία σας. 13

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ13

13 Πρακτικά 14ης Αμφικτιονίας, Σέρρες 2005.
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2.1.2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (FIODS)

Έχει δημιουργηθεί μια Ομοσπονδία που αποτελεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό των 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με την διεθνή ονομασία FIODS14. Η ομοσπονδία δεν 

έχει κυβερνητικό χαρακτήρα ενώ έχει αποβάλλει κάθε είδους διάκριση (εθνικές, 

θρησκευτικές και πολιτικές). Η έδρα της ομοσπονδίας βρίσκεται στο Μονακό αλλά μπορεί 

να μετακινηθεί μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

Η Ομοσπονδία έχει απεριόριστη διάρκεια και παγκόσμιο εύρος δραστηριοτήτων. 

Οι επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται έχουν καθοριστεί από τον εσωτερικό 

κανονισμό.

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

1. Η προώθηση σε όλες τις χώρες του κόσμου της εθελοντικής προσφοράς αίματος.

2. Η συλλογική προσπάθεια κάλυψης των αναγκών αίματος σε κάθε χώρα με την 

συνεργασία των συναφών οργανισμών.

3. Η προσπάθεια εφαρμογής μέτρων και μέσων με σκοπό την εγγύηση της ασφαλείας 

του δότη και του λήπτη.

4. Η προσπάθεια λήψης μέτρων ενάντια σε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης του 

αίματος και αποκομιδής κερδών από αυτό και τα παράγωγα αυτού στο πλαίσιο των 

αρχών μη πώλησης του ανθρώπινου σώματος.

5. Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, μελέτες και εκδηλώσεις που σκοπό 

έχουν την οργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας και των συλλόγων αιμοδοτών.

6. Η παρέμβαση με τον εκπρόσωπο μιας χώρας κάθε φορά που οι περιστάσεις το 

απαιτούν για τη διαμόρφωση και συμμόρφωση προς εθνικές και κυβερνητικές 

οδηγίες σύμφωνα με τις διεθνείς αποφάσεις και την αρχή της εθελοντικής 

αιμοδοσίας και τον σεβασμό για την εθνικότητα και τον αλτρουισμό των 

αιμοδοτών.

Για τους σκοπούς αυτούς το FIODS :

•S Συνενώνει τους αντιπροσωπευτικούς συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών κάθε χώρας 

χωρίς διακρίσεις σε πολιτικό, εθνικό και θρησκευτικό επίπεδο.

Ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων οργανώσεων μη αμειβόμενων εθελοντών 

αιμοδοτών σε χώρες που δεν υφίστανται ακόμα οργανισμοί.

14 «Εθελοντική μη αμειβόμενη αιμοδοσία», Έκδοση για την 14η Αμφικτιονία, Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών.
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S  Επιβεβαιώνει την προώθηση του αλτρουισμού και της μη αμειβόμενης εθελοντικής 

αιμοδοσίας.

S  Επιτυγχάνει σχέσεις φιλίας μεταξύ των οργανισμών/ ενώσεων/ μελών και σχέσεις 

συνεργασίας σε μόνιμη βάση.

S  Συμμετέχει σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις Αιμοδοσίας και παρέχει σε αυτά 

τη βοήθεια και τη συνεργασία της.

S  Οργανώνει Διεθνή Συνέδρια σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα με την αιμοδοσία 

και την μετάγγιση αίματος, που διενεργούνται πάντα σε συνεργασία με το Ιατρικό 

Σώμα.

•S Το Διοικητικό Συμβούλιο του FIODS έχει μόνιμη αποστολή την εκπροσώπηση με 

όλα τα μέσα των αιμοδοτών και τη προσπάθεια υπεράσπισης των ενδιαφερόντων 

τους και δικαιωμάτων τους.

Όσον αφορά τώρα τα μέλη του FIODS, η Ομοσπονδία αποτελείται από:

Α. Ενεργά μέλη 

Β. Συνδεδεμένα μέλη 

Γ. Παρατηρητές

Η αποδοχή των ενεργών μελών και των συνδεδεμένων μελών γίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μετά από συναίνεση της Γ ενικής Συνέλευσης.

Λίγο πιο αναλυτικά μπορούμε να πούμε:

Ενεργά μέλη: Η ποιότητα του ενεργού μέλους είναι εξ ορισμού σύμφωνη με εθνικό 

οργανισμό, αντιπροσωπευτικό των αιμοδοτών μιας χώρας. Σε έλλειψη εθνικού 

οργανισμού και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες αυτή η ποιότητα μπορεί να συρρικνωθεί σε 

περιφερειακό επίπεδο. Απαιτείται δε μόνο ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα. 

Συνδεδευένα ιιέλη: Οι οργανισμοί που δεν παρέχουν τα κριτήρια ενεργού μέλους και των 

οποίων οι χώρες δεν αντιπροσωπεύονται από FIODS μπορούν να εισαχθούν με προσωρινό 

τίτλο υπό την προϋπόθεση να συμμορφώνονται με τους σκοπούς του FIODS και να 

προωθούν τις απαιτούμενες συνθήκες για να γίνουν ενεργά μέλη.

Η αποδοχή τους προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γ ενική Συνέλευση για 3 

χρόνια ενώ μετά το τέλος αυτής της περιόδου επαναξιοποιούνται.

Ενημερώνονται δε για τις δραστηριότητες του FIODS και μπορεί να προσκληθούν στις 

εκδηλώσεις του.

Παρατηοητέζ: Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (άτομα). Ο εσωτερικός κανονισμός 

καθορίζει τις συνθήκες αποδοχής τους. Αυτή η κατηγορία δεν έχει ούτε συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις ούτε δικαιώματα.
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Όσον αφορά την Διοικητική Οργάνωση της Ομοσπονδίας, τα όργανα απόφασης 

και διοίκησης είναι:

Η Γενική Συνέλευση 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Οι Περιφερειακές Επιτροπές.

2.2. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Η προσέλκυση γενικότερα είναι μια συνεχής διαδικασία επιλογής. Ο κάθε 

προσελκυτής σκοπό έχει να επιλέξει ανάμεσα στους διάφορους τρόπους επίλυσης ενός 

προβλήματος και φυσικά αυτές του οι επιλογές να είναι επιτυχημένες. Μόνο τότε η 

προσέλκυση είναι αποτελεσματική.

Όσον αφορά τώρα την προσέλκυση των εθελοντών αιμοδοτών θα μπορούσαμε να 

υιοθετήσουμε τον κάτω ορισμό.

«Προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών είναι η διαδικασία ένταξης και εμπέδωσης της 

εθελοντικής αιμοδοσίας στο σύστημα ατόμων του γενικού πληθυσμού και των μη 

αιμοδοτών κατά την οποία ενισχύεται η ενδογενής παρώθηση του ατόμου διαμέσου της 

έγκυρης ενημέρωσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας και η οποία έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός σταθερά αυξανόμενου αριθμού τακτικών εθελοντών αιμοδοτών».15 

Στην ουσία η προσέλκυση δεν επιβάλει στον αιμοδότη μια βούληση εξωγενή αλλά φέρνει 

στην επιφάνεια τη δική του ενδογενή επιθυμία για τακτική αιμοδοσία. Η προσέλκυση 

στηρίζεται στην έγκυρη ενημέρωση και τη διαπροσωπική επικοινωνία όπως 

προαναφέρθηκε.

Ο προσελκυτής επωμίζεται την κοινωνική αποστολή να ενημερώσει τον υποψήφιο 

εθελοντή αιμοδότη, διασφαλίζοντας τόσο την αξιοπιστία της πληροφόρησης όσο και την 

αξιοπρέπεια των ανθρώπων που χρίζουν από μετάγγιση.

Το πρόγραμμα της προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και μπορούν να επιτευχθούν, έχοντας υπόψη βέβαια τα 

τοπικά και εθνικά δημογραφικά δεδομένα της κάθε χώρας. Επίσης, θα πρέπει να τονίζεται 

η ασφάλεια του δότη αλλά και του αποδέκτη του αίματος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη 

σημασία είναι πως στο στάδιο της προσέλκυσης των εθελοντών αιμοδοτών σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν οι παρακάτω παράγοντες :

15 Πιτταδάκη, Τζ,. «Εθελοντική και μη αμειβόμενη Αιμοδοσία», Έκδοση για την 14η Αμφικτιονία.
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ά) Κατάλληλες συνθήκες αιμοδοσίας (ευχάριστο περιβάλλον, καλές συνθήκες 

υγιεινής του χώρου) Τέτοιες αρνητικές εμπειρίες αιμοδοσίας πιο πολύ 

αποθαρρύνουν και απομακρύνουν τους αιμοδότες παρά τους ενθαρρύνουν θετικά, 

ύ) Η διατήρηση η των προσωρινά ακατάλληλων και των αδρανών αιμοδοτών, 

ο) Η άρση των αναστολών για αιμοδοσία (π.χ. φόβος) που καθυστερούν την 

μετάβαση των πιθανών εθελοντών αιμοδοτών.16 17 18 

(1) Η παρακολούθηση της κίνησης των αιμοδοτών από την προσέλκυση.

Ο προσελκυτής θα πρέπει να στοχεύει:

>  Στην έκφραση σεβασμού προς τους υποψήφιους αιμοδότες καθώς και να 

αναγνωρίζει την ανθρωπιστική προσφορά τους σε κάθε ευκαιρία

> Στην οργάνωση εκδηλώσεων επιβράβευσης των τακτικών εθελοντών 

αιμοδοτών

> Στη συσχέτιση της εθελοντικής αιμοδοσίας με την κοινωνική ευθύνη και 

την προσφορά για τη σωστή ενημέρωση των αιμοδοτών.

Μέσα από την προσέλκυση στόχο δεν έχουμε μόνο την διαρκή αναζήτηση νέου 

«υλικού» αλλά ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και να κρατάμε σε εγρήγορση το ήδη
ι η

υπάρχον «υλικό» . Μέσω αυτού πετυχαίνουμε ουσιαστική αύξηση του αριθμού των 

τακτικών εθελοντών αιμοδοτών και όχι απλά να έχουμε περιστασιακούς και 

παροδικούς αιμοδότες.

Το μέλλον της αιμοδοσίας στηρίζεται στους συστηματικούς εθελοντές αιμοδότες 

της και όχι σε εφήμερες καταστάσεις.
1 XΣτον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται ο ρόλος του προσελκυτή.

Ο ΠΡΟΣΕΛΚΥΤΗΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ

16 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγωγή Υγείας, Αθήνα 2005
17 Πιτταδάκη, Τζ., «Βασικές γνώσεις προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών», Πάτρα 1995, Εργ. Αιματολογίας, 
Αιμοδοσίας Παν. Πατρών, Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Π.Γ.Ν. Πατρών, Επιμέλεια: Κυριάκος Αυγερίδης, Αλίκη 
Καλλίνικου -  Μανιάτη.
18 Στο ίδιο, σ— 11
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Καθημερινά στον αγώνα που δίνει η Υπηρεσία Αιμοδοσίας για την όλο και 

μεγαλύτερη προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών δοκιμάζονται η επιστήμη, η υπομονή, το 

σθένος, η ανοχή των στελεχών της Υπηρεσίας. Σκοπός είναι να αποδείξουν έμπρακτα το 

ενδιαφέρον και τη φροντίδα του κάθε αιμοδότη ενισχύονται ταυτόχρονα και το δικό του 

έμπρακτο ενδιαφέρον για τον εκάστοτε άγνωστο πάσχοντα.

Η προσέλκυση νοείται σαν μια συλλογική υπόθεση και όχι μεμονωμένη. Βάση των 

όσων έχουμε πει μέχρι τώρα η προσέλκυση στηρίζεται στην επικοινωνία, η οποία με τη 

σειρά της έχει ως συντελεστές τον πομπό, τον δέκτη και το μήνυμα που θα μεταφερθεί. 

Διαγραμματικά λοιπόν η ροή αυτή έχει ως εξής:19 

ΣΧΗΜΑ 1: ΡΟΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΰ
ΠΟΜΠΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΔΕΚΤΗΣ

A

ΛV

Λ

Αν τώρα μεταφέραμε αυτό το γενικό πλάνο της ροής επικοινωνίας (ΣΧΗΜΑ 1) 

πάνω στο μοντέλο προσέλκυσης, τότε: στη θέση του πομπού, θα έχουμε το στέλεχος της 

αιμοδοσίας (προσελκυτή), στη θέση του δέκτη τον υποψήφιο αιμοδότη και στη θέση του 

μηνύματος τον εθελοντική αιμοδοσία. Οι ρόλοι πομπού-δέκτη και εδώ εναλλάσσονται 

διαρκώς ( ο πομπός ενημερώνει, ενώ ο δέκτης εκφράζει απορία, δισταγμούς, φοβίες), με 

συνδετικό κρίκο μεταξύ τους το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

19 Τομάρας, Π., Εισαγωγή στο Marketing και την έρευνα αγοράς, Αθήνα 2000.
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2.2.1.ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

«Οι σημαντικότατες δυνατότητες του σχολείου στη διάδοση της εθελοντικής 

αιμοδοσίας και την καλλιέργεια αιμοδοσιακής συνείδησης είναι αποδεδειγμένες από την 

εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α., στην Αυστραλία καθώς και 

σε Ασιατικές χώρες», αναφέρουν οι Πιτταδάκη και Λοϊζου σε μελέτη τους.

Είναι γνωστό σε όλους μας πως το σχολείο είναι το μέσο εκείνο που παροτρύνει, 

δημιουργεί συνειδήσεις, που καλλιεργεί δεξιότητες και διαμορφώνει συμπεριφορές. Η 

σχολική ζωή είναι το βασικό σκαλοπάτι της ζωής όλων μας, το οποίο μετουσιώνεται σε 

αναπόσπαστο τμήμα της προσωπικότητάς μας. Το σχολείο είναι εκείνο που μας δίνει τα 

πρώτα ουσιαστικά ερεθίσματα και βάσεις για την μετέπειτα ζωή μας.

Εάν επομένως ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας ενταχθεί δημιουργικά και 

συστηματικά στα επίσημα σχολικά προγράμματα, τότε το έργο των προσελκυτών θα 

διευκολυνθεί σημαντικά.

Για να πετύχει όμως αυτό το «σχέδιο» την ενσωμάτωση του θεσμού της αιμοδοσίας στην 

σχολική πραγματικότητα θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, οι 

οποίες συνοπτικά είναι:20

1) Εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων, ώστε η διαδικασία για την αιμοδοσία να 

μην είναι «μάθημα» αλλά κυρίως δράση με τη μορφή ομαδικών δραστηριοτήτων και 

συζητήσεων.

2) Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού βάσει διακλαδικών κριτηρίων. 

Προτείνεται η ανάθεση του συντακτικού έργου σε διεπιστημονική ομάδα εργασίας, 

που να αποτελείται από ιατρούς αιματολόγους, εκπαιδευτικούς κ.λ.π. καθώς και από 

εκπροσώπους των εθελοντών αιμοδοτών.

3) Παροχή διακλαδικής γνώσης για την αιμοδοσία διαμέσου της πολύπλευρης 

προσέγγισης του θέματος μέσα στη σχολική τάξη. Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει 

ως συνδετικός κρίκος, θα λέγαμε, μεταξύ του ατόμου (κατά τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του) και της κοινωνίας (στην οποία εντάσσεται σταδιακά το άτομο).

20 Πιτταδάκη, Τζ., «Βασικές γνώσεις προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών», Πάτρα 1995, Εργ. Αιματολογίας, 
Αιμοδοσίας Παν. Πατρών, Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Π.Γ.Ν. Πατρών, Επιμέλεια: Κυριάκος Αυγερίδης, Αλίκη 
Καλλίνικου -  Μανιάτη.
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Σύμφωνα με την άποψη Mayo D.J.21 «πιστεύεται πως η πιο αποδοτική μακροπρόθεσμη 

στρατηγική προσέλκυσης είναι η ενεργός συμμετοχή των στελεχών προσέλκυσης στη 

διαπαιδαγώγηση της κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των 

παιδιών». Βάσει αυτής της άποψης ο προσελκυτής καλείται να προσεγγίσει ομάδες 

πληθυσμού που βρίσκονται σε προαιμοδοσιακή ηλικία (>17 ετών) να πληροφορήσει και 

να εκπαιδεύσει την κοινότητα, όπως επίσης, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους 

εκπαιδευτικούς.

Προεκτείνοντας λίγο τη σκέψη του Mayo, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως μια 

ανταλλαγή ρόλων, ανάμεσα σε προσελκυτές και εκπαιδευτικούς ο χώρος της προσέλκυσης 

αιμοδοσίας θα έχει ωφεληθεί πολύ περισσότερο.

Η διαμόρφωση αιμοδοσιακής συνείδησης από τα σχολικά θρανία, λοιπόν, αποτελεί έργο 

υποδομής για την προσέλκυση και λογικό είναι να απαιτεί εκπαίδευση τόσο των 

προσελκυτών, όσο και των εκπαιδευτικών, σωστό και διαρκή προγραμματισμό και 

συντονισμό καθώς και διεπιστημονική ομαδική εργασία, όπως προαναφέραμε.

2.2.2 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η εξέλιξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας είναι ραγδαία στις μέρες μας, 

συνεπώς ο χώρος προέλκυσης των υποψήφιων εθελοντών αιμοδοτών δεν θα μπορούσε να 

μείνει ανέπαφος.

Όπως έχει αναφερθεί ο ρόλος της προσέλκυσης έχει πολλαπλές αρμοδιότητες.

Απαιτείται συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων και φυσικά ερμηνεία ατών, 

συστηματοποίηση όλων των εργασιών με σκοπό την ταχεία απόδοση έργου 

Για να εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις σημαντική βοήθεια δίνει ο τομέας της 

πληροφορικής με το σχεδίασμά ειδικών προγραμμάτων. Οι περισσότερες Υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής με πολύ καλά αποτελέσματα.

Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν σκοπό έχουν την εξαγωγή στατιστικών 

στοιχείων, ερμηνεία των διακυμάνσεων της αιμοδοτικής συμπεριφοράς (συσχετισμός 

συχνότητας- περιοδικότητας αιμοληψίας, προσωρινή ακαταλληλότητα κτλ).22

21 Πιτταδάκη, Τζ., «Βασικές γνώσεις προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών», Πάτρα 1995, Εργ. Αιματολογίας, 
Αιμοδοσίας Παν. Πατρών, Κέντρο Αιμοδοσίας Π.Π.Γ.Ν. Πατρών, Επιμέλεια: Κυριάκος Αυγερίδης, Αλίκη 
Καλλίνικου -  Μανιάτη, Από απόσπασμά του έργου του Mayo D.J, «Evaluating donor recruitment 
strategies», Transgusion 1992

22 Στο ίδιο, σ— 15
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Επίσης, εξασφαλίζεται η ροή επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των διαφόρων 

τομέων του Τμήματος της Αιμοδοσίας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι, σήμερα έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με 

το διαδίκτυο και ο περισσότερος χρόνος τους καταναλώνεται εκεί. Μέσω του διαδικτύου 

ενημερώνονται και «επηρεάζονται» σε σχέση με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά 

τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν, να πούμε , όσον αφορά την προσέλκυση εθελοντών 

αιμοδοτών, πως η πληροφορική λειτουργεί ως μοντέλο διαφήμισης για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού.

Η προοπτική της πληροφορικής λοιπόν για την Αιμοδοσία κρίνεται ευοίωνη. Σειρά 

προγραμμάτων έχουν ανοίξει δρόμο για συνθετότερες εφαρμογές στις Υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας και την επέκταση της, τόσο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

2.2.3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Για την προσέλκυση περισσότερων εθελοντών αιμοδοτών πολλοί είναι αυτοί που 

υποστηρίζουν πως θα πρέπει να καθιερωθούν κάποια κίνητρα με απώτερο σκοπό να 

δελεάσουν τους. Αυτά μπορεί να είναι:

1. Άδεια από την εργασία τους.

2. Δωρεάν εξετάσεις.

3. Προτεραιότητα σε πιθανή ανάγκη μετάγγισης, τόσο των ιδίων όσο και των 

συγγενών τους.

4. Φορολογική απαλλαγή.

5. Τιμητικές διακρίσεις.

2.3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφήμιση είναι κάθε μορφή πληρωμένης επιχειρηματικής επικοινωνίας η οποία 

στοχεύει στο να πληροφορήσει, να επηρεάσει ή να υπενθυμίσει στα άτομα έναν 

συγκεκριμένο σκοπό.23

Η διαφήμιση είναι η πλέον σημαντική, αμφιλεγόμενη και γοητευτική δραστηριότητα του 

Marketing.

23 Τομάρας, Π., Εισαγωγή στο Marketing και την έρευνα αγοράς, Αθήνα 2000.
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Θα λέγαμε πως η διαφημιστική επικοινωνία είναι το σύνολο των ενεργειών πληροφορικής, 

που έχουν στόχο να κάνουν τους δέκτες των μηνυμάτων να αντιδράσουν σύμφωνα με το 

όφελος εκείνου που επικοινωνεί.

Η σωστή και πετυχημένη «διαφήμιση» πρέπει να πληροί βασικά χαρακτηριστικά 

όπως η επικοινωνία. Κάθε διαφήμιση έχει ως αντικείμενο της, τη μετάδοση ενός 

μηνύματος. Αν δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα, δεν υπάρχει επικοινωνία.

Επίσης, ο στόχος που πρέπει να έχει μια διαφήμιση . Καμία επιχειρηματική ενέργεια και 

ιδιαίτερα όταν κοστίζει ακριβά όπως η διαφήμιση, δε γίνεται χωρίς να στοχεύει σε κάτι. 

Τέλος, η διαφήμιση προσπαθεί να υπενθυμίσει, να πληροφορήσει ή και να επηρεάσει μια 

ομάδα καταναλωτών.

Η προσπάθεια μεταβίβασης ενός διαφημιστικού μηνύματος στο κοινό ακολουθεί ορισμένα 

στάδια τα οποία συνθέτουν το λεγόμενο μοντέλο AIDA, από τα αρχικά των λέξεων που 

προσδιορίζουν αυτά τα στάδια:

Attention -Προσοχή 

Interest -  Ενδιαφέρον 

Desire -  Επιθυμία 

Action -  Ενέργεια / Δράση

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια διαφήμιση είναι η αμεσότητα, 

σχετικότητα (Reference), πρωτοτυπία (Originality) και φυσικά επίδραση - επηρεασμός 

(Impact).

Όσον αφορά την εθελοντική αιμοδοσία, καταλαβαίνουμε όλοι πως μιλάμε για 

κοινωνική διαφήμιση, η οποία σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το 

θέμα της αιμοδοσίας.

Είναι κατανοητό απ' όλους μας η θετική συμβολή της διαφήμισης στην αιμοδοσία.

Η διαφημιστική καμπάνια,24 στην ουσία κοινωνική καμπάνια, για την αιμοδοσία, στόχους 

θα πρέπει να έχει:

S  Να ενημερώσει / αλλάξει εικόνα 

■S Παρακινήσει συναισθηματικά 

■S Καταπολεμήσει την «κοινωνική αδιαφορία»

■S Καταπολεμήσει τον ψυχολογικό φόβο 

S  Ενημερώσει για το που / πως 

ν' Παροτρύνει για συμμετοχή / δράση

24 Στο ίδιο, σ— 17
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ν' Να μην «φοβίσει» / μειώσει τους πάσχοντες

Η επίτευξη βέβαια μιας τέτοιας καμπάνιας, έχει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία 

προσέγγισης και επηρεασμό του θεατή.

Το μήνυμα της διαφήμισης θα πρέπει να απομνημονευτεί από το μέσο θεατή. 

Εναπόκειται στην εφευρετικότητα των ανθρώπων του Marketing και της 

διαφήμισης να επιλέξουν το πλέον κατάλληλο διαφημιστικό μήνυμα. Έχει 

αποδειχθεί ότι ο καταναλωτής τείνει να θυμάται ένα και μοναδικό σημείο στη 

διαφήμιση.25 Το μήνυμα πρέπει να περιέχει ένα μοναδικό σημείο το οποίο πρέπει 

να βγαίνει από τη δυνατή αυτή ιδέα που θέλουμε να προβάλλουμε και το όφελος 

που προσφέρει στον καταναλωτή.

Το σημείο αυτό πρέπει να περνά επαρκώς στο μυαλό του θεατή εύκολα, γρήγορα 

και αποτελεσματικά.

Το να δώσεις αίμα είναι σοβαρή υπόθεση, όπως και το να χρειάζεσαι αίμα 

είναι εξίσου σοβαρά. Συνεπώς, η καμπάνια υπέρ της αιμοδοσίας θα πρέπει να έχει 

ενότητα και διάρκεια. Πρόκειται στην ουσία για μια αλλαγή σε μια στάση ζωής και 

συμπεριφοράς που δεν μπορεί να γίνει με σπασμωδικές ενέργειες και η οποία 

βασίζεται κατά πολύ στην καλή θέληση των ατόμων και στα φιλανθρωπικά τους 

συναισθήματα.

Όλοι καταλαβαίνουμε πως το κόστος της είναι μεγάλο και πως χρειάζεται στενή 

και επίσημη συνεργασία μεταξύ: πολιτείας -  φορέων, διαφημιστών -

επικοινωνιολόγων, διαφημιστών -  μέσων, μέσων -  παραγωγής.

Μια τέτοια κοινωνική διαφήμιση, όπως της αιμοδοσίας, αφορά όλους μας και 

βέβαια μπορεί να μεταδίδεται με όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (MME) που 

χρησιμοποιούνται για να μεταδοθούν τα μηνύματα και είναι οι παρακάτω:26 

ν' Έντυπη διαφήμιση σε εφημερίδες, περιοδικά και άλλα έντυπα, 

ν' Τηλεοπτική διαφήιχιση. 

ν' Ραδιοφωνική διαφήιηση.

ν' Διαφήμιση στα αέσα uezawooàc (τρόλεϊ, πλοία, στάσεις λεωφορείων και 

τρένων, κτλ).

ν' Διαφημίσεις σε αθλητικούς χώρους.

25 Στο ίδιο, σ— 18
26 Στο ίδιο, σ— 19
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^  Διαφημίσεις σε εξωτερικούς γώρους ( δρόμους, πλατείες, φωτεινές 

επιγραφές, γιγαντοαφίσες κτλ).

'Ζ Ταγυδρορική διαιρημίση.

Διαφήμιση που γίνεται σε συνδυασμό με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Η πραγματική αμοιβή της προβολής της αιμοδοσίας (μέσω της διαφήμισης) είναι 

το αποτέλεσμα και εδώ το αποτέλεσμα , όπως τονίζει ο I. Ευσταθιάδης σε ομιλία 

του, είναι «Κάθε μονάδα αίματος παραπάνω, αυτό είναι νίκη. Κάθε νέος αιμοδότης 

που έρχεται αυτό είναι νίκη. Κάθε άνθρωπος που δε θα λέει «δεν υπήρξε ανάγκη», 

αυτό είναι νίκη.» Εμείς συμφωνούμε απόλυτα μαζί του και θεωρούμε πως αυτό το 

μήνυμα θα πρέπει να περάσει στη συνείδηση των πολιτών κάθε χώρας -  ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Η πρόσκληση προς κάθε σκεπτόμενο πολίτη να γένει εθελοντής αιμοδότης, είναι 

ταυτόχρονα και μια πρόκληση προς όλες τις κοινωνικές ομάδες, για τη διαμόρφωση νέων 

θεσμών που θα βοηθήσει την κάθε πολιτεία να εφαρμόσει ένα σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας προς όφελος όλων των πολιτών της.

Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Μόνο προσφέρεται. Είναι ζήτημα ζωής. Σήμερα 

αφορά κάποιον άλλον, αύριο ίσως αφορά κάποιον δικό μας. Γνωρίζουμε πως δίνοντας 

αίμα, ουσιαστικά προσφέρουμε ζωή.

Η επιλογή του καθενός από εμάς να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες λαμβάνεται βάση 

κάποιων ερεθισμάτων που έχουμε και τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή γι’ αυτήν μας την 

απόφαση. Ο καθένας μας γίνεται ή όχι εθελοντής για τους δικούς του λόγους.

Όσον αφορά την εθελοντική προσφορά αίματος θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχουν - 

εκτός από τους προσωπικούς του καθένα από μάς - «δεδομένοι» λόγοι για να γίνουμε 

δωρητές αίματος. Όπως έχει προαναφερθεί, το αίμα είναι σύμφυτη έννοια με την ζωή. 

Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει σε άλλον άνθρωπο. Προσφέρουμε ζωή 

δίνοντας το αίμα μας.

Συγκεντρώθηκαν οι 5 κυριότεροι - κατά τη γνώμη μας -  λόγους για να γίνουμε 

εθελοντές αιμοδότες. Ιεραρχικά έχουμε :

1. Υπάρχει ανάγκη για αίμα 27

27 Ευσταθιάδης, I,. «Εθελοντική και μη αμειβόμενη Αιμοδοσία», Έκδοση για την 14η Αμφικτιονία.
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2. Το αίμα δεν καλύπτεται με παράγωγα

3. Το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό

4. Προωθείται ο αλτρουισμός του ανθρώπου

5. Ενίσχυση των θεσμών της κοινωνίας

Πόσοι από εμάς όμως είναι γνώστες της διαδικασίας να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες;

Η διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

έκφραση αυτής του της επιθυμίας στους αρμόδιους σταθμούς αιμοδοσίας.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος αιμοδότης, 

υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. που οι υπηρεσίες αιμοδοσίας είναι 

κάτω από τον κρατικό έλεγχο και ακολουθούν τα διεθνώς παραδεδεγμένα και 

τυποποιημένα από τη Διεθνή Κοινότητα Αιμοδοσίας, γενικά σημεία.

Σύμφωνα με αυτά, πριν την αιμοληψία, ο κάθε υποψήφιος αιμοδότης εξετάζεται 

από ειδικευμένο προσωπικό της Αιμοδοσίας στην οποία προέρχεται. Η διαδικασία αυτή 

αναφέρεται ως επιλογή του αιμοδότη και περιλαμβάνει κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. 

Η υγεία του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά. Γίνεται λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού 

και συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που αποβλέπει στην αποκάλυψη παθήσεων οι 

οποίες εννοούν απαγόρευση ή αντένδειξη για τη λήψη αίματος. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώνεται με τη συνεργασία του αιμοδότη και υπογράφεται απ’ αυτόν.

Επίσης, γίνεται σύντομη κλινική εξέταση που περιλαμβάνει την εκτίμηση της 

γενικής κατάστασης και κυρίως του καρδιαγγειακού συστήματος του αιμοδότη. Ο 

σφυγμός πρέπει να είναι ρυθμικός και οι σφύξεις 50-120 / λεπτό και η αρτηριακή πίεση, 

συστολική μεταξύ 95-180 mmHg και η διαστολική μεταξύ 50-100 mmHg.

Ακόμη, προσδιορίζεται η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης του υποψηφίου.

Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιείς άνθρωπος, ηλικίας 18-65 ετών. Μπορεί να δώσει 

αίμα κάθε 3 ή 4 μήνες. Συνήθως οι τακτικοί συνειδητοί αιμοδότες δίνουν αίμα 3 φορές το 

χρόνο.

Η διάρκεια της αιμοληψίας είναι μόνο πέντε λεπτά. Ο κάθε εθελοντής αιμοδότης 

παραμένει ακόμα δέκα λεπτά ξαπλωμένος και πίνει ένα αναψυκτικό για να αναπληρωθεί ο 

όγκος αίματος που χορήγησε. Καλό βέβαια θα είναι να αποφεύγεται, για τουλάχιστον και 

1 ώρα μετά την αιμοδοσία το κάπνισμα και η βαριά σωματική άσκηση.

Ο όγκος αίματος που δίνουμε αντιστοιχεί στο 1/20 του συνολικού όγκου αίματος του 

οργανισμού, είναι δηλαδή περίπου 450 ml. Η αναπλήρωση της χαμένης ποσότητας γίνεται 

μέσα σε 10 λεπτά, ενώ ο όγκος του πλάσματος αποκαθίσταται σε 12 ώρες και τα ερυθρά
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αιμοσφαίρια περίπου σε 30 ημέρες. Η αιμοδοσία είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό, αφού
28κινητοποιείται ο μυελός των οστών ώστε να παραχθούν νέα κύτταρα αίματος.

Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιείς άνθρωπος, ενώ υποψήφιοι δέκτες είμαστε όλοι.

Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά το 60% του πληθυσμού θα χρειαστεί μετάγγιση 

αίματος.

Το αίμα που δίνει ένας αιμοδότης μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 42 ημέρες, πάντοτε σε 

ειδικό ψυγείο.

2.4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Η επιλογή ή ο αποκλεισμός του εθελοντή αιμοδότη είναι έργο των υπηρεσιών 

αιμοδοσίας μεγίστης σημασίας. Τα κριτήρια επιλογής αιμοδοτών που θεσμοθετήθηκαν, 

στοχεύουν αφ’ενός στην καταλληλότητα από άποψη υγείας του υποψήφιου αιμοδότη 

καθώς και στην προστασία αυτού κατά την αιμοληψία και αφ’ετέρου στη διασφάλιση του 

δέκτη από πιθανή μετάδοση νοσήματος.

Η επιλογή ή ο αποκλεισμός των αιμοδοτών γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό της αιμοδοσίας.

Οι προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να αιμοδοτήσει είναι:

• Η ηλικία πρέπει να είναι μεταξύ 18-65 ετών σύμφωνα με αποφάσεις της 

WHO. Σε ειδικές περιπτώσεις για την ηλικία των 17 ετών ζητείται 

γραπτή συγκατάθεση γονέων και κηδεμόνων. Επίσης, άτομα 60 ετών 

που αιμοδοτούν για πρώτη φορά ή άτομα άνω του 65ου έτους ηλικίας οι 

περιπτώσεις αυτές υπόκεινται στην κρίση του υπεύθυνου ιατρού, 

αιμοδοσίας.

• Το σωματικό βάρος για τους άνδρες δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 

50kg και για τις γυναίκες των 48kg

• Η λήψη ελαφριάς τροφής πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 2,5-3 

ώρες πριν την αιμοληψία.

• Να μην είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμάκων.

Τα άτομα που τηρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις είναι «ικανοί» να αιμοδοτήσουν. 28

28 Περιοδικό FOCUS, Τεύχος 80, Οκτώβριος 2006, σ. 82.
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Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου απαιτείται ο πλήρης 

αποκλεισμός των αιμοδοτών. Οι πιο κάτω περιπτώσεις αποτελούν και τις κύριες αιτίες 

αποκλεισμού από εθελοντική αιμοδοσία:29

1. Κακοήθη νοσήματα

2. Άτομα με σαγχαρώδη διαβήτη

3. Αυτοάνοσα νοσήματα

4. Χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (ο έλεγχος γίνεται με 

ψηλάφηση και των δύο χεριών για τυχόν σκληρύνσεις φλεβών)

5. Έγκλειστοι ποινικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων για άτομα με πνευματικά 

προβλήματα λόγω αυξημένης έκθεσης σε

6. Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος (επιληψία)

7. Διαταραχές στην αιμόσταση

8. Καρδιαγγειακά νοσήματα

9. Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)

10. Χρόνια νοσήματα νεφρών

11. Αιματολογικά νοσήματα (πχ λευχαιμία)

12. Σύφιλης

13. Τροπικά νοσήματα (πχ )

14. Θεραπεία με ανθρώπινη αυξητική ορμόνη

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου κάποιος αιμοδότης θα πρέπει να περιμένει πριν 

κάνει κάποια αιμοληψία εάν έχει κάποια από τις παρακάτω ασθένειες:

ν' Βήχας, κρύωμα, πονόλαιμος : Μέχρι να απαλειφθούν τα συμπτώματα 

ν' Βελονισμός (τρύπημα αυτιών και σώματος, ηλεκτρόλυση) : Εξαρτάται 

από τον τύπο της τεχνικής αποστείρωσης που χρησιμοποιείται 

ν' Γονόρροια : 12 μήνες 

ν' Ηπατίτιδα : Εξαρτάται από τον τύπο 

ν' Έρπης : Δεν περιμένετε αν δεν είναι σε ενεργή μορφή 

ν' Αλλεργία : Θα περιμένετε μόνο αν έχετε κρίση αλλεργίας 

ν' Άμβλωση -  Αποβολή : 6 εβδομάδες αν η εγκυμοσύνη διακόπηκε το 3° 

τρίμηνο, αλλιώς δεν περιμένετε

ν' Κατανάλωση αλκοόλ : Δεν περιμένετε, εκτός αν είστε αλκοολικός

29 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγωγή Υγείας, Αθήνα 2005
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^  Αναιμία (παλαιότερη διάγνωση) : Δεν περιμένετε, αν έχει

αποκατασταθεί στα φυσιολογικά επίπεδα 

ν' Αφαίρεση αίματος : 48 ώρες 

ν ' Αιμοληψία, ολική : Κάθε 8 εβδομάδες 

ν' Μετάγγιση αίματος ή πλάσματος : 12 μήνες

ν ' Υψηλή πίεση (αρτηριακή υπέρταση): δεν περιμένετε αν ελέγχει ιατρικά 

ν' Ελονοσία : 3 χρόνια

ν' Μετανάστευση από περιοχή με χρήση ελονοσίας : 3 χρόνια 

ν' Ταξίδι σε περιοχή με ελονοσία με χρήση αντιελονοσιακών φαρμάκων : 

1 χρόνο

ν' Ταξίδι σε περιοχή με ελονοσία χωρίς χρήση αντιελονοσιακών 

φαρμάκων : 1 χρόνο

ν ' Μη ειδική ουροθρίτης (Ν8ΕΓ): Μέχρι αποθεραπείας

ν' Χειρουργική στόματος και εξαγωγή δοντιού : 72 ώρες

ν' Εγκυμοσύνη : 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό

ν '  Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση : Όταν τελειώσει η θεραπεία

ν' Σύφιλης : 12 μήνες

ν ' Τατουάζ : 12 μήνες

ν' Εμβόλια:

> Ερυθρά (Ιλαρά), Κίτρινος πυρετός, παρωτίτις(μαγουλάδες), 

Πολυμυελίτις (από το στόμα): 2 εβδομάδες

> Ερυθρά (γερμανική ιλαρά): 4 εβδομάδες

> Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β : Δεν περιμένετε

> Τεστ φυματίωσης (ΤΒ) στο δέρμα : 48 ώρες

> Τέτανος, διφθερίτις, τυφοειδής πυρετός και χολέρα: Δεν 

περιμένετε

ν' Φάρμακα:

> Αντιαλλεργικά : Καμία αναμονή

> Αντιβιοτικά : 72 ώρες

> Αντισυλληπτικά από το στόμα: Καμία αναμονή

> Αντιυπερτασικά : Καμία αναμονή

> Βιταμίνες : καμία αναμονή
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2.4.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας θα συνέβαλλε ουσιαστικά στη 

δημιουργία αιμοδοσιακής συνείδησης των πολιτών και φυσικά θα είχε ως αποτέλεσμα την 

σταδιακή αύξηση του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος.

Ο εθελοντής αιμοδότης προσφέρει αίμα χωρίς αμοιβή και συνώνυμα. Αντιλαμβάνεται την 

αιμοδοσία ως κοινωνικό του χρέος και όχι ως αγκαρία.

Τα πλεονεκτήματα της πραγματικής εθελοντικής αιμοδοσίας θα μπορούσαμε να τα 

συνοψίσουμε και να τα παρουσιάσουμε παρακάτω:

1. Οι εθελοντές αιμοδότες κάθε φορά που αιμοδοτούν ελέγχονται και επιβεβαιώνεται 

η καλή τους υγεία.

2. Γίνεται μεγαλύτερη αξιοποίηση του προσφερόμενου αίματος διότι παρέχονται τα 

χρονικά περιθώρια που χρειάζονται για την εργαστηριακή επεξεργασία του 

αίματος στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

3. Όσο αυξάνεται η εθελοντική αιμοδοσία τόσο λιγότερο οι υπηρεσίες Αιμοδοσίας 

«πιέζουν» το συγγενικό περιβάλλον για κάλυψη των ασθενών τους σε περίπτωση 

ανάγκης.

4. Ο εθελοντής αιμοδότης δίνει αίμα χωρίς καμία οικονομική ή κοινωνική εξάρτηση 

όπως θα έκανε ενδεχομένως κάποιος συγγενής. Επίσης, δεν έχει κανένα κίνητρο 

που θα τον ωθούσε ίσως στην απόκρυψη στοιχείων που πιθανών να του ζητούνταν 

για τη συμπλήρωση του ιστορικού.

5. Ο εθελοντής αιμοδότης προσφέροντας αίμα, σώζει ζωές και το ξέρει. Είναι ένα 

άτομο ευαισθητοποιημένο και με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

6. Η κάλυψη του συνόλου των αναγκών με εθελοντική προσφορά αίματος δημιουργεί 

αίσθημα ασφάλειας σε περίπτωση ανάγκης και υπερηφάνειας για την συμμετοχή 

των πολιτών.

2.5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Πολλές φορές ίσως έχουμε αναρωτηθεί γιατί οι αιμοδότες σταματούν να δίνουν 

αίμα; Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και η 

αντικατάσταση κάθε αιμοδότη συνεπάγεται πολύ κόπο και χρήμα. Επιπλέον, ο κίνδυνος 

μολύνσεων από έναν τακτικό αιμοδότη είναι μικρότερος σε σχέση με τους κινδύνους της 

πρώτης αιμοδοσίας κάθε νέου εθελοντή. Αξίζει, λοιπόν, να παρακινούνται οι αιμοδότες να 

συνεχίζουν την εθελοντική προσφορά τους.
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Θα μπορούσαμε να κατανείμουμε τους αιμοδότες εκείνους που σταματούν να 

δίνουν αίμα σε διάφορες κατηγορίες. Με έρευνες που έχουν γίνει οι κατηγορίες αυτές 

αποτελούνται από ορισμένα άτομα που φοβούνται την αιμοδοσία ή έχουν κάποιο 

πρόβλημα. Πολλοί την διακόπτουν οριστικά, επικαλούμενοι κυρίως ιατρικούς λόγους. 

Υπάρχει βέβαια και η άλλη κατηγορία, στην οποία οι αιμοδότες ενώ έχουν διακόψει την 

αιμοδοσία, θέλουν να ξαναρχίσουν και εξηγούν ότι δεν εμφανίστηκαν επειδή είχαν 

μετακομίσει, επειδή είχαν κάποιο μικρό πρόβλημα υγείας ή επειδή δεν τους βόλευαν οι 

ώρες.

Ο Walter-Wenke, του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, παραθέτει τους λόγους, 

ταξινομώντας τους ιεραρχικά, βάση της σπουδαιότητάς τους:

1. Έλλειψη χρόνου

2. Φόβος απέναντι στην αιμοδοσία

3. Ασθένεια

4. Προβλήματα κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας

5. Κριτική για τις αποθήκες υγιεινής

6. Φόβος απέναντι στο AIDS

Το κάθε κράτος για να εξασφαλίσει σταθερούς συστηματικούς αιμοδότες θα πρέπει 

μεταξύ των άλλων να φροντίζουν προσεκτικά εκείνους που δίνουν αίμα για πρώτη φορά, 

να τους βοηθούν να αντεπεξέλθουν σα κάποιες αρνητικές πλευρές της αιμοδοσίας, να τους 

υπενθυμίζουν πότε είναι καιρός να επαναλάβουν την προσφορά τους και να στέλνουν 

ευχαριστήρια γράμματα,

Με λίγα λόγια θα πρέπει να εντάξει ένα μοντέλο διαφήμισης στον κλάδο της 

αιμοδοσίας ώστε να αφυπνιστούν οι υποψήφιοι εθελοντές αιμοδότες και να προσφέρουν 

αυτό το πολύτιμο αγαθό για όλους -  το αίμα. 30

30 www.europa.eu
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
Πριν παρουσιαστούν οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να τονιστεί πως όσον αφορά την 

νομοθεσία περί εθελοντικής αιμοδοσίας, όλες οι χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης «υπακούουν» στην οδηγία της Ε.Ε. περί αιμοδοσίας, παρουσίαση της οποίας 

δίνεται στο παράρτημα.

3.1. Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Σ’ αυτό το μέρος της εργασίας, θα παρουσιαστούν τα συστήματα Αιμοδοσίας και 

την προβολή της, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανεύρεση στοιχείων δεν ήταν εύκολη με αποτέλεσμα για αρκετές χώρες της Ε.Ε. 

τα στοιχεία να μην είναι επαρκή. Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και με 

τα στοιχεία που έχουμε η εργασία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αναγνωστών.

Από 01/05/2004 , η Ε.Ε. απαρτίζεται από 25 κράτη-μέλη. Τον Ιανουάριο του 2007 , 

με την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας τα μέλη της ανέρχονται σε 27. Από 1952 

έως 1958 τα έξι πρώτα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν: Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία (Δυτική), Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Στη συνέχεια 19 ακόμα χώρες 

εισήχθησαν σε διαδοχικά κύματα διερεύνησης. Έτσι, το 1973 εισχωρούν η Δανία , η 

Ιρλανδία και η Αγγλία. Το 1981 εντάσσεται η Ελλάδα ενώ το 1986 σειρά έχουν η 

Πορτογαλία και η Ισπανία. Το 1990 επέρχεται μια αλλαγή όσον αφορά την Γερμανία, μιας 

και ενοποιείτε (Ανατολική και Δυτική) και εισχωρεί ως ενιαία στην Ε.Ε.

Το μέγεθος της Ε.Ε. αυξάνεται συνεχώς γεωγραφικά και πληθυσμιακά. Το 1995 

εντάσσονται η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία ενώ το 2004 , 10 ακόμη χώρες της 

Ευρώπης αυξάνουν την «ομάδα» της Ε.Ε., αυτές είναι: η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η 

Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. 

Ωστόσο, μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, εισήχθησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή στοιχείων συγκρίσιμων μεταξύ όλων των χωρών 

της Ε.Ε. ήταν αδύνατον να συλλεχθούν. Για κάποιες από τις χώρες τα στοιχεία είναι 

επαρκή ενώ για κάποιες άλλες όχι. Η πρόσβαση σε πηγές και στοιχεία ήταν σαφώς πιο 

εύκολη στην Ελλάδα, γι’ αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνει πιο διεξοδική έρευνα για ην 

χώρα η οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά σε άλλο κεφάλαιο της μελέτης.
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3.2. ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

Στη Βόρεια Ευρώπη ανήκουν οι παρακάτω χώρες:

'Ζ Γερμανία 

Δανία 

Φινλανδία 

'Ζ Σουηδία 

^  Πολωνία

Η κατάσταση στη Γερμανία είναι μάλλον πολύπλοκη, για τους ακόλουθους 

λόγους:

• Ισχύει μικτό κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό σύστημα συλλογής αίματος και 

πλάσματος.

• Υπάρχουν τρία είδη μη κερδοσκοπικών τραπεζών αίματος: του Ερυθρού Σταυρού, 

των νοσοκομείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Η χώρα διαιρείται σε αυτόνομα κρατίδια που έχουν σχετική αυτονομία και 

εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές.

• Είναι μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές αιμοδοσίας των κρατιδίων της 

ανατολικής και τις ανάλογες των κρατιδίων της δυτικής Γερμανίας.

Τα εμπορικά κέντρα πλάσματος πληρώνουν 30 γερμανικά μάρκα ανά αιμοδοσία. 

Οι περισσότερες τράπεζες αίματος των νοσοκομείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

αποζημιώνουν τους αιμοδότες με ποσά που κυμαίνονται από 30 ως 50 γερμανικά μάρκα 

(15-25 εοιι). Στο Βερολίνο και σε μερικές ακόμα περιοχές αποζημιώνουν τους αιμοδότες 

ακόμα και οι τράπεζες αίματος του Ερυθρού Σταυρού.

Στη Γ ερμανία δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την πληρωμή των αιμοδοτών. 

Η κυβερνητική πολιτική, όμως, στοχεύει στον περιορισμό της αμοιβής σε 50 μάρκα, το 

πολύ, ανά αιμοδοσία. Το εάν το γερμανικό σύστημα είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων. 

Ορισμένοι θεωρούν ότι η αμοιβή δεν είναι πραγματική πληρωμή, αλλά απλώς μια 

αποζημίωση για τα έξοδα μεταφοράς και την απώλεια εργάσιμου χρόνου.

Η στρατολόγηση εθελοντών εξακολουθεί να είναι δύσκολη υπόθεση, επειδή 

πολλοί νέοι συνδέουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας με το προηγούμενο κομμουνιστικό 

καθεστώς. Ο Ερυθρός Σταυρός της πρώην Ανατολικής Γερμανίας ήταν στενά
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συνδεδεμένος με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ως πρόσφατα, όλοι οι εργαζόμενοι έπαιρναν 

μια μέρα άδεια, όταν έδιναν αίμα. Οι στρατιώτες έπρεπε, ουσιαστικά, να υπακούσουν σε 

μια διαταγή. Οι συνθήκες αυτές έχουν αλλάξει, αλλά χρειάζεται χρόνος για να 

κινητοποιηθούν οι αιμοδότες με τα νέα δεδομένα.

Η Γερμανία είναι αυτάρκης σε πλήρες αίμα και κυτταρικά στοιχεία του αίματος, 

αλλά υπάρχει ακόμη έλλειψη πλάσματος. Η συνολική παραγωγή πλάσματος από τον μη 

κερδοσκοπικό τομέα είναι περίπου ένα εκατομμύριο λίτρα το χρόνο. Υπάρχουν περίπου 

20 εμπορικά κέντρα πλασμαφαίρεσης που παράγουν περίπου 200.000 λίτρα. Όλες οι 

γερμανικές πηγές παράγουν από κοινού 1 - 1 , 2  εκατομμύρια πλάσματος, το οποίο δεν 

επαρκεί για τις συνολικές ανάγκες της χώρας, οι οποίες υπολογίζονται στα 1,7 

εκατομμύρια λίτρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, υπάρχει ακόμα έλλειμμα περίπου

500.000 λίτρων, το οποίο αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής παραγωγής. Η διαφορά 

καλύπτεται με εισαγωγές, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως ένα βαθμό, από τις 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι εισαγωγές ξεπερνούν, τελικά, το εθνικό έλλειμμα, γιατί το 

εισαγόμενο πλάσμα χρησιμοποιείται επίσης για την Παρασκευή παραγώγων που 

προορίζονται για άλλες χώρες.

Η Γερμανία έχει μια υπηρεσία μετάγγισης την οποία μεγάλο ποσοστό έχει 

αναθέσει στον Ερυθρό Σταυρό. Είναι οργανωμένη σε 12 μεγάλα Διαπεριφερειακά Κέντρα, 

τα οποία συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται περίπου το 80% του προϊόντος, με τακτικούς 

εθελοντές αιμοδότες, μη αμειβόμενους, που είναι πάντα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, ενώ 

το υπόλοιπο 20% συλλέγεται σε ιδιωτικούς οργανισμούς, στα Πανεπιστήμια και τα 

διάφορα νοσοκομεία και μετά αποστέλλεται στις βιομηχανίες πλασματοποίησης, του 

αίματος. Αυτή η συλλογή, ειδικά για το πλάσμα αμείβεται επίσης με 50 γερμανικά μάρκα 

για κάθε αιμοληψία και εφόσον η Γερμανία δεν έχει λάβει ακόμα την Ευρωπαϊκή οδηγία 

(κατευθυντήριο γράμμα) 381/89 που αποκλείει την αμειβόμενη αιμοδοσία. Η Γερμανία 

δεν είναι αυτάρκης στο πλάσμα, το οποίο εισάγει κυρίως από τις ΗΠΑ, εξαιτίας επίσης 

μιας σημαντικής κλινικής χρήσης που κάνει εκτός από τα Ευρωπαϊκά προϊόντα.

Από την άλλη πλευρά βέβαια εμφανίζεται η Δανία, με ένα σύστημα Αιμοδοσίας 

που πολλές χώρες θα ζήλευαν.

Οι αιμοδότες στην Δανία είναι ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος ο οποίος 

λειτουργεί ανεξάρτητα από κυβερνητικές εξουσίες και από τον Ερυθρό Σταυρό. Ο 

κεντρικός σκοπός του συνδέσμου είναι η ασφάλεια και η επάρκεια του αριθμού των 

αιμοδοτών παντού και πάντα στην χώρα.
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Σε όλο τον πληθυσμό, στα 5,3 εκατομμύρια κατοίκους, πάνω από 283.000 Δανοί 

είναι εγγεγραμμένοι αιμοδότες, ή περίπου το 8% του ενήλικου πληθυσμού ανάμεσα σε 18- 

60 ετών.

Ο σκοπός επίσης του συνδέσμου είναι να εξασφαλίσει την αυτοεπάρκεια σε 

προϊόντα (παράγωγα) αίματος - για ηθικούς λόγους ,από τότε που η Δανία έπρεπε να μην 

εκμεταλλεύεται τους δωρητές από χώρες που χρειάζονται αίμα αυτοί οι ίδιοι -  και για 

λόγους ασφάλειας, από τότε που οι όροι για την εθελοντική αιμοδοσία έχουν ιδρυθεί και 

ελεγχθεί καλά, το οποίο σημαίνει ότι οι Δανοί αιμοδότες είναι από υψηλή ποιότητα και 

διαμόρφωση άριστων βάσεων για τα παράγωγα αίματος με άκρος μικρό ρίσκο για τη 

μεταφορά μόλυνσης κτλ. Ο σύνδεσμος ιδρύει - σε συνεργασία με τις εθνικές εξουσίες / 

αρχές υγείας -  τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές / οδηγίες για το αίμα- ο 

εθελοντισμός στη Δανία και δουλεύουν συνεχώς για να προστατέψουν την ενδιαφέρουσα 

νομιμοποίηση των εθελοντών αιμοδοτών.

Ο σύνδεσμος προστατεύει την πλήρη ανωνυμία μεταξύ δωρητή και ασθενή, 

θεωρώντας ότι το αίμα είναι ένα δώρο από το δωρητή σε έναν άγνωστο λήπτη. Επομένως 

όλοι οι Δανοί αιμοδότες είναι εθελοντές και μη αμειβόμενοι, αλλά οι περιφερειακές αρχές, 

οι οποίες ανατρέχουν στους τοπικούς δωρητές - συνδέσμους οργανισμούς για να 

καλύψουν τη διοίκηση / διαχείριση, δημοσιότητα, σήματα κλπ και τη συνεισφορά του 

εθνικού συνδέσμου.

Το 1932 μια ομάδα από ενήλικες προσκόπους έφεραν την ιδέα της εθελοντικής 

αιμοδοσίας στην Δανία και ξεκίνησαν τους συνδέσμους δωρητών, την υιοθεσία με τα 

τοπικά νοσοκομεία. Για την ώρα θεωρείται επαρκής να στρατολογήσει 200 δωρητές, αλλά 

ως απαίτηση την ταχεία ανάπτυξη, ειδικότερα μετά τον 2° Παγκόσμιο πόλεμο, ο αριθμός 

των άλλων εθνικών οργανισμών απασχολούν τους ίδιους σε στρατολογημένους δωρητές. 

Το 1952 ο εθνικός σύνδεσμος είχε δημιουργήσει πιο μακριά από το λόγο του 

εθελοντισμού, μη αμειβόμενη εθελοντική αιμοδοσία.

Σήμερα, για να καλυφθούν οι ανάγκες για 5,3 εκατομμύρια Δανούς, έχει 

στρατολογηθεί ότι 380.000 αιμορραγίες λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι 

κάθε δωρητής κατά μέσο όρο αιμορραγεί 1,6 φορές το χρόνο. Η συχνότητα ποικιλίας, 

ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη στις πιο μεγάλες πόλεις, όπου τα νοσοκομεία με εθνική 

σημασία έχουν ιδρυθεί, και όπου -  στον ίδιο χρόνο, οι στρατολογημένοι δωρητές είναι πιο 

δύσκολο απ’ ότι στις αγροτικές περιοχές.

Η Δανία έχει 77 τοπικούς οργανισμούς δωρητών οι οποίοι αντιστοιχούν στο 

μεγαλύτερο αριθμό των αιμορραγιών, κανονικά στα τοπικά νοσοκομεία. Το κύριο
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καθήκον τους περιλαμβάνει στρατολογημένους δωρητές, επικοινωνία με τις τράπεζες 

αίματος προσωπικά, διανομή σημάτων και δραστηριοποίηση δωρητών.

Οι τοπικοί οργανισμοί ξαναεντάσονται σε 14 περιφερειακές επιτροπές, οι οποίες 

αντιστοιχούν στις επαρχίες της Δανίας. Οι περιφερειακές επιτροπές διαπραγματεύονται τις 

καταστάσεις για δωρεά αίματος με το εκλεκτό επαρχιακό συμβούλιο, το οποίο έχει 

πρωταρχική ευθύνη για την υγεία και τα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των 

τραπεζών αίματος. Οι περιφερειακές επιτροπές επίσης εκλέγουν δύο μέλη για την εθνική 

επιτροπή, τα οποία είναι κέντρα αποφάσεων των εθνικών συνδέσμων.

Η Δανία έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε προϊόντα αίματος από πρωτεύουσα 

στην Ευρώπη, αλλά επίσης και τη μεγαλύτερη συχνότητα αιμορραγίας. Αυτή η υψηλή 

χρήση οφείλεται στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων αίματος, στην παράδοση στο 

χαμηλό κόστος, στο συνεχή διαθέσιμο και επαρκή αριθμό των δωρητών και πιθανόν στην 

υψηλή αποδοχή των εθελοντών αιμοδοτών του Δανέζικου πληθυσμού.

Στη Δανία τον περασμένο χρόνο μόνο 200 μονάδες αίματος από τις 380.000 δεν 

χρησιμοποιήθηκαν.

Η Δανία είναι μέλος της Ε.Ε., η οποία έχει ιδρύσει σίγουρες οδηγίες για τις 

αιμορραγίες και επιθεωρήσεις. Οι Δανέζικες αρχές και οι εθελοντικοί οργανισμοί αίματος 

εμμένουν αυστηρά στις αρχές (ιδέες) της αυτοεπάρκειας, οι οποίες έχουν τεθεί από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η περίπτωση των αιμοδοτών της Δανίας αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 

οργανώσεως. Ιδρύθηκε το 1932 από μια ομάδα Δανών προσκόπων δημιούργησαν ένα 

σώμα νεαρών ενηλίκων προσκόπων οι οποίοι προσφέρονταν να πηγαίνουν στα 

νοσοκομεία και να δίνουν δωρεάν αίμα στους ασθενείς που το είχαν ανάγκη.

Σήμερα το σώμα εθελοντών αιμοδοτών αριθμεί 350.000 μέλη, που αντιστοιχούν 

στο 10% του πληθυσμού μεταξύ 18 έως 60 ετών. Καλύπτει τις ανάγκες 88 νοσοκομείων 

της Δανίας που πληρώνουν 5 γερμανικά μάρκα για αιμοδοσία (2,6 ecu) στα τοπικό 

γραφείο της οργάνωσης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δαπάνες διοίκησης, δημοσιότητας, 

έκδοσης εφημερίδας, αιμοδοσιών, κατασκευή σωμάτων κ.ο.κ.

Όσον αφορά την κατάσταση στη Φινλανδία, ο Φινλανδικός Ερυθρός Σταυρός 

φροντίζει για τα προγράμματα αιμοδοσίας στην Φινλανδία. Ο FRC BS είναι ένας εθνικός 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ενεργεί κάτω από τις υποδείξεις του Φινλανδικού 

Ερυθρού Σταυρού, εντούτοις από οικονομική άποψη δρα ανεξάρτητα από τον Φινλανδικό 

Ερυθρό Σταυρό.
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Ο ετήσιος απολογισμός είναι 69Μ€ (για το 2005). Υπάρχουν 17 ενεργές 

οργανώσεις. Το κέντρο αιμοδοσίας στο Ελσίνκι ασχολείται με τη συλλογή και την πορεία 

των δραστηριοτήτων, 4 περιφερειακά κέντρα βρίσκονται δίπλα σε ιατρικά πανεπιστήμια 

για τη συλλογή και την πορεία του αίματος και 12 τοπικά κέντρα συλλέγουν αίμα. Κινητές 

μονάδες βρίσκονται σε δράσει συλλέγοντας σχεδόν το 40% όλου του αίματος. Ο αριθμός 

προσωπικού ανέρχεται στα 400 στο Ελσίνκι, 50 στα περιφερικά κέντρα και 50 στα τοπικά 

κέντρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αριθμός 2005
Αιμοδότες 158.422

Μείων Εθελοντές 1.547

Δωρεές 274.870

Παράγωγα αίματος 422.831

Ασθενείς που λαμβάνουν παράγωγα 

αίματος

60.000

Παρατηρείται από τον πίνακα πως η Φινλανδία, όπως και σε όλες τις χώρες που 

μέχρι τώρα μελετήσαμε, το αίσθημα της δωρεάς και της προσφοράς αίματος είναι 

αυξημένο. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού το αίμα συλλέγεται και αξιοποιείται καταλλήλως.

Να τονίσουμε πως στη Φινλανδία δεν υπάρχει καμία μορφή αμοιβής για τους 

αιμοδότες. Το θεωρούν αυτονόητη υποχρέωση τους να προσφέρουν.

Από τη Φινλανδία περνάμε στη Σουηδία. Το σύστημα αιμοδοσίας της 

στηρίζεται απολύτως στις νοσοκομειακές τράπεζες αίματος. Στη Σουηδία υπάρχουν 9 

περιφερειακά κέντρα αιμοδοσίας, 24 κέντρα στα μεγάλα νοσοκομεία και 57 τράπεζες 

αίματος σε μικρότερα νοσοκομεία.

Ο τρόπος συνεργασίας των κέντρων αιμοδοσίας είναι ανομοιογενής. Έτσι 

συντονίστηκε η Κρατική Υπηρεσία Τεχνικής Ανάπτυξης, αναθέτοντας κονδύλια για μια 

σοβαρή μελέτη γύρω από τις μεταγγίσεις.

Η Σουηδία αποφάσισε να μην προβεί σε ενικά προγράμματα αιμοδοσίας αλλά 

«άφησε» τα νοσοκομεία να βρουν μόνα τους λύση στο επικείμενο θέμα.

Οι αιμοδότες πλήρους αίματος πληρώνονται με 30 σουηδικές κορώνες και οι δότες 

πλάσματος κάτι περισσότερο.
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Στη Σουηδία πρόσφατα υιοθετήθηκε η αρχή της μη αμειβόμενης αιμοδοσίας. Η 

κατάσταση εκεί είναι σύνθετη λόγω της ταυτόχρονης εισαγωγής και εξαγωγής αίματος, 

οπότε δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως είναι αυτάρκεις το αίμα.

Τέλος, το σύστημα της Αιμοδοσίας στην Πολωνία στηρίζεται κυρίως σε τοπικές λέσχες 

αιμοδοτών -  όχι εθελοντών αλλά αμειβόμενοι. Τα μέλη τους έφταναν τις 337.000 το 1989. 

Από το 1985, μέχρι το 1991 ο αριθμός των αιμοδοσιών μειώνεται κατά το 1/3. Αυτό 

οφείλεται στο ότι ο Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται λιγότερο τώρα μιας και γίνεται 

προσπάθεια για στρατολόγηση εθελοντών. Ακόμη, ένας λόγος είναι το γεγονός πως στη 

συνείδηση του κόσμου η αιμοδοσία συνδέεται με την μόλυνση από τον ιό του HIV.

Η Πολωνία χαράζει μια νέα πορεία στο χώρο της αιμοδοσίας, μια νέα πολιτική 

κατάσταση η οποία απαιτεί νέες μεθόδους στρατολόγησης εθελοντών. Ξεκινά μια νέα 

περίοδος για τη χώρα. Η εθελοντική προσφορά αίματος αυξάνεται σταδιακά και σταθερά. 

Το 1991 ο αριθμός των αιμοδοτών ήταν 49.000 και των αιμοδοσιών 93.000. Ο συνολικός 

όγκος του αίματος ήταν 36.000 λίτρα από τα οποία μόνο τα 6.000 ήταν επί πληρωμή.

Τα κέντρα αιμοδοσίας των νοσοκομείων δεν πληρώνουν κανέναν αιμοδότη, ενώ οι 

τράπεζες αίματος πληρώνουν μόνο τους δότες πλάσματος.

Οι αμειβόμενοι αιμοδότες παίρνουν 170.00 ζλότι (περίπου 8 €) για 450 

χιλιοστολίτρα αίματος. Το ποσό αυτό βέβαια αντιστοιχεί στα μεταφορικά έξοδα που 

εισπράττουν οι εθελοντές αιμοδότες στη Δυτική Ευρώπη. Να τονιστεί πως οι άνεργοι δεν 

γίνονται δεκτοί εκτός και αν είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας.

Στους εθελοντές αιμοδότες προσφέρεται πριν την αιμοδοσία γλυκό ή καφές και 

μετά την αιμοδοσία ένα γεύμα. Όταν δε αποχωρούν από το χώρο της αιμοληψίας τους 

προσφέρονται 6 κομμάτια σοκολάτας ( το σύνολο των προσφορών αυτών σε θερμίδες 

αντιστοιχούν σε 4.500, οι οποίες θεωρούνται πως πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά από 

τον άνθρωπο). Επιπλέον δικαιούνται μια μέρα άδειας από την εργασία τους.

Εδώ να πούμε πως οι αιμοδότες φορούν ειδικά ποδηνάρια πάνω από τα παπούτσια 

τους και λευκές μπλούζες. Εξετάζονται δε για HIV, Σύφιλη και Ηπατίτιδα Β και C. 

Επίσης, υπογράφουν βεβαίωση που αναφέρει ότι δεν ανήκουν σε ομάδα κινδύνου για 

AIDS. Για καθαρά λόγω υγιεινής και μόνο, οι αιμοδότες περνούν το μπράτσο τους σε μια 

οπή ενός γυάλινου παραθύρου. Μέτρο απαραίτητο πριν αρχίζουν να χρησιμοποιούνται οι 

πλαστικοί ασκοί.

Να τονιστεί πως ο Ερυθρός Σταυρός εισπράττει χρήματα από τις τράπεζες αίματος 

για την στρατολόγηση εθελοντών, παρ’ όλα αυτά όμως δεν δραστηριοποιείται αρκετά.
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3.3. ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Οι χώρες που εντάσσονται εδώ είναι: Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Γ αλλία.

Ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει ένα Κέντρο μετάγγισης 

οργανωμένο σε Περιφερειακά Κέντρα, τα οποία εξυπηρετούν διάφορα λεκανοπέδια της 

χώρας από 2 έως 6 εκατομμύρια πολίτες. Όλα αυτά βρίσκονται υπό τον συντονισμό μιας 

κεντρικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, τη National Blood Authority, η οποία κατάφερε 

να φέρει το κράτος της Αγγλικής κυβέρνησης σε αυτάρκεια αίματος με τρόπο ασφαλή.

Όπως έχει ξανααναφερθεί, ο κίνδυνος για μόλυνση από τον ιό HIV είναι 

συνηθέστερος σε νέους παρά σε τακτικούς αιμοδότες.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία οι οροθετικοί μέσα σε

10.000 αιμοδότες το 1991 αντιστοιχούσαν στο 0,048% των τακτικών αιμοδοτών και στο 

0,316 των νέων αιμοδοτών.

Ακολουθεί το Βέλγιο, το οποίο αποτελεί το πλέον αυτάρκεις κράτος σε μονάδες 

αίματος αλλά και σε ποσότητες πλάσματος.

Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. ένα πολύ μικρό ποσοστό δίνει πλάσμα. Εδώ 

αξίζει να πούμε πως ο Βελγικός Ερυθρός Σταυρός, μια από τις πρώτες μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, κατάφερε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα πλασμαφαίρεσης σε ευρεία κλίμακα. 

Το πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουργία από το 1971 και έχουν συλλεχθεί εκατοντάδες 

χιλιάδες λίτρα πλάσματος από μη αμειβόμενους εθελοντές.

Τα κέντρα πλασμαφαίρεσης έχουν δημιουργηθεί κυρίως σε αγροτικές περιοχές και 

λειτουργούν 30 ώρες την εβδομάδα. Όλοι οι δότες ανήκουν σε λέσχες, γνωρίζονται μεταξύ 

τους και συναντιόνται κάθε 15 ημέρες. Μέσα στις λέσχες υπάρχει τηλεόραση, βίντεο, 

βιβλιοθήκη και επιτραπέζια παιχνίδια. Τα άτομα που συμμετέχουν σταθερά στο 

πρόγραμμα υπολογίζονται περίπου στις 12.000 -  15.000. Δίνουν πλάσμα κάθε 15ήμερο, 

προσφορά που αντιστοιχεί συνολικά σε 135.000 λίτρα πλάσματος ετησίως.

Η Ολλανδία έχει μια υπηρεσία μετάγγισης την οποία έχει αναθέσει στον Ερυθρό 

Σταυρό και είναι διαρθρωμένη σε Περιφερειακά Κέντρα Συλλογής και Παραγωγής, τα 

οποία έχουν κάνει συμβάσεις με τα νοσοκομεία. Οι υπηρεσίες είναι συντονισμένες από 

την Ομοσπονδία των Τραπεζών Αίματος του Ολλανδικού Ερυθρού Σταυρού.

Βλέπουμε, πως στην Ολλανδία όπως και σε άλλες χώρες που μέχρι τώρα 

εξετάσαμε, το θεσμό της εθελοντικής προσφοράς αίματος την αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου
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κάποιες φορές ο Ερυθρός Σταυρός.Η Ολλανδία είναι άλλη μια χώρα αυτάρκης σε μονάδες 

αίματος.

Η περίπτωση της Γαλλίας όμως είναι αυτή που συγκλονίζει μέχρι και σήμερα όλο τον 

κόσμο. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ε.Ε. με πλήρη οργάνωση. Στη 

Γαλλία η εθελοντική προσφορά αίματος είναι πολύ διαδεδομένη και οι πολίτες της το 

θεωρούν ως αυτονόητη υποχρέωση τους.

Πριν από μερικά χρόνια, ήταν η χώρα που πρωταγωνιστούσε στην επικαιρότητα 

λόγω του σκανδάλου με τις μολύνσεις από το AIDS, οι οποίες οφείλονται στις 

μεταγγίσεις. Περίπου 1.200 αιμορροφιλικοί και 3.500 άλλα άτομα μολύνθηκαν τότε από 

τον ιό HIV, από τους οποίους πάνω από 300 αιμορροφιλικούς πέθαναν μέχρι το 1993. 

Πρόκειται για τη μόνη χώρα στον κόσμο, όπου ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση. Ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 1992 όταν 

κρίθηκε ένοχος από το Γαλλικό δικαστήριο, επειδή διέθετε αίμα, το οποίο γνώριζε ότι 

ήταν μολυσμένο με το ιό του HIV. Ο Dr. Μ. Garretta έγινε το σύμβολο του «σκανδάλου 

αίματος» όπως ονομάστηκε και τελικά καθιερώθηκε η υπόθεση στη Γαλλία. Ωστόσο τα 

γαλλικά μέσα ενημέρωσης φέρνουν στην επιφάνεια νέα στοιχεία τα τελευταία χρόνια. Ένα 

τέτοιο σκάνδαλο σε μια χώρα όπως η Γαλλία λογικό είναι να έχει και το αντίκτυπο του, 

που σαφώς και θα ήταν αρνητικό. Η εμπιστοσύνη των πολιτών γύρω από την ασφάλεια 

του αίματος κλονίστηκε σοβαρά.

Εδώ να τονίσουμε πως ο Dr. Μ. Garretta, ο διευθυντής του εθνικού κέντρου 

αιμοδοσίας στο Παρίσι, προσπάθησε να κάνει τη Γαλλία αυτάρκη σε προϊόντα αίματος και 

πλάσματος και ιδιαίτερα σε παράγοντα VIII, ο οποίος είναι απαραίτητο προϊόν για τη 

θεραπεία των αιμορροφιλικών. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που αναδιοργάνωσε το 

κέντρο του Παρισιού.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως στη Γαλλία, έχει μολυνθεί ένα σχετικά 

μεγάλο ποσοστό ατόμων που κάνουν μεταγγίσεις. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

(WHO) είχε ανακοινώσει ότι στη Γαλλία είχαν προσβληθεί από AIDS 330 αιμορροφιλικοί 

και 200 άτομα που κάνουν μεταγγίσεις.

Οι εικόνα της αιμοδοσίας που παρουσιάζει το Παρίσι δεν έχει σχέση με τις άλλες 

περιοχές της Γαλλίας. Το περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας στο Στρασβούργο είναι από τα 

μεγαλύτερα στη Γαλλία και έχει δικό του εξοπλισμό κλασματοποίησης. Το κέντρο στο 

Στρασβούργο έχει ένα συμβούλιο στο οποίο αντιπροσωπεύονται όλα τα μέρη: το 

υπουργείο υγείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Ερυθρός Σταυρός, τα νοσοκομεία και οι 

αιμοδοσίες.
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Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ρ. Hagen «Η Αιμοδοσία στην Ευρώπη: Μια 

λευκή βίβλος» ο Dr. J -  Ρ Cazenave, διευθυντής του κέντρου στο Στρασβούργο, είχε πει:

«Στους αιμοδότες δίνουμε ένα σάντουιτς, ένα καφέ, έναν χυμό. Με αυτό τον τρόπο 

τους ευχαριστούμε για την πράξη τους και τους κρατάμε στο κέντρο άλλη μισή ώρα να 

είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τους συμβεί τίποτε. Τους αρέσει να μένουν, επειδή έχουν την 

ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο, συχνά διαλέγουν να έρχονται την 

ώρα του φαγητού. Σε μερικές επαρχιακές, κυρίως περιοχές, οι λέσχες αιμοδοτών κατέχουν 

μια θέση στην κοινωνική ζωή.

Η αμειβόμενη αιμοδοσία απαγορεύεται από το νόμο. Οι τακτικοί δότες 

πλασμαφαίρεσης , πληρώνονται καμιά φορά με 9 γαλλικά φράγκα, όσο δηλαδή κοστίζει η 

άδεια στάθμευσης του αυτοκινήτου τους. Αν έρχονται από μακριά, μπορεί να πάρουν και 

τα έξοδα ταξιδιού τους. Μερικές φορές οι υπάλληλοι που δίνουν αίμα παίρνουν μισή μέρα 

άδεια. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με το προσωπικό των δημόσιων μέσων μεταφοράς 

και των ταχυδρομικών γραφείων.

Διαθέτουμε επίσης, λεωφορεία με τα οποία οργανώνουμε «ημέρες αιμοδοσίας» 

στα χωριά. Η αιμοδοσία είναι πολύ δημοφιλής στη Γαλλία. Στην Αλσατία και τη 

Λωρραίνη, για παράδειγμα, το 9% του πληθυσμού - ένα σημαντικό ποσοστό δηλαδή - 

είναι αιμοδότες. Οι καθηγητές στα γυμνάσια και στα λύκεια κάνουν ομιλίες για την 

αιμοδοσία για να κινητοποιήσουν τους μαθητές.

Ενώ οι μεγαλύτερες γενιές υπογραμμίζουν την ηθική αξία που έχει η προσφορά 

αίματος, οι νεότεροι δεν δίνουν έμφαση στην ηθική.

Απλώς, δίνουν αίμα. Ίσως το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι είναι χρήσιμο, ίσως, 

ακόμα, επειδή γνωρίζουν κάποιον που χρειάζεται αίμα. Πάντως, δεν κάνουν πολλές 

κουβέντες για την ηθική αξία της προσφοράς».

Ωστόσο, η Γαλλία μετά το προαναφερόμενο σκάνδαλο, ξαναδιοργανώθηκε σε 35 

συλλόγους κοινής ωφέλειας, 7 συλλόγους που έχουν αναθέσει σε αφιλοκερδείς ενώσεις 

και μια εξυπηρέτηση μετάγγισης κοινή για τα νοσοκομεία του Παρισιού. Όλα τα 

παραπάνω τα συντονίζει το Γαλλικό γραφείο αίματος.

Σήμερα η Γαλλία είναι απόλυτα αυτάρκης σε μονάδες αίματος, αναπτύσσει νέες 

θεραπείες μετάγγισης και είναι το μοναδικό κράτος της ΕΕ που διαθέτει αποτελεσματικό 

δίκτυο επίβλεψης των Αιμοδοσιών.
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3.4. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αναφερόμαστε, σε Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Στη Μάλτα οι εθνικές υπηρεσίες υγείας είχαν την απόλυτη ευθύνη της οικονομίας 

του αίματος. Παρ’ όλα αυτά δεν λείπουν κάποιοι εθελοντικοί αιμοδοτικοί σύλλογοι.

Για την Κύπρο αυτή η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από το 1997. Επίσης. Από τις 

01/04/2006 άρχισε η εφαρμογή τεχνικής ΝΑΤ στον έλεγχο των συνθηκών του 

μεταγγιζόμενου αίματος. Για την Κύπρο ο Ερυθρός Σταυρός αναλαμβάνει σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου την ευθύνη της αιμοδοσίας. Παρ’ όλα αυτά το Αιμοδοτικό Σύστημα της 

Κύπρου ενισχύεται και από τις εθελοντικές οργανώσεις. Το πνεύμα του εθελοντισμού 

είναι αυξημένο στη γειτονική χώρα, δίνοντας το «καλό παράδειγμα» σε όλους μας. Συχνά 

διοργανώνονται εκδηλώσεις με σκοπό την προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας και 

φυσικά «ημέρες αιμοδοσίας» σε δημόσιες υπηρεσίες κ.α. Ωστόσο, και στην Κύπρο 

λειτουργούν και τράπεζες αίματος. Το 1997 η συλλογή αίματος από τις τράπεζες ήταν

125.000 μονάδες. Το 2003 η συνολική παγκύπρια δύναμη σε μονάδες αίματος ήταν 44.214 

μονάδες, το 2004 47.503 μονάδες και το 2005 48.912 μονάδες. Παρατηρείται μια

σταδιακή εξασθένηση της «δύναμης» των τραπεζών αίματος στη γειτονική χώρα που ίσως 

οφείλεται στη παράλληλη ανοδική πορεία των εθελοντικών οργανώσεων και την 

απευθείας εθελοντική προσφορά αίματος.

Η Ισπανία είναι αυτή που αναδιοργανώθηκε σε περιφερειακά διαμερίσματα με 

διοικητική αυτονομία και κατάλληλες χρηματοδοτήσεις.

Υπάρχουν 10 μη κερδοσκοπικά και μερικά εμπορικά κέντρα αιμοδοσίας.

Να αναφερθεί πως την κλασματοποίηση πλάσματος την αναλαμβάνουν δύο 

εταιρείες, οι Giriffuls και Boehring. Αν υπολογιστεί από κοινού η δυναμικότητα του μη 

κερδοσκοπικού και του εμπορικού τομέα, το 20-30% αίματος και των παραγώγων του 

στην Ισπανία παράγεται από εγχώριο πλάσμα.

Τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία διεξήχθησαν εύστοχες καμπάνιες προώθησης 

πάνω στην αιμοδοσία οι οποίες έφεραν σημαντικά αποτελέσματα.

Στην Πορτογαλία η εθνική υπηρεσία μετάγγισης, συντονισμένη από το 

Πορτογαλικό Ινστιτούτο το αίμα, είναι διηρημένο σε 3 μεγάλα περιφερειακά κέντρα: στο 

Βόρειο, στο Νότιο και στο Κέντρο της χώρας. Και η Πορτογαλία απασχολείται με μια 

μεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης και προσηλυτισμού, η οποία αρχίζει να δίνει καλούς 

καρπούς.
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Σε ότι αφορά την Ιταλία, το νοσοκομείο Maggiore στο Μιλάνο έχει δικό του 

Κέντρο Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας και μεταμοσχεύσεων και λειτουργεί ως τράπεζα 

αίματος, με ακτίνα δράσης ολόκληρη την περιφέρεια του Μιλάνου. Το νοσοκομείο 

Maggiore είναι κρατικό. Το κέντρο του εξυπηρετεί έξι ακόμα νοσοκομεία του Μιλάνου, 

δηλαδή μισό εκατομμύριο ανθρώπους στο κέντρο του Μιλάνου. Η συλλογή αίματος 

γίνεται εξ’ ολοκλήρου σε αυτό το νοσοκομείο. Διαθέτει ένα λεωφορείο αιμοδοσίας, αλλά 

το χρησιμοποιεί κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κάνει επίσης αφαίρεση 

αιμοπεταλίων και πλάσματος, αλλά δεν συλλέγει πλάσμα για κλασματοποίηση με αυτόν 

τον τρόπο. Οι αιμοδότες είναι 16.000 και οι αιμοδοσίες 27.000 ετησίως, αριθμοί που 

υπολείπονται των αντίστοιχων του 1987, κατά 10% περίπου.

Οι λόγοι της μείωσης είναι δύο: Η δημοσιότητα γύρω από το AIDS και τις 

μεταγγίσεις, απομάκρυνε αρκετούς αιμοδότες, αλλά οδήγησε και στον περιορισμό των 

μεταγγίσεων. Έτσι, δεν χρειάστηκε να αυξηθούν οι προσπάθειες για στρατολόγηση 

αιμοδοτών.

Οι γιατροί και οι ασθενείς έγιναν πιο προσεχτικοί. Ο νόμος του 1990 συνέτεινε σ’ 

αυτό, αφού ζητά τη γραπτή συναίνεση του ασθενούς πριν κάνει μετάγγιση. Σε γενικές 

γραμμές το αίμα χρησιμοποιείται σήμερα ορθολογικότερα.

Οι περισσότερες ιταλικές τράπεζες αίματος έχουν δημιουργηθεί από οργανώσεις 

αιμοδοτών, όπως είναι η AVIS. Η AVIS ιδρύθηκε το 1927 και είναι πιθανόν η παλαιότερη 

οργάνωση εθελοντών αιμοδοτών στον κόσμο. Η οργανωτική της δομή έχει τη μορφή της 

πυραμίδας. Στη βάση βρίσκονται οι διάφορες τοπικές ενώσεις. Στο δεύτερο επίπεδο 

βρίσκεται η επαρχία που συντονίζεται από επαρχιακά συμβούλια. Το τρίτο επίπεδο 

καταλαμβάνει η περιφέρει, που απαρτίζεται από δύο οι περισσότερες επαρχίες. Στο εθνικό 

επίπεδο έχει τον κεντρικό συντονισμό από το Μιλάνο. Η AVIS είναι μέλος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Οργανώσεων Εθελοντών Αιμοδοτών. Έχει περίπου 800.000 μέλη, όλα 

εθελοντές αιμοδότες.

Οι οργανώσεις των αιμοδοτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

στρατολόγηση νέων εθελοντών, αλλά η συλλογή αίματος και η στρατολόγηση αιμοδοτών 

δεν θα έπρεπε να ανατίθεται εξ’ ολοκλήρου σε μη ειδικούς. Αυτό συμβαίνει τόσο με την 

AVIS όσο και με άλλες οργανώσεις. Έχουν, ασφαλώς, γιατρούς, διευθυντές και άλλους 

επαγγελματίες, αλλά η διαχείριση της οργάνωσης είναι ουσιαστικά στα χέρια των 

ερασιτεχνών.
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3.5. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η Βουλγαρία μαζί με την Ρουμανία είναι οι τελευταίες χώρες που θα 

ασχοληθούμε μιας και αποτελούν «νέο αίμα» στην οικογένεια της Ε.Ε.

Με την εισαγωγή τους στην Ε.Ε. αρχίζουν και αυτές να εναρμονίζονται με τις 

ισχύουσες διατάξεις και νόμους της Ε.Ε. που ισχύουν για όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της

Ε.Ε

Στη Βουλγαρία η αμειβόμενη αιμοδοσία είναι υπέρ της εθελοντικής. Ο ρυθμός 

αύξησης της αμειβόμενης αιμοδοσίας αυξάνεται διαρκώς με αποτέλεσμα τους 6 πρώτους 

μήνες του 1992 να έχει φτάσει το 13,6%. Οι μη αμειβόμενες αιμοδοσίες μειώθηκαν στη 

διπλανή μας χώρα κατά 10-20%.

Σκοπός τώρα είναι με την εισαγωγή στην Ε.Ε. το ποσοστό της μη αμειβόμενης 

αιμοδοσίας να υπερισχύει αυτού των αμειβόμενων αιμοδοτών. Το πνεύμα της εθελοντικής 

προσφοράς αίματος αλλά και η χρησιμότητα αυτής της ανάγκης να ενισχυθεί και να βρει 

ανταπόκριση απ’ όλους τους πολίτες.

Όσον αφορά την Ρουμανία τώρα, θα λέγαμε πως έχει ένα μικρό σύστημα 

αιμοδοτικής συμπεριφοράς.

Στην Ρουμανία υπάρχουν τρεις κατηγορίες αιμοδοτών: 

ε) Οι «επίτιμοι», που αποτελούν σχεδόν το 88% των πολιτών και παίρνουν ένα κουπόνι 

για γεύμα σε εστιατόριο και δύο μέρες άδεια από τη δουλειά τους. Υπάρχουν δε μέρη 

όπου παίρνουν ένα βραβείο αξίας 500 λέι για κάθε πέντε αιμοδοσίες που 

συμπληρώνουν.

ό) Οι «αμειβόμενοι αιμοδότες» που παίρνουν 250 λέι κάθε φορά που δίνουν αίμα, 

ο) Οι «μη αμειβόμενοι» που δεν πληρώνονται καθόλου.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΤΣΕΧΙΑ, 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ) τα στοιχεία που έχουμε είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Το μόνο που 

έχουμε να αναφέρουμε είναι πως οι προαναφερθείσες χώρες «υπόκεινται» στην οδηγία της 

Ε.Ε. για την παραγωγή -  ασφάλεια και διάθεση του αίματος, ότι δηλαδή προαναφέραμε 

και στο κεφάλαιο που αφορά την νομοθεσία της εθελοντικής αιμοδοσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ -  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η πρώτη υπηρεσία Αιμοδοσίας ιδρύεται στην Αθήνα το 1935 από τον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό με πρωτεργάτη τον Μ. Μακκά, ο οποίος εργάσθηκε με πάθος για την 

πραγματοποίηση των σκοπών της.

Με την ίδρυση αυτής της Υπηρεσίας επετεύχθη το γεγονός της διάθεσης, για 

πρώτη φορά, συντηρημένου αίματος για μετάγγιση (1939), μέχρι τότε η μετάγγιση γινόταν 

παρουσία του αιμοδότη.

Υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα όπου η Υπηρεσία Αιμοδοσίας 

στηριζόταν αποκλειστικά στους αμειβόμενους αιμοδότες. Για πρώτη φορά το 1952 

δημιουργούνται τα τέσσερα (4) πρώτα Κρατικά Κέντρα Αιμοδοσίας ( 2 στην Αθήνα, 1 

στον Πειραιά και 1 στη Θεσσαλονίκη).

Το 1995 με το Ν.Δ. 3349/55 ιδρύεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας τότε, η 

Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας.

Σκοπός της είναι η οργάνωση της Αιμοδοσίας στη χώρα μας βάση των διεθνών 

παραδεδεγμένων αρχών συλλογής, εργαστηριακής έρευνας, διατήρησης και διάθεσης του 

αίματος και των παραγώγων του. Με βάση τις διατάξεις αυτού του Νόμου εκπονείται το 

Εθνικό Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και έτσι οργανώνονται οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Η διάρθρωση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα που 

ακολουθεί.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
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Η Διεύθυνση Αιμοδοσίας είναι το επιτελικό όργανο το οποίο προγραμματίζει 

όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και εδράζεται στο Υπουργείο Υγείας.

Το εκτελεστικό έργο το έχουν αναλάβει τα Κέντρα, οι Σταθμοί και οι Νοσοκομειακές
-ι 1

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Στο Παράρτημα υπάρχει κατάλογος με όλα τα Κέντρα Αιμοδοσίας της χώρας 

μας που μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε συνειδητοποιημένος και έτοιμος για προσφορά 

αίματος πολίτης.31 32

Το 1995 εκδίδεται το Ν.Δ 4026/59 οι διατάξεις του οποίου ορίζουν ρητά ότι η 

οργάνωση της Αιμοδοσίας στην Ελλάδα στηρίζεται στον θεσμό της εθελοντικής 

προσφοράς αίματος (κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η προσφορά με αμοιβή, εφ' όσον το 

εθελοντικό αίμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών).

Το 1997 καταργείται η εμπορία αίματος λόγω όμως αναγκών για αίμα λόγω 

της Μεσογειακής Αναιμίας μια νέα πηγή αίματος προστέθηκε. Αυτή είναι η 

προσφορά από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό 50.000 περίπου μονάδων αίματος κάθε 

χρόνο για παιδιά που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία (οι μονάδες αυτές 

διοχετεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και Παίδων 

«Αγλαΐα Κυριάκού»

Να πούμε εδώ πως από το τέλος του 1982 λειτουργούν Κινητά Συνεργεία 

Αιμοληψίας.

Το 1988 εκδίδεται ο Ν. 1820/88 οι διατάξεις του οποίου ορίζουν ρητά ότι «η 

οργάνωση της Εθνικής Αιμοδοσίας στην Ελλάδα στηρίζεται στη Εθελοντική 

Προφορά αίματος καθώς και τα παράγωγά του διατίθενται δωρεάν.

Η διαχείριση του αίματος και των παραγώγων του ενεργείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτού του νόμου. Κάθε συλλογή με οικονομικό όφελος απαγορεύεται.

Η νομοθεσία της Ελλάδος περί Αιμοδοσίας ήταν πάντοτε σύμφωνη με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και σ' αυτό συνέβαλλε το γεγονός ότι στην επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων για την Αιμοδοσία του Συμβουλίου της Ευρώπης υπήρχε σχεδόν 

συνεχής παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου από το 1962 ( Η. Πολίτης 1962-1972, I. 

Τσεβρένης 1976-1981, Μανδαλάκη 1982 -  1995).

Η Ελληνική νομοθεσία περί αιμοδοσίας επαινέθηκε από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Αιμοδοσία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

31 Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 2.
32 « Αιμοδοσία και Εθελοντισμός», Τεύχος 2°, Τριμηνιαία Έκδοση για την χρονική περίοδο από 01- 
03/ 2006
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Το 1989 με βάση το Ν. 1820/ 17-11-1988 δημιουργήθηκε η Εθνική Επιτροπή 

Αιμοδοσίας στο Κ. Ε. Σ. Υ. Τον Ιανουάριο του 2003 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία 2002/98 για τη 

θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στη συλλογή, τον έλεγχο, την 

επεξεργασία, την αποθήκευση και την διανομή ανθρώπινου αίματος και των 

συστατικών του.

Η Ελλάδα οφείλει να ακολουθεί και να εφαρμόζει έγκαιρα τις συνεχώς 

εκσυγχρονισμένες οδηγίες των οργάνων της Ε.Ε.

4.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

«Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί εθνικό πόρο, εθνική περιουσία», δηλώνει 

σε ομιλία του ο πρόεδρος του Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Κος Κοντός.33

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται σχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος 

Αιμοδοσίας, ο οποίος θα εντάσσεται σ' ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό 

πρόγραμμα με ενέργειες καινοτόμες, επεξεργασμένες, συγκεκριμένες και άμεσα 

εφαρμόσιμες.

Οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα ανέρχονται σε 600.000 μονάδες αίματος περίπου 

το χρόνο.

Στόχος του συστήματος Αιμοδοσίας και γενικότερα των Υπουργείου Υγείας είναι η 

εξασφάλιση αυτάρκειας σε αίμα και παράγωγα, με βάση εθελοντικά προσφερόμενο 

αίμα.

Ο στόχος αυτός δεν είναι ανέφικτος αν σκεφτεί κανείς πως αρκεί μόνο 1 στους 10 

κατάλληλους για αιμοδοσία Έλληνες , 18-65 ετών , να αιμοδοτεί εθελοντικά μια 

φορά το χρόνο.

Εδώ βέβαια τίθεται ένα βασικό πρόβλημα, που έγκειται στο γεγονός της 

προκατάληψης του Έλληνα πολίτη έναντι στην πράξη της αιμοδοσίας και την 

ασφάλεια του αίματος.

Θα πρέπει να περάσει στη συνείδηση κάθε πολίτη πως η αιμοδοσία είναι μια πράξη 

ανθρωπισμού και αλληλεγγύης και επομένως θα πρέπει πρόθυμα και συνειδητά να 

προσφέρει το αίμα του για την διάσωση του συνανθρώπου του.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που προαναφέραμε η Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας σε συνεργασία με άλλους φορείς που

33 «Εθελοντής Αιμοδότης» Τεύχος 25, Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών για την χρονική περίοδο Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2005 και Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2006
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ασχολούνται με την εθελοντική αιμοδοσία έχει στραφεί προς κάθε κατεύθυνση 

προκειμένου να διαφωτίσει το κοινό γύρω από το θέμα της αιμοδοσίας.

Απ’ την άλλη πλευρά το Υπουργείο Υγείας έχει υπό την εποπτεία του πάρα 

πολλές οργανώσεις και εθελοντικούς συλλόγους που σκοπό έχουν την προβολή της 

εθελοντικής αιμοδοσίας και την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων εθελοντών 

που θα προσφέρουν το αίμα τους για να σωθεί ένας συνάνθρωπό του.

Επίσης, να πούμε πως από πλευράς το Υπουργείο Υγείας και άλλων εθελοντικών 

συλλόγων γίνονται φιλότιμες προσπάθειες για την ενημέρωση των πολιτών για την 

εθελοντική αιμοδοσία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα , εκδηλώσεις, διαφημίσεις, σεμινάρια, ημέρες 

εθελοντικής αιμοδοσίας και τόσα άλλα που στοχεύουν τόσο στην ενημέρωση -  που 

είναι το σημαντικότερο κομμάτι- αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

εθελοντική προσφορά αίματος.

4.2.1 .ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ 

(Σ.Κ.Α.Ε.)34

Το συντονιστικό κέντρο αιμοεπαγρύπνησης (Σ.Κ.Α.Ε.) ιδρύθηκε το Νοέμβριο 

του 1995 από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με 

σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης νόσων μέσω της μετάγγισης αίματος. 

Από το 1996 έχει έδρα το Γ' Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Γ.Ν. 

«Γ εννηματάς».

Η ανάγκη δημιουργίας του συντονιστικού κέντρου αιμοεπαγρύπνησης. ήταν η 

Ευρωπαϊκή προσπάθεια προώθησης των αυστηρότερων προδιαγραφών ποιότητας 

στην αιμοδοσία και την ιατρική των μεταγγίσεων.

Το έναυσμα για την ίδρυση και ανάπτυξη του συντονιστικού κέντρου 

αιμοεπαγρύπνησης. ήταν η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του αίματος σε επίπεδο 

πρόληψης μετάδοσης νοσημάτων από την μετάγγιση.

Ο επιπολασμός του ΗΓν και της Ηπατίτιδας Β & 0  στην αιμοδοσία είναι υψηλό, και 

το γεγονός αυτό συνεπάγεται υψηλό απολειπόμενο κίνδυνο μετάδοσης των 

λοιμώξεων με τις μεταγγίσεις.

34 «10 χρόνια αιμοεπαγρύπνησης 1995-2005»,Α%χ\\α 2005, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 
Γ' Περιφερειακό Κέντρο Αιμοληψίας, Έκδοση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, Επιμέλεια Έκδοσης: Ντίνα Πολίτη
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Το γεγονός δε αυτό σε σχέση με την υψηλή συμμετοχή σποραδικών αιμοδοτών 

αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.

Το πεδίο δράσης του συντονιστικού κέντρου αιμοεπαγρύπνησης αφορά δύο 

κυρίως τομείς δραστηριοτήτων: ο πρώτος είναι η επιδημιολογική επιτήρηση των 

λοιμώξεων που μεταδίδονται με το αίμα και το δεύτερο αφορά την παροχή 

πληροφοριών για τον κίνδυνο της αιμοθεραπείας βάση των πληροφοριών για 

ανεπιθύμητα συμβάντα σχετικά με την μετάγγιση αίματος και των προϊόντων του.

Από το 1998 λειτουργούν Περιφερειακά Δίκτυα Αιμοεπαγρύπνησης 

(ΠΕΔΙΑ), για τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με έδρα το Κέντρο Αιμοδοσίας του 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδος, με έδρα 

τον Σταθμό Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Ιωαννίνων, του Πειραιά και της 

Νότιας Ελλάδας με έδρα το Σταθμό Αιμοδοσίας του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», της 

Θράκης με έδρα τον Σταθμό Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλίας 

με έδρα το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λάρισας και της Κρήτης με έδρα το Κέντρο 

Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την αιμοεπαγρύπνηση και τη 

δημιουργία ενός δικτύου ετοιμότητας (alert), το Σ.Κ.Α.Ε είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αιμοεπαγρύπνησης.

Η αξιοποίηση τόσο του συντονιστικού κέντρου αιμοεπαγρύπνησης αλλά και η 

περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού αιμοεπαγρύπνησης μπορεί να προσφέρει 

σημαντική στήριξη στη νέα δομή της αιμοδοσίας με απώτερο σκοπό την βελτίωση 

της ασφάλειας και την ποιότητα του αίματος.

4.2.1.1.Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ (Σ.Κ.Α.Ε.) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Σκοποί:35

• Η συμβολή της αιμοεπαγρύπνησης στην ασφάλεια του αίματος και την

διαχείριση προγραμμάτων ποιότητας στην ιατρική των μεταγγίσεων.

35 Στο ίδιο, σ—25
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• Η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με ανεπιθύμητα 

συμβάντα και αντιδράσεις σε όλα τα στάδια της αιμοδοσίας- μετάγγισης 

αίματος.

• Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αιμοδοσίας.

• Η ανάπτυξη διαρκούς διαλόγου μεταξύ υπηρεσιών αιμοδοσίας και των 

κλινικών τμημάτων, την διοίκηση των νοσοκομείων και των υγειονομικών 

αρχών.

• Η αντιμετώπιση κρίσεων και η δημιουργία δικτύου ετοιμότητας (alert) για την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του αίματος.

• Η συμμετοχή της αιμοεπαγρύπνησης στο γενικό σύστημα επαγρύπνησης για

τα προϊόντα υγείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ακολουθούνται οι mo κάτω μέθοδοι:

• Συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, τα 

Κέντρα Αναφοράς Ηπατίτιδας, AIDS και άλλων λοιμώξεων που 

διασπείρονται με το αίμα.

• Επιδημιολογική επιτήρηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων σχετικών με την 

μετάγγιση αίματος και προϊόντων του.

• Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Αιμοεπαγρύπνησης με Περιφερειακές έδρες και 

τοπική νοσοκομειακή συμμετοχή Αιμοδοσίες και Επιτροπής Ιατρικής των 

μεταγγίσεων.

• Συνεργασία με επιστημονικούς συλλόγους και ερευνητικά κέντρα.

• Μηχανογράφηση- κωδικοποίηση -  Στατιστικά ανάλυση των δεδομένων.

• Δικτύωση του Σ.Κ.Α.Ε με Ευρωπαϊκά κέντρα Αιμοεπαγρύπνησης και 

HIV/AIDS.

• Συνεργασία με Ευρωπαϊκά Κέντρα μελέτης μοριακής βιολογίας και ποιοτικού 

ελέγχου.

• Εκπαιδευτικά προγράμματα.
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4.2.2. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το σχολείο χρειάζεται να εμπλουτιστεί με προγράμματα και εκπαιδευτικές 

εμπειρίες που οδηγούν τον νέο στην αυτονομία του, ώστε να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις διάφορες επιρροές που δέχεται και να αποφασίσει υπεύθυνα για 

την ζωή του.

Στο όραμα αυτό εντάσσεται η Αγωγή Υγείας, όχι σαν επιπλέον μάθημα, αλλά 

ως εκπαιδευτική διαδικασία που απευθύνεται στους μαθητές και σκοπό έχει τη 

διαμόρφωση στάσεων και αλλαγή συμπεριφοράς που οδηγεί στη διαφύλαξη και 

προαγωγή της υγείας.

Με άλλα λόγια η Αγωγή Υγείας έχει σκοπό: να εφοδιάσει μαθητές και καθηγητές με 

γνώση πάνω σε θέματα υγείας και να τους αναπτύξει την ικανότητα να επιλέγουν 

υγιεινούς τρόπους ζωής και να έχουν θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Είναι ζωντανό το ενδιαφέρον του ΥΠΕΠΘ να προάγει τον εθελοντισμό, να 

καλλιεργήσει πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και να ενθαρρύνει το πρόσωπο του 

ενεργού πολίτη στους μαθητές (μελλοντικοί εθελοντές αιμοδότες).

Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται χάρη στο γεγονός πως το ΥΠΕΠΘ εισήγαγε 

στο σχολείο καινοτόμες δράσεις όπως η Αγωγή Υγείας, που εφαρμόζεται για 10η 

συνεχή χρονιά στα σχολεία της 2βάθμιας Εκπαίδευσης, ανάμεσά τους: Εθελοντισμός 

-  Εθελοντική Αιμοδοσία- Δωρεά Οργάνων.36

Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος της εθελοντικής αιμοδοσίας αφορά:

• Γυμνάσιο

• Λύκειο

• ΤΕΕ

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αυτού έγκειται στη:

• Συγκρότηση Παιδαγωγικής ομάδας.

• Συγκρότηση Ομάδας Αγωγής Υγείας.

• Συμβόλαιο (κανόνες λειτουργίες της ομάδας Αγωγής Υγείας).

• Συνεργασία με φορείς -  Ειδικούς συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών και 

κέντρα αιμοδοσίας.

• Παρουσίαση Προγράμματος Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

36 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ, Σ,. Απόσπασμα από πρακτικά της 19ης Αμφικτιονίας, Σέρρες 2005, Επιμέλεια 
Έκδοσης : Δρούπος Χρηστός, Νούλης Ιωάννης.
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Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεθόδους με τις οποίες θα υλοποιηθούν στον καλύτερο 

βαθμό τα όσα είπαμε παραπάνω αυτές είναι:

• ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ: Διαλέξεις ( από γιατρούς, κέντρα αιμοδοσίας, Ερυθρό Σταυρό, 

συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών), έντυπα, αφίσες, άρθρα και ΐηίεΓηεί.

• ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ: Επισκέψεις σε Κέντρα Αιμοδοσίας, συνεντεύξεις με γιατρούς, 

συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, ερωτηματολόγια.

• ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ: Δραστηριοποίηση, παιχνίδια ρόλων, καταιγισμό ιδεών, 

καλλιτεχνικές δημιουργίες, παιδαγωγικά παιχνίδια.

Βέβαια κυρίαρχη θέση έχει η βιωματική μάθηση αφού σύμφωνα με το τρίπτυχο της 

μάθησης ισχύει:

Ότι ακούμε, το ξεχνάμε.

Ότι βλέπουμε, το θυμόμαστε.

Ότι βιώνουμε, το κατανοούμε.

4.3. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η βασική αγωνία όλων μας όταν μιλάμε για αίμα και αιμοδοσία είναι η 

αυτάρκεια του αίματος και των προϊόντων του.

Πόσοι αιμοδότες είναι τελικά απαραίτητοι για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας 

μας ώστε να πάψουμε να αγωνιούμε κάθε φορά που κάποιος συνάνθρωπός μας ή και 

εμείς οι ίδιοι χρειαστούμε αίμα;

Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση σε αίμα θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το γεγονός και οι κυριότεροι 

είναι: η συχνότητα αιμοδοσιών, η ποσότητα αίματος ανά αιμοδοσία και φυσικά οι 

ανάγκες που υπάρχουν για αίμα.

Αρκετές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες σε αίμα 

καλύπτονται με 40-60 αιμοδοσίες πλήρους αίματος ανά 1000 κατοίκους.

Η αναλογία αυτή, των 40-60 αιμοδοσιών ανά 1000 κατοίκους, σημαίνει ότι το 3-4 

%του συνολικού πληθυσμού θα πρέπει να δίνει τακτικά αίμα.

Αν εξαιρέσουμε όπως τα παιδιά και τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, οι οποίοι 

δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν, η αναλογία των αιμοδοσιών στον πληθυσμό θα πρέπει 

μα είναι σαφώς υψηλότερη. Βέβαια, αν υπολογίζουμε εκτός της λίστας των 

αιμοδοσιών και τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου η αναλογία
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αυξάνει ακόμα περισσότερο. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες σε αίμα και σε 

παράγωγα του, βάση των αποκλεισμών που θέσαμε πιο πάνω θα πρέπει για ένα 

σεβαστό διάστημα να γίνουν αιμοδότες το 10-20% των ατόμων που είναι σε θέση να 

δώσουν αίμα.

Σωστότερη βέβαια λύση θα ήταν 300- 350.000 άτομα στο σύνολο των 

10.000.000 της χώρας μας να γίνουν συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες που να 

προσφέρουν 2-3 φορές το χρόνο αίμα ή να μπορούν να ειδοποιηθούν σε ώρα 

ανάγκης.

Αυτό δεν είναι ανέφικτο αλλά χρειάζεται πολύ προσπάθεια από όλους μας ώστε να 

πραγματοποιηθεί και να μπορούμε να λέμε και εμείς, όπως άλλες χώρες, πως 

εξαρτώμεθα μόνο από την εθελοντική μη αμειβόμενη αιμοδοσία.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά συγκριτικά 

στοιχεία κίνησης αίματος στην Ελλάδα τη δεκαετία 1994-2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

% ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

% ΕΝΟΠΛΕΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

% ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

% ΣΥΝΟΛΟ

1994 283.271 53,4 182.064 34,3 34.206 6,5 30.837 5,8 530.378

1995 273.801 50,9 201.952 37,5 34.183 6,4 27.864 5,2 537.800

1996 301.420 53,2 209.586 37 34.391 6,1 20.875 3,7 566.212

1997 297.305 51,5 226.496 39,3 36.355 6,3 16.477 2,9 576.633

1998 311.475 53,2 230.938 39,5 33.628 5,8 8.960 1,5 585.001

1999 316.913 53,9 226.157 38,44 36.435 6,18 8.798 1,5 588.303

2000 317.369 53,6 231.368 39,1 29.845 5 13.340 2,3 591.922

2001 324.151 53,7 239.814 39,74 26.571 4,4 12.912 2,14 603.448

2002 313.535 51,6 250.842 41,27 24.360 4 19.080 3,15 607.817

2003 315.638 50,5 267.365 42,86 16.470 2,6 24.756 3,9 624.229

2004 326.040 50,6 272.830 42,38 18.592 2,8 26.200 4,07 643.662

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Γ

Όσον αφορά την προέλευση αίματος σ' αυτή τη δεκαετία που εξετάζουμε, 

βλέπουμε πως συγκριτικά το ποσοστό που αναλογεί στο οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον των ασθενών, ενώ υπερισχύει του ποσοστού που αφορά την εθελοντική
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αιμοδοσία, παρ' όλα αυτά μειώθηκε από το 1994 με ποσοστό 53,4% στο ποσοστό της 

τάξης του 50,6% το 2004.

Μείωση επίσης παρατηρείται και στο ποσοστό αίματος που προήλθε από τις Ένοπλες 

Δυνάμεις (το 1994 ήταν 6,5% ενώ το 2004 μειώθηκε σημαντικά στο 2,8%) αλλά και 

από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό (το 1994 ανερχόταν στο ποσοστό της τάξης του 

5,8% και το 2004 μειώθηκε στο 4,07%).

Αντιθέτως, το αίμα που προήλθε από τους εθελοντές αιμοδότες κατά τη δεκαετία 

1994-2004 αυξήθηκε από 34,3% το 1994 στο 42,38% το 2004). Κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας 1994-2004 βλέπουμε πως πάντα υπήρχε εθελοντική προσφορά αίματος από 

τους Έλληνες αλλά από το 1996 και μετά άρχισε να αυξάνει με γρηγορότερους 

ρυθμούς.

Παρατηρείται, λοιπόν, σταδιακή μεταβολή στην αντίληψη των Ελλήνων για 

τον εθελοντική προσφορά αίματος και συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι.

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί βλέπουμε τη διάθεση των ανάλογων μονάδων 

αίματος κατά τη δεκαετία 1994-2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ ΣΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  

ΚΑΙ ΣΕ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

% ΓΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΑΙΜΙΑ

% ΑΧΡΗΣΤΕΥ ΘΕ ΙΣΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ

% ΣΥΝΟΔΟ

1994 402.611 76 102.372 19,2 25.395 4,8 530.378

1995 413.604 76,9 100.596 18,7 23.700 4,4 537.800

1996 439.774 77,65 108.743 18,2 23.695 4,2 566.212

1997 452.338 78,5 100.395 17,4 23.900 4,1 576.633

1998 458.512 78,4 101.128 17,3 25.361 4,3 585.001

1999 461.937 78,58 100.982 17,2 25.384 4,32 588.303

2000 460.872 77,8 106.287 18 24.763 4,2 591.922

2001 470.725 78 105.904 17,6 26.819 4,45 603.448

2002 477.968 78,64 106.628 17,5 23.221 3,82 607.817

2003 487.146 78,03 112.166 17,9 24.917 3,9 624.229

2004 500.146 77,03 117.901 18,3 25.615 3,9 643.662

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Γ
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Φυσικά και δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως οι περισσότερες μονάδες 

αίματος διατέθηκαν σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές με ποσοστό να ανέρχεται 

το 2004 στο 77,03%, ενώ η διάθεση αίματος για μεσογειακή αναιμία ανερχόταν το 

2004 στο ποσοστό του 18,03%.

Στα Παραρτήματα της μελέτης, εμπεριέχονται οι πίνακες οι οποίοι δείχνουν 

την κίνηση και διάθεση μονάδων αίματος κατά τα εξάμηνα Α' και Β' του έτους 2004 

και 2005, για όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας.

4.4 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Οι Σύλλογοι Εθελοντών αιμοδοτών αποτελούν έναν από τους δυνατότερους 

κρίκους της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας.

Είναι ο πλέον διαδεδομένος θεσμός μέσω του οποίου η εθελοντική αιμοδοσία 

λαμβάνει σάρκα και οστά.

Αποτελεί την καλύτερη και ενεργή διαφήμιση για την αιμοδοσία.

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι σύλλογοι, τους οποίους ήταν 

αδύνατο να τους συγκεντρώσουμε ονομαστικά .

Το σημαντικότερο γεγονός που έχουμε να αναφέρουμε πάνω σ' αυτό είναι πως όλοι 

οι εθελοντικού σύλλογοι αιμοδοτών Ελλάδας κάθε χρόνο ενώνονται κάτω από το 

πνεύμα της αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης συμμετέχοντας σε συναντήσεις τις 

ονομαζόμενες «Αμφικτιονίες».

Στην Αρχαία Ελλάδα, οι Αμφικτιονίες ήταν θρησκευτικές ενώσεις φυλών και 

πόλεων, με σκοπό την τέλεση των ιεροτελεστιών σε κοινό ιερό, την προστασία του 

ιερού, τη διαχείριση του ταμείου και την ειρηνική επίλυση των διενέξεων ανάμεσα 

στα μέλη τους.

Μ' αυτή την έννοια της ειρήνης, της φιλίας και της προστασίας του ιερού που 

λέγεται ζωή, οι εθελοντές αιμοδότες ονόμασαν «Αμφικπονίες» τις συναντήσεις, τις 

συνόδους των αντιπροσώπων των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών απ' όλη την 

Ελλάδα.

Στις Αμφικτιονίες αναπτύσσεται το πνεύμα συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ 

των συλλόγων, γίνονται συζητήσεις για τα προβλήματα της εθελοντικής αιμοδοσίας, 

ανταλλαγή σκέψεων, γνωμών και εμπειριών καθώς και ανάπτυξη εισηγήσεων από 

επιστήμονες και ειδικούς με σκοπό την καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής
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αιμοδοσίας, ώστε να καταστεί η χώρα μας αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο 

αίμα.

Η Αμφικτιονία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών φιλοξενείται κάθε 

χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας.

4.5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας είναι δυστυχώς 

ανύπαρκτη. Η προβολή της δεν πρέπει να στηρίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες 

αλλά από την συμβολή όλων των φορέων που μπορούν να την προωθήσουν.. Άτομα 

και φορείς που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για το αντικείμενο και μπορούν να τα 

αναλάβουν με υπευθυνότητα και προσοχή.

Το έντυπο υλικό που κυκλοφορεί είναι ανεπαρκές και επόμενο είναι να 

ενταθούν οι προσπάθειες ώστε αυτό να διορθωθεί.

Η προώθηση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στηρίζεται στην οργάνωση 

σεμιναρίων πληροφόρησης σε διάφορες ομάδες ατόμων, όπως: γιατροί, κληρικού, 

πολιτικοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, που έστω και ένας απ' αυτούς να 

δραστηριοποιηθεί στο τομέα του αυξάνει τις πιθανότητες να ανυψωθεί στα μάτια 

όλων μα η εθελοντική αιμοδοσία, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Αναγκαίο είναι επίσης, το γεγονός στελέχη των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας να 

διοργανώνουν ένα τύπο σεμιναρίων ειδικά σε σχολεία, με απώτερο σκοπό την 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Καλό θα ήταν εκτός των τυπικών ομιλιών, που κουράζουν τα παιδιά, η προσέλκυση 

τους να γίνει με τρόπο πιο ενεργό, για παράδειγμα σε μορφή παιχνιδιού, που και 

ευκολότερα απομνημονεύεται από τα παιδιά αλλά και τα ίδια με τη σειρά τους θα το 

διαδώσουν τόσο σε συνομήλικους τους αλλά και στο οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον.

Όλοι καταλαβαίνουμε πως η προβολή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας χρειάζεται 

πολύ καλό σχεδίασμά και σωστή μεθοδολογία ώστε να έχει τα αποτελέσματα που 

θέλουμε.
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4.6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Οι προτάσεις που παραθέτονται πιο κάτω θεωρούμε ότι είναι κοινές για όλους 

μας και αν εφαρμοστούν σωστά και με πολύ προσοχή θα συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη του στόχου για επάρκεια αίματος. Έτσι, αριθμητικά έχουμε:

1. Προώθηση και προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα υποβοηθούμενο και στηριζόμενο από τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης και χρηματοδοτούμενο από το κράτος.

2. Μητρώο εθελοντών αιμοδοτών.

Είναι καιρός να καθιερωθεί ένα ενιαίο μητρώο εθελοντών αιμοδοτών, με την 

υποστήριξη της μηχανογράφησης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, και ο αριθμός 

μητρώου να αναγράφεται στη κάρτα του εθελοντή αιμοδότη.

Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ενιαία κάρτα εθελοντή αιμοδότη η οποία θα εκδίδεται 

από το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του αιμοδότη .

3. Στελέχωση των τμημάτων αιμοδοσίας.

Κρίνεται αναγκαία η στελέχωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας με νέο, εκπαιδευμένο και 

κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα δημιουργεί και τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης να νιώσει άνετα και όχι φόβο.

4. Ευπρεπείς χώροι υποδοχής εθελοντών αιμοδοτών.

Σε όλα τα τμήματα να δημιουργηθούν ευπρεπείς χώροι υποδοχής των αιμοδοτών 

καθώς και συνεχή λειτουργία των τμημάτων ανεξάρτητα από γιορτές και αργίες.

5. Νέοι τρόποι διακίνησης και διαχείρισης του αίματος.

Όλα τα τμήματα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα on-line ώστε να υπάρχει κατάλληλη 

συνεννόηση μεταξύ τους για τις διαθέσιμες ποσότητες αίματος και ομάδες αίματος.

6. Εθελοντική αιμοδοσία και παιδεία.

Η εθελοντική αιμοδοσία θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και γιατί όχι να καθιερωθεί σχολική ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας 

όπου θα αιμοδοτούν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Η σωστή ενημέρωση απ' όλα τα μέσα, και το γεγονός πως η εθελοντική 

αιμοδοσία είναι ανώνυμη και μη ανταποδοτική, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους ότι 

η προσφορά αίματος αφορά τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη, 

ανεξάρτητα από πάθηση, ηλικία, φύλο, χρώμα, θρησκεία και πιστεύω.
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4.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περίοδο 09/2006-03/2007. 

Διενεμήθησαν ερωτηματολόγια που περιείχαν ερωτήσεις κλειστού και ημιανοιχτού 

τύπου με απώτερο σκοπό την γρηγορότερη και ευκολότερη επεξεργασία τους μέσω 

υπολογιστικών φύλων Excel.

Όσον αφορά την μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε, αυτή ήταν η 

απλή τυχαία δειγματοληψία, όπου το δειγματοληπτικό μας πλαίσιο κινούνταν προς 

τυχαίο δείγμα 300 ατόμων, διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων, ανεξαρτήτου 

φύλου, κάτοικοι Ελλάδος και ηλικίας άνω των 18.

Σκοπός της έρευνας με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων είναι να εξετάσουμε 

κατά πόσο οι Έλληνες πολίτες είναι ενημερωμένοι σχετικά με το θέμα της 

αιμοδοσίας, ποιος ο βαθμός ευαισθητοποίησης απέναντι στην εθελοντική προσφορά 

αίματος καθώς επίσης και τους λόγους εκείνους που τους οδηγούν στο να 

συμμετάσχουν ή όχι στην εθελοντική αιμοδοσία.

78



120

100

§  80
ΟΗ<
§  60 «ο
<£
-  40
111<

20

72

24%

99

33%

66

1 8 -2 8 2 8 -3 8 3 8 -4 8

36

27

12% 12% 9%

4 8 -5 8 5 8 -6 8

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που απάντησαν (33%) ήταν ηλικίας 28 -  38 
ετών, ενώ αρκετά υψηλό (24%) ήταν και το ποσοστό των ερωτηθέντων ατόμων 
ηλικίας 1 8 - 2 4  ετών. Τα ποσοστά ήταν υψηλά σε αυτές τις κατηγορίες διότι τα 
άτομα των ηλικιών αυτών ήταν πιο πρόθυμα να απαντήσουν σε αντίθεση με τα άτομα 
ηλικίας 5 8 -6 8  που το ποσοστό αγγίζει μόλις το 9% .
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Παρατηρούμε από το διάγραμμα πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας 
αποτελούνταν από γυναίκες (58%) , οι οποίες βάση ποσοστού αποδείχθηκαν πιο 
κοινωνικές και πιο προσιτές σε σχέση με τους άνδρες (42%) .
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ANA ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποτελείται από άτομα υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου (απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ) με ποσοστό που ανέρχεται στο 33% και με μικρό 
προβάδισμα σε σχέση με τους αποφοίτους λυκείου (30%) . Μικρό δε είναι το 
ποσοστό των ατόμων που έχουν τελειώσει μόνο το δημοτικό (4%) .
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Στο πιο πάνω διάγραμμα βλέπουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
δεν είναι εθελοντές αιμοδότες (78%) , ενώ μόλις 1 στους 5 ερωτώμενους είναι 
εθελοντής αιμοδότης.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Η πλειονότητα θεωρεί πως ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι σχεδόν 
ανύπαρκτος (88%) ενώ μόλις 1 στους 10 θεωρεί πως λειτουργεί ο θεσμός της 
εθελοντικής αιμοδοσίας.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Οι περισσότεροι των ερωτηθέντων (43%) απάντησαν πως η εθελοντική αιμοδοσία 
στηρίζεται κυρίως στην ευχέρεια των συγγενών και φίλων για συναισθηματικούς 
λόγους. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι, 1 στους 5, οι οποίοι θεωρούν πως την 
προσπάθεια αυτή τη στηρίζουν τόσο οι ένοπλες δυνάμεις (με ποσοστό 10%) αλλά και 
οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς από εκκλησίες, 
δημόσιες υπηρεσίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα κτλ. Μικρό ωστόσο είναι το ποσοστό 
των ερωτώμενων (7%) που πιστεύουν πως το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πραγμάτωση αυτής της ιδέας.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΕΙΨΗ/ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ANA ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Βάση των απαντήσεων, προκύπτει πως το σημαντικότερο στοιχείο που αδρανεί την 
εφαρμογή της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι κυρίως η αδιαφορία των πολιτών (με 
ποσοστό 42%) , με μικρή ωστόσο διαφορά (ποσοστό 32%) από αυτούς που 
υποστηρίζουν πως φταίει η ανεπάρκεια πληροφόρησης των πολιτών. Υπάρχει δε ένα 
σημαντικό ποσοστό που υποστηρίζει πως για την παραπάνω κατάσταση φταίει η 
έλλειψη κινήτρων για τους εθελοντές αιμοδότες.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους 
εθελοντές αιμοδότες. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (με ποσοστό 38%) 
υποστηρίζουν πως η χορήγηση αδειών είναι το σημαντικότερο κίνητρο ώστε να 
γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Όσον αφορά την παροχή αίματος σε περίπτωση ανάγκης 
και τις δωρεάν εξετάσεις και νοσηλεία, 3 στους 10 θεωρούν πως θα ήταν ένα πολύ 
καλό κίνητρο για την αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Με μικρό ποσοστό (μόλις 
4%) ακολουθούν και ολοκληρώνουν την ερώτηση μας οι ερωτηθέντες που θα 
προτιμούσαν να έχουν κάποια απαλλαγή φόρου προκειμένου να αιμοδοτήσουν.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Για να αυξηθούν οι εθελοντές αιμοδότες στον ελλαδικό χώρο το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ερωτώμενων (το 38%) υποστηρίζουν πως θα γίνει με τη σωστή ενημέρωση των 
πολιτών από τους αρμόδιους φορείς. 2 στους 10 (23%) θεωρούν πως τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα είναι εκείνα που συμβάλλουν στην μεγαλύτερη αύξηση των αιμοδοτών. 
Ωστόσο, με αρκετά υψηλό ποσοστό (27%) είναι εκείνοι που επισημαίνουν πως τα 
κίνητρα είναι η μέθοδος που θα συμβάλλει στην αύξηση των αιμοδοτών και στην 
επέκταση της επάρκειας σε αίμα και παράγωγά του. Πολύ μικρό δε είναι το ποσοστό 
αυτών (μόλις 12%) που θεωρούν πως διαφήμιση είναι αυτή που συμβάλλει στην 
αύξηση των αιμοδοτών. Η διαμόρφωση αυτής της άποψης ίσως οφείλετε στον 
κορεσμό που έχει επέλθει από τη συνεχή διαφήμιση για την αιμοδοσία και μάλιστα 
χωρίς αντίκρισμα.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Από το δείγμα που εξετάστηκε προκύπτει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με 
μικρή διαφορά προηγείται η θετική απάντηση (ποσοστό 45%) ενώ ακολουθεί το 
ποσοστό των ατόμων που δεν είναι σίγουροι για το τι θα έκαναν (ποσοστό 40%), ενώ 
μόλις 1 στους 7 θα αρνιόταν να δεχθεί αίμα από διαφορετικό άτομο.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Η πλειονότητα των ατόμων που ερωτήθηκαν (82%) δεν γνώριζαν πως κάνουμε 
εισαγωγή αίματος, ενώ μόλις το (18%), δηλαδή 2 στους 10, ήταν γνώστες αυτού του 
γεγονότος.

89



αεο
<
οο
<

111
<3

200
180

160

140

120
100

80

60

40

20
0

180

69
51

60% 17% 23% 0 0%

ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Στην πιο πάνω ερώτηση, το 60% των ερωτώμενων, ποσοστό πάνω από το μισό του 
δείγματος μας, υποστηρίζει πως οι περισσότερες μονάδες αίματος καταναλώνονται 
στα τροχαία ατυχήματα. Ακολουθούν αυτοί που υποστηρίζουν πως καταναλώνονται 
στις χρόνιες ασθένειες (23%) , ενώ το υπόλοιπο (17%), δηλαδή 2 στους 10 
ερωτώμενους, θεωρεί πως καταναλώνεται στις εγχειρήσεις.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Όσον αφορά τη διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης, με τεράστιο 
ποσοστό, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως γνωρίζουν τη διαδικασία ενώ το 
υπόλοιπο 23% δηλώνει πως όχι.
Η συγκεκριμένη ερώτηση σε παραλληλισμό με την 4. « ΕΙΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ;» και αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα, παρατηρούμε πως ενώ το 
ποσοστό του 77% γνωρίζει τη διαδικασία για να γίνει εθελοντής παρ’όλα αυτά μόνο 
το 22% είναι εθελοντές. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει αμέτοχο σε αυτή την 
ενέργεια.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ.

ΠΗΓΗ: Προσωπική έρευνα βάση ερωτηματολογίων

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (ποσοστό 48%) υποστηρίζουν πως η αδιαφορία είναι ο 
κύριος λόγος που δεν γίνονται εθελοντές αιμοδότες. Ακολουθεί με ποσοστό 29%, η 
απάντηση πως ο φόβος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας για αυτήν την ενέργεια, ενώ 
οι ερωτηθέντες που υποστηρίζουν την άγνοια της διαδικασίας ανέρχονται σε 8%. 
Αρκετοί είναι πάντως αυτοί (15%) που υποστηρίζουν πως σημαντικός λόγος είναι η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης του αίματος και των 
προϊόντων του.
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το αίμα καθώς και τα παράγωγά του είναι κοινωνικά αγαθά. Δεν μπορούν να 

παραχθούν παρά μόνο να προσφερθούν.

Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι η βάση για την αυτάρκεια αίματος, σε 

κάθε χώρα. Αν η επιλογή των αιμοδοτών γίνεται σωστά, ο μη αμειβόμενος 

πληθυσμός αιμοδοτών είναι υγιέστεροι από τον αμειβόμενο.

Από τη μελέτη που διεξάχθηκε, εξετάσθηκαν τα συστήματα αιμοδοσίας των 

περισσοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών και παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες από αυτές 

στηρίζονται στην εθελοντική αιμοδοσία, άλλες σε υψηλό και άλλες σε χαμηλότερο 

επίπεδο.

Όσον αφορά την ιδιαίτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και 

βάση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που διενεμήθησαν, συμπεραίνουμε 

πως οι Έλληνες βρίσκονται σε ένα μέσο επίπεδο ενημέρωσης για την αιμοδοσία. Ο 

κύριος όμως λόγος που το Ελληνικό σύστημα Αιμοδοσίας δεν μπορεί να στηριχθεί 

εξ' ολοκλήρου σ'αυτό που λέμε Εθελοντική μη Αμειβόμενη Αιμοδοσία είναι η 

αδιαφορία των πολιτών και μόνο. Οι περισσότεροι δίνουν αίμα μόνο όταν το 

χρειαστεί κάποιο κοντινό του πρόσωπο, διαφορετικά απλά αδιαφορούν.

Είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες μόνο στα λόγια και για να εντυπωσιάσουμε. Η 

ανάγκη τακτικών αιμοδοτών και όχι περιοδικών στη χώρα μας, η οποία σύμφωνα με 

στατιστικές βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο 

ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων, δεν έχει γίνει αντιληπτή.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί πως γίνεται μια πιο εντατική 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών, για την οποία όλοι έχουμε την ελπίδα να 

αποφέρει ώριμους καρπούς και να θέσει γερές βάσεις για το μέλλον της Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας στην Ελλάδα.

Βασικό για την ανάπτυξη και προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι η 

πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη διαδικασία, τον έλεγχο, την κίνηση και την 

διάθεση του αίματος.

Σημαντική είναι η ενημέρωση για την εθελοντική προσφορά αίματος και τα 

πλεονεκτήματα της, να αρχίζουν από την σχολική ηλικία , ώστε να γίνει συνείδηση η 

προσφορά της.

93



Η ασφάλεια ωστόσο στη διάθεση του αίματος ξεκινά από την κατάλληλη 

επιλογή αιμοδοτών. Βάση των γεγονότων που έχουν συμβεί κατά καιρούς όλοι 

καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, αλλά σίγουρα οι μεταγγίσεις 

είναι ασφαλέστερες σε σχέση με το παρελθόν.

Η συλλογή αίματος θα πρέπει να αυξηθεί ιδιαίτερα στις περιοχές της 

ανατολικής και νότιας Ευρώπης. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ανάγκες, όπως: η 

βελτίωση του εξοπλισμού, η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών 

αιμοδοσίας κ.α.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της εθελοντικής μη αμειβόμενης αιμοδοσίας στην 

Ευρώπη.

Έχει τη δύναμη να βοηθήσει τα κράτη -  μέλη να βελτιώσουν τις προμήθειες τους σε 

αίμα, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών 

αιμοδοσίας σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Οι οδηγίες της Ε.Ε όχι μόνο εισάγουν νέους κανόνες σχετικά με την 

ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αλλά επικύρωσαν τις 

δεοντολογικές αρχές της αιμοδοσίας και της αυτάρκειας.

Η επίτευξη της αυτάρκειας σε εθνικό επίπεδο είναι ο ελάχιστος στόχος που θα 

πρέπει να θέτει κάθε χώρα.

Μόνο μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας θα επιτευχθεί αυτάρκεια και δεν θα ζούμε με 

την αγωνία, που θα βρούμε αίμα;!!!

Για το τέλος θα θέλαμε να πούμε πως η βιβλιογραφία ήταν αρκετά 

περιορισμένη, γι' αυτό και σίγουρα θα υπάρχουν πολλά κενά. Ωστόσο εμείς 

προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τα υπάρχοντα στοιχεία 

και θεωρούμε πως μπορεί το ταξίδι να παρεκκλίνει της πορείας του όμως στη 

διαδρομή μάθαμε να αναγνωρίζουμε αξίες ζωής!!!!!!!
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Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟ  Α' 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ



L 3 3 /3 0 Π Κ 2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2003

ΟΔΗΓΙΑ 2002/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουάριου 2003

για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την 
αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση

της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως 
το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι
τροπής (ή,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (’),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
συνθήκης (* *), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από 
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 4 Νοεμβρίου 2002,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η έκταση στην οποία το ανθρώπινο αίμα χρησιμοποιείται για 
θεραπευτικούς σκοπούς απαιτεί να διασφαλίζεται η ποιότητα 
και η ασφάλεια του πλήρους αίματος και των συστατικών 
αίματος, προκειμένου να προλαμβάνεται ιδίως η μετάδοση 
νόσων.

(2) Η διαθεσιμότητα του αίματος και των συστατικών αίματος 
που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τους πολίτες της Κοινότητας που 
είναι διατεθειμένοι να γίνουν δότες. Για να διασφαλισθεί η 
δημόσια υγεία και να προληφθεί η μετάδοση λοιμωδών 
νοσημάτων, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
προφύλαξης κατά τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή 
και τη χρήση τους, με την κατάλληλη χρήση της επιστημο
νικής προόδου για την ανίχνευση και την αδρανοποίηση και 
εξάλειψη των παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται με 
τη μετάγγιση.

(3) Οι απαιτήσεις για την ποιότητα, την ασφάλεια και την απο- 
τελεσματικότητα των βιομηχανικώς παρασκευαζόμενων φαρ
μακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προέρχονται από το 
ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα διασφαλίστηκαν με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κωδι
κός για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση (5). Ωστόσο, η ρητή εξαίρεση του πλήρους αίματος, 
του πλάσματος και των αιμοκυττάρων ανθρώπινης προέ
λευσης στην παραπάνω οδηγία, οδήγησε σε μια κατάσταση 
όπου η ποιότητα και η ασφάλεια, στο βαθμό που αυτά 
προορίζονται για μετάγγιση και δεν έχουν καθαυτά υποστεί

(') EEC 154 Ετης 29.5.2001, σ. 141 και 
EEC 75 Ε της 26.3.2002, σ. 104.

(') EEC 221 της 7.8.2001, σ. 106.
(>) EE C 19 της 22.1.2002, σ. 6.
(*) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 (EE C 

72 Ε της 21.3.2002, σ  289), κοινή Θέση του Συμβουλίου της 14ης 
Φεβρουάριου 2002 (EE C 113 Ε της 14.5.2002, ο. 93) και απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2002 (δεν έχει δημο- 
σιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου της 1 8ης Δεκεμβρίου 2002 και απόφαση του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2002.

{’) EE L 311 της 28.11.2001, σ. 67.

επεξεργασία, δεν υπόκεινται σε καμία δεσμευτική κοινοτική 
νομοθεσία. Είναι συνεπώς ουσιώδες, όποια κι αν είναι η σκο- 
πούμενη χρήση, να εξασφαλισθεί με κοινοτικές διατάξεις ότι 
το αίμα και τα συστατικά του έχουν συγκρίσιμη ποιότητα 
και ασφάλεια σε όλη την αλυσίδα μετάγγισης αίματος σε 
όλα τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη την ελεύθερη κυκλο
φορία των πολιτών εντός της επικράτειας της Κοινότητας. 
Συνεπώς, με την καθιέρωση υψηλών προτύπων ποιότητας 
και ασφάλειας, το κοινό διαβεβαιώνεται ότι το ανθρώπινο 
αίμα και τα συστατικά του που προέρχονται από αιμοδοσίες 
σε άλλο κράτος μέλος ανταποκρίνονται στις ίδιες απαιτήσεις 
με εκείνα που προήλθαν από αιμοδοσία στη χώρα τους.

(4) Όσον αφορά το αίμα ή τα συστατικά αίματος ως πρώτη ύλη 
για την παρασκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η 
οδηγία 2001/83/ΕΚ αναφέρεται σε μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να προλαμβάνεται η μετά
δοση μολυσματικών ασθενειών, στα οποία συμπεριλαμβάνε- 
ται η εφαρμογή των μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμα
κοποιίας και των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) όσον αφορά 
την επιλογή και τον έλεγχο των αιμοδοτών. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπα να λαμβάνουν μέτρα για να προάγουν 
την αυτάρκεια της Κοινότητας σε ανθρώπινο αίμα ή συστα
τικά αίματος και να ενθαρρύνουν τις εθελοντικές και μη 
αμειβόμενες δωρεές αίματος και συστατικών αίματος.

(5) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει ισοδύναμο 
επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των συστατικών αίματος, 
όποια κι αν είναι η σκοποόμενη χρήση τους, η παρούσα 
οδηγία Θα πρέπα να θέσπισα τις τεχνικές απαιτήσας γτα τη 
συλλογή και τους ελέγχους αίματος και συστατικών αίμα
τος, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών για την 
παρασκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Συνεπώς, η 
οδηγία 2001/83/ΕΚ θα πρέπα να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 
1994, για την ασφάλεια των μεταγγίσεων και την αυτάρκεια 
σε αίμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εντοπίζεται η ανάγκη 
χάραξης στρατηγικής για το αίμα, προκειμένου να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια τής αλυσίδας μετάγγισης 
αίματος και να προαχθεί η αυτάρκεια της Κοινότητας.

(7) Στο ψήφισμά του της 2ας Ιουνίου 1995 για την ασφάλεια 
των μεταγγίσεων και την αυτάρκεια σε αίμα στην Κοι
νότητα (ή, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει 
κατάλληλες προτάσεις στο πλαίσιο της χάραξης στρατηγικής 
για το αίμα

(‘) EEC 164 της 30.6.1995, σ. 1.
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(8) Στο ψήφισμά του, της 12ης Νοεμβρίου 1996, για μια 
στρατηγική ασφάλειας των μεταγγίσεων και αυτάρκειας 
αίματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ('), το Συμβούλιο 
κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως προτάσεις, 
προκπμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συντονισμένης 
προσέγγισης για την ασφάλεια του αίματος και των προϊό
ντων αίματος.

(9) Στα ψηφίσματά του της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 0 , της 
18ης Νοεμβρίου 1993 (’), της 14ης Ιουλίου 1995 (4) και 
της 17ης Απριλίου 1996 (ή για την ασφάλεια και την 
αυτάρκεια σε αίμα μέσω εθελοντικών και μη αμειβόμενων 
αιμοδοσιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο τόνισε τη σημασία που έχει η εξασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας του αίματος και 
επανέλαβε την αδιάλειπτη υποστήριξή του στο στόχο της 
αυτάρκειας αίματος στην Κοινότητα.

(10) Κατά την εκπόνηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, 
ελήφθησαν υπόψη η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για 
τα φάρμακα και τα ιατρικά βοηθήματα καθώς και η διεθνής 
πείρα στον τομέα αυτόν.

(11) Λόγω της φύσης της αυτομετάγγισης, απαιτείται να εξε- 
τασθεί πώς και πότε θα εφαρμόζονται οι διάφορες διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας.

(12) Οι νοσοκομειακές τράπεζες αίματος είναι νοσοκομειακές 
μονάδες οι οποίες εκτελούν περιορισμένο αριθμό δραστη
ριοτήτων, αποθήκευση, διανομή και ελέγχους συμβατότητας. 
Προκειμένου να ¿ασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητας 
και της ασφάλειας του αίματος και των συστατικών αίματος 
σε όλη την αλυσίδα των μεταγγίσεων, λαμβάνοντας ταυτό
χρονα υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα καθήκοντα 
των νοσοκομειακών τραπεζών αίματος, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις νοσοκομειακές τράπεζες αίματος μόνον 
διατάξεις οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητες αυτές.

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ¿ασφαλίζουν την ύπαρξη ενός 
κατάλληλου μηχανισμού για τον καθορισμό, την ¿ουσιο- 
δότηση, τη διαπίστευση ή τη χορήγηση αδείας προκειμένου 
να ¿ασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες των κέντρων αίμα
τος διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να οργανώνουν επιθεωρήσεις και 
μέτρα ελέγχου, που θα εκτελούνται από υπαλλήλους που 
εκπροσωπούν την αρμόδια αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση του κέντρου αίματος με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

(15) Το προσωπικό που ασχολείται άμεσα με τη συλλογή, τον 
έλεγχο, την επ¿εργασία, την αποθήκευση και τη διανομή 
του αίματος και των συστατικών αίματος, απαιτείται να 
διαθέτη τα κατάλληλα προσόντα και να λαμβάνπ εγκαίρως 
την αρμόζουσα κατάρτιση, υπό την επιφύλαξη της ισχύου- 
σας κοινοτικής νομοθεσίας για την αναγνώριση των επαγγελ
ματικών προσόντων και για την προστασία των εργαζομέ
νων.

(') ΕΕζ 374 της 11.12.1996,0. 1. 
(’) ΕΕ 0 268 της 4.10.1993,0. 29. 
(’) ΕΕ 0  329 της 6.12.1993, σ. 268. 
Ο ΕΕ 0  249 της 25.9.1995,0. 231. 
(’) ΕΕ 0 141 της 1 3.5.1996.0. 1 31.

(16) Τα κέντρα αίματος θα πρέπη να θεσπίζουν και να διατηρούν 
συστήματα ποιότητας, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις 
δραστηριότητες που καθορίζουν τους στόχους και τις αρμο
διότητες όσον αφορά την πολιτική ποιότητας, και να τα 
εφαρμόζουν, με μέσα, όπως ο σχεδιασμός ποιότητας, ο έλεγ
χος ποιότητας, η διασφάλιση ποιότητας και η βελτίωση της 
ποιότητας στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας, λαμβά
νοντας υπόψη τις αρχές των κανόνων καλής παρασκευής 
καθώς και το κοινοτικό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρ
φωσης.

(17) Θα πρέπη να θεσπισθεί ένα κατάλληλο σύστημα για την 
¿ασφάλιση της ανιχνευσιμότητας του πλήρους αίματος και 
των συστατικών αίματος. Η ανιχνευσιμότητα θα πρέπη να 
¿ασφαλίζεται με ακριβείς διαδικασίες αναγνώρισης του 
δότη, του ασθενούς και του εργαστηρίου, με την τήρηση 
αρχείων και με κατάλληλο σύστημα αναγνώρισης και επι
σήμανσης. Είναι επιθυμητό να αναπτυχθεί ένα σύστημα ώστε 
να είναι δυνατή η μοναδική και μη παρερμηνεύσιμη αναγνώ
ριση των αιμοδοσιών και των δωρεών συστατικών αίματος 
στην Κοινότητα. Σε περίπτωση ηοαγωγής αίματος ή συστα
τικών αίματος από τρίτες χώρες, είναι σκόπιμο τα κέντρα 
αίματος να ¿ασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο ανιχνευσιμότη- 
τας στα στάδια που προηγούνται της ησαγωγής στην Κοι
νότητα. Οι ίδιες απαίτησης ανιχνευσιμότητας που ισχύουν 
για το αίμα και τα συστατικά αίματος που συλλέγονιαι στην 
Κοινότητα, θα πρέπη να διασφαλίζονται στα στάδια που 
ακολουθούν την ησαγωγή.

(18) Είναι σκόπιμο να θεσπισθεί σύνολο οργανωμένων διαδικα
σιών επαγρύπνησης με στόχο τη συλλογή και την αξιο
λόγηση πληροφοριών για τα ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα 
συμβάντα ή ανπδράσης που προκύπτουν από τη συλλογή 
αίματος ή συστατικών αίματος ώστε να προλαμβάνονται 
παρόμοια ή ισοδύναμα συμβάντα ή ανπδράσης, βελτιώνο
ντας έτσι την ασφάληα των μεταγγίσεων με κατάλληλα 
μέτρα. Προς τούτο, τα κράτη μέλη θα πρέπη να θεσπίσουν 
ένα κοινό σύστημα κοινοποίησης των σοβαρών ανεπιθύμη
των συμβάντων και αντιδράσεων που συνδέονται με τη συλ
λογή, την επεξεργασία τον έλεγχο, την αποθήκευση και τη 
διανομή του αίματος και των συστατικών αίματος.

(19) Είναι σκόπιμο, όταν κοινοποιούνται μη φυσιολογικά ευρή
ματα στο δότη, να του παρέχονται και σχετικές συμβουλές.

(20) Η σύγχρονη πρακτική μετάγγισης αίματος βασίζεται στις 
αρχές των εθελοντικών υπηρεσιών των δοτών, της ανωνυμίας 
τόσο του δότη όσο και του αποδέκτη, της γενναιοδωρίας 
του δότη και της έλλειψης κέρδους για τα κέντρα που 
εμπλέκονται στις υπηρεσίες μετάγγισης αίματος.

(21) Είναι ανάγκη να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προ- 
κημένου να παρέχονται σε όλους τους ενδεχόμενους δότες 
αίματος ή συστατικών αίματος εχέγγυο σχετικά με τον εμπι- 
στευτικό χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που αφορά την 
υγεία και που παρέχεται στο εγκεκριμένο προσωπικό, με τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της αιμοδοσίας τους καθώς και 
με οποιαδήποτε στοιχεία μελλοντικής ανιχνευσιμότητας της 
αιμοδοσίας τους.
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(22) Σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 της συνθήκης, οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τις εθνικές 
διατάξεις περί δωρεάς αίματος. Στο άρθρο 152 παράγραφος 
4 στοιχείο α) της συνθήκης ορίζεται ότι δεν είναι δυνατόν 
να εμποδίζονται τα κράτη μέλη από το να διατηρούν ή να 
εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των 
συστατικών του.

(23) Η εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία θεωρείται παρά
γων ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη υψηλών 
προτύπων ασφαλείας για το αίμα και τα συστατικά αίματος 
και, συνεπώς, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Θα 
πρέπει να υποστηρίζονται οι προσπάθειες που καταβάλλει 
στον τομέα αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης και να λαμβά- 
νσνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενθάρρυνση της 
εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας, θεσπίζοντας 
κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες και εξασφαλίζοντας ότι 
οι δότες χαίρουν μεγαλύτερης δημόσιας αναγνώρισης, αυξά
νοντας κατ' αυτόν τον τρόπο και την αυτάρκεια. Θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο ορισμέ«; του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία.

(24) Το αίμα και τα συστατικά αίματος που χρησιμοποιούνται 
για θεραπευτικούς σκοπούς ή για τη χρήση σε ιατροτεχνο- 
λογικά βοηθήματα θα πρέπει να λαμβόνονται από άτομα η 
κατάσταση της υγείας των οποίων είναι τέτοια που δεν θα 
υποστεί επιδείνωση λόγω της αιμοδοσίας και παράλληλα θα 
ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών 
νοσημάτων· κάθε αιμοδοσία θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα 
με κανόνες που εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των ατόμων 
που είναι αποδέκτες αίματος και συστατικών αίματος.

(25) Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ('), τα δεδομένα 
που, αφορούν την υγεία ενός ατόμου πρέπει να υπόκεινται 
σε ενισχυμένη προστασία. Ωστόσο, η οδηγία αυτή καλύπτει 
μόνο τα προσωπικά δεδομένα και όχι αυτά που έχουν κατα
στεί ανώνυμα. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εισάγει πρόσθετα εχέγγυο ώστε να αποφεύγονται οποιεσδή- 
ποτε μη εγκεκριμένες αλλαγές στα μητρώα των αιμοδοσιών 
ή στα αρχεία επεξεργασίας ή η άνευ αδείας κοινολόγηση 
πληροφοριών.

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τε
χνικές απαιτήσεις καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες τροπο
ποιήσεις αυτών και των παραρτημάτων ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

(27) Κατά τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και την προ
σαρμογή στην πρόοδο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
σύσταση του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για την 
καταλληλότητα των δοτών αίματος και πλάσματος και τον 
έλεγχο της αιμοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/2), οι 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
ΠΟΥ, καθώς και οι ενδείξεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών 
οργάνων και οργανώσεων, όπως οι μονογραφίες της Ευρω
παϊκής Φαρμακοποιίας.

(') ΕΕ I  281 της 23.11.1995,0. 31. 
0  ΕΕ I. 203 της 21.7.1998, σ. 14.

(28) Είναι αναγκαίο να τίθενται στη διάθεση της Κοινότητας οι 
καλύτερες δυνατές επιστημονικές συμβουλές σχετικά με την 
ασφάλεια του αίματος και των συστατικών αίματος, ιδίως 
όσον αφορά την προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

(29) Οι δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές διαδικασίες που αντι
κατοπτρίζουν τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές όπως προ
σδιορίζονται, αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται 
στο πλαίσιο πρόσφορης διαδικασίας διαβούλευσης εμπειρο
γνωμόνων. Η εν λόγω διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει 
επιπλέον να λαμβάνει δεόντως υπόψη την επιστημονική 
πρόοδο όσον αφορά την ανίχνευση, απενεργοποίηση και 
εξουδετέρωση παθογόνων παραγόντων που μπορούν να 
μεταδοθούν δια της μεταγγίσεως.

(30) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/ 
468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτή
των που ανατίθενται στην Επιτροπή (’).

(31) Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
ενδείκνυται να προβλεφθούν κυρώσεις που θα επιβάλλονται 
από τα κράτη μέλη.

(32) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η συμ
βολή στη γενική εμπιστοσύνη τόσο στην ποιότητα του προ- 
σφερόμενου αίματος και συστατικών αίματος όσο και στην 
προστασία της υγείας των δοτών, η επίτευξη αυτάρκειας 
αίματος σε κοινοτικό επίπεδο και η ενίσχυση της εμπι
στοσύνης στην ασφάλεια της αλυσίδας μετάγγισης αίματος 
μεταξύ των κρατών μελών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω 
των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων τους, να υλοποιηθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικού ρικότητας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(33) Η ευθύνη για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και την 
παροχή ιατρικής περίθαλψης θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1 

Στόχοι

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για 
το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά αίματος, προκειμένου να εξα
σφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(’) ΕΕ ί. 184 της 17.7.1999,σ. 23.
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Αρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη συλλογή και τον έλεγχο 
του ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος, όποια κι αν είναι 
η προτιθέμενη χρήση τους, καθώς και στην επεξεργασία, την αποθή
κευση και τη διανομή τους όταν αυτά προορίζονται για μετάγγιση.

2. Όταν το αίμα και τα συστατικά αίματος συλλέγονται και 
ελέγχονται, με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για 
αυτομετάγγιση, και σαφώς επισημαίνονται προς τούτο, οι σχετικές 
τηρητέες απαιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 στοιχείο ζ).

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδη
γιών 93/42/ΕΟΚ ('), 95/46/ΕΚ και 98/79/ΕΚ (*).

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα βλαστικά κύτταρα 
του αίματος.

Αρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «Αίμα»: το πλήρες αίμα που συλλέγεται από έναν δότη και 
υποβάλλεται σε επεξεργασία είτε για μετάγγιση είτε για 
περαιτέρω παρασκευή.

β) «Συστατικό αίματος»: ένα θεραπευτικό συστατικό του αίματος 
(ερυθρά αιμοσφαίρια λευκά αιμοσφαίρια αιμοπετάλια πλάσμα) 
που μπορεί να παρασκευάζεται με διάφορες μεθόδους.

γ) «Προϊόν αίματος»: κάθε θεραπευτικό προϊόν που προέρχεται 
από το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα

δ) «Αυτομετάγγιση»: μετάγγιση στην οποία ο δότης και ο απο
δέκτης είναι το ίδιο άτομο και στην οποία χρησιμοποιούνται 
προαποθηκευμένο αίμα και προϊόντα αίματος.

ε) «Κέντρο αίματος»: κάθε δομή ή φορέας που είναι υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε πτυχή της συλλογής και του ελέγχου του 
ανθρώπινου αίματος ή των συστατικών αίματος, όποια κι αν 
είναι η σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και της επεξεργασίας, 
της αποθήκευσης και της διανομής τους όταν προορίζονται για 
μετάγγιση. Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει τις νοσοκομειακές 
τράπεζες αίματος.

στ) «Νοσοκομειακή τράπεζα αίματος»: νοσοκομειακή μονάδα η 
οποία αποθηκεύει, διανέμει και μπορεί να διενεργεί ελέγχους 
συμβατότητας αίματος και συστατικών αίματος αποκλειστικά 
για χρήση εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, συμπε
ριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μετάγγισης του νοσοκο
μείου.

ζ) «Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν»: κάθε ατυχές περιστατικό το 
οποίο συνδέεται με τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή αίματος και συστατικών αίμα
τος, και το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο, να 
απειλήσει τη ζωή, να προκαλέσει αναπηρία ή ανικανότητα των 
ασθενών ή το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή παρατείνει τη νοση
λεία ή τη νοσηρότητα.

{') Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ λ 169 της 12.7.1993, ο. 1)· οδηγία 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/104/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ ί  6 της 10.1.2002, 
σ. 50).

(’) Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που 
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση ίη νίττο (ΕΕ I. 331 της 7.12.1998, ο. 
1 ).

η) «Σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: μια άνευ προθέσεως αντί
δραση του δότη ή του ασθενούς η οποία σχετίζεται με τη συλ
λογή ή τη μετάγγιση αίματος ή συστατικών αίματος και η 
οποία είναι θανατηφόρα, απειλητική για τη ζωή, προκαλεί 
αναπηρία ή ανικανότητα ή έχει ως αποτέλεσμα ή παρατείνο τη 
νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

θ) «Απελευθέρωση συστατικών αίματος»: διαδικασία μέσω της 
οποίας είναι δυνατή η άρση της καραντίνας ενός συστατικού 
αίματος μέσω της χρήσης συστημάτων και διαδικασιών που 
εξασφαλίζουν ότι το τελικό προϊόν πληροί τις προδιαγραφές 
απελευθέρωσης.

ι) «Αποκλεισμός»: αναστολή της επιλεξιμότητας ενός ατόμου να 
δωρίζει αίμα ή συστατικά αίματος· η αναστολή αυτή μπορεί να 
είναι είτε μόνιμη είτε προσωρινή.

ια) «Διανομή»: η πράξη της παράδοσης αίματος και συστατικών 
αίματος σε άλλα κέντρα αίματος, νοσοκομειακές τράπεζες αίμα
τος και παρασκευαστές προϊόντων προερχόμενων από το αίμα 
και το πλάσμα Δεν περιλαμβάνει την παροχή αίματος ή συστα
τικών αίματος για μετάγγιση.

ιβ) «Αιμοεπαγρύπνηση»: σύνολο οργανωμένων διαδικασιών επι
τήρησης σχετικά με σοβαρά ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα συμ
βάντα ή αναδράσεις στους δότες ή τους αποδέκτες καθώς και 
με την επιδημιολογική παρακολούθηση των δοτών.

ιγ) «Επιθεώρηση»: επίσημος και αντικειμενικός έλεγχος, σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα πρότυπα, για την αξιολόγηση της τήρησης 
της παρούσας οδηγίας και άλλων σχετικών νομοθετικών ρυθμί
σεων και για τον εντοπισμό προβλημάτων.

Αρθρο 4 

Υλοποίηση

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την ή τις αρμόδιες αρχές που φέρουν 
την ευθύνη για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας οδη
γίας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εμπόδιζα ένα κράτος μέλος να 
διατηρεί ή να ασάγα στην επικράταά του αυστηρότερα προστατευ
τικά μέτρα που συμμορφώνονται με τις διατάξας της συνθήκης.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να ασάγουν απαιτήσας για την 
εθελοντική και μη αμαβόμενη αιμοδοσία, οι οποίες περιλαμβάνουν 
την απαγόρευση ή τον περιορισμό των ασαγωγών αίματος και 
συστατικών αίματος, για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστα
σίας της υγείας και για να επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στο 
άρθρο 20, παράγραφος 1, εφόσον τηρούνται οι όροι της 
συνθήκης.

3. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει σε τε
χνική ή/και διοικητική βοήθεια προς αμοιβαίο όφελος της Επι
τροπής και των δικαιούχων, σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό, την 
παρασκευή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, το λογιστικό και 
διοικητικό έλεγχο, καθώς και τις δαπάνες υποστήριξης.
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β) να έχει διετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή προϋπηρεσία σε σχετι
κούς τομείς σε ένα ή περισσότερα κέντρα εγκεκριμένα για την 
ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή ή/και 
τον έλεγχο ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος, ή την 
παρασκευή, την αποθήκευση και τη διανομή τους.

3. Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να ανατίθενται σε άλλα άτομα που πρέπει να διαθέτουν, λόγω 
κατάρτισης και πείρας, τα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκό
ντων αυτών.

4. Τα κέντρα αίματος κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή το όνομα 
του υπευθύνου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και των άλλων 
ατόμων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 συνοδευόμενα από 
πληροφορίες για τα συγκεκριμένα καθήκοντα για τα οποία είναι 
υπεύθυνα.

5. Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος ή τα άλλα άτομα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3, αντικαθίστανται μόνιμα ή προσω
ρινά, το κέντρο αίματος ανακοινώνει αμέσως στην αρμόδια αρχή το 
όνομα του νέου υπευθύνου και την ημερομηνία έναρξης των καθη
κόντων του/της.

Αρθρο 10 

Προσωπικό

Το προσωπικό που ασχολείται άμεσα με τη συλλογή, τον έλεγχο, 
την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίμα
τος και συστατικών αίματος πρέπει να έχει τα προσόντα που είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών και να του 
παρέχεται έγκαιρη, κατάλληλη και τακτικά εκσυγχρονισμένη κατάρ
τιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αρθρο 11

Σύστημα ποιότητας για τα κέντρα αίματος

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμέ- 
νου να εξασφαλίζουν ότι κάθε κέντρο αίματος θέσπιζα και διατηρεί 
ένα σύστημα ποιότητας για τα κέντρα αίματος, το οποίο βασίζεται 
στις αρχές της ορθής πρακτικής.

2. Η Επιτροπή καθόριζα τα κοινοτικά πρότυπα και προδια
γραφές που αναφέρονται στο άρθρο 29 στοιχείο η) σχετικά με τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με σύστημα ποιοτικού ελέγχου και 
τις οποίες πρέπα να διεξάγω ένα κέντρο αίματος.

Αρθρο 12 

Έγγραφα

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμέ- 
νου να εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αίματος τηρούν έγγραφα σχε
τικά με τις λειτουργικές διαδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, 
τα εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκθέ
σεων.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμέ- 
νου να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι που είναι εξουσιοδοτημένοι 
με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και μέτρων ελέγχου, όπως προβλέπε- 
ται στο άρθρο 8, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά.

Αρθρο 13 

Τήρηση αρχείων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αίματος τηρούν αρχεία με τις πληρο
φορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα II και IV και 
δυνάμει του άρθρου 29 στοιχεία β), γ) και δ). Τα αρχεία αυτά 
φυλάσσονται επί 15 έτη τουλάχιστον.

2. Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχεία με τα δεδομένα που λαμβάνει 
από .τα κέντρα αίματος σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7, 8, 9 και 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΑΙΜΟΕΠΛΓΡΥΠΝΗΣΗ

Αρθρο 14 

Ανιχνευσιμότητα

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμέ- 
νου να εξασφαλίζουν ότι το αίμα κατ τα συστατικά του αίματος 
που συλλέγονται, ελέγχονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθη
κεύονται, απελευθερώνονται ή/και διανέμονται στην επικράτειά 
τους, μπορούν να ανιχνεύονται από το δότη στον αποδέκτη και 
αντιστρόφως.

Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα 
αίματος εφαρμόζουν ένα σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμοδοσίας 
και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών αίματος, το οποίο να 
επιτρέπει πλήρως τον εντοπισμό του δότη καθώς και της μετάγ
γισης και του σχετικού αποδέκτη. Το σύστημα πρέπει να αναγνωρί
ζει κατά μη παρερμηνεύσιμο τρόπο κάθε επιμέρους αιμοδοσία και 
τύπο συστατικού αίματος. Το σύστημα αυτό θεσπίζεται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 στοιχείο α).

Όσον αφορά το αίμα και τα συστατικά αίματος που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα αναγνώ
ρισης των αιμοδοτών, το οποίο πρέπει να εφαρμόζουν τα κέντρα 
αίματος, επιτρέπει ισοδύναμο επίπεδο ανιχνευσιμότητας.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμέ- 
νου να εξασφαλίζουν ότι το σύστημα που χρησιμοποιείται για την 
επισήμανση του αίματος και των συστατικών αίματος τα οποία 
συλλέγονται, ελέγχονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθη
κεύονται, απελευθερώνονται ή/και διανέμονται στην επικράταά 
τους, είναι σύμφωνο προς το σύστημα αναγνώρισης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και τηρεί τις απαιτήσας επισήμανσης που απα- 
ριθμούνται στο παράρτημα ΠΙ.

3. Τα δεδομένα που απαιτούνται για πλήρη ανιχνευσιμότητα 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπα να φυλάσσονται για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 30 ετών.

Αρθρο 15

Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και 
αναδράσεων

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

— τα τυχόν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και 
σφάλματα) τα οποία αφορούν τη συλλογή, τον έλεγχο, την επε
ξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του αίματος και των 
συστατικών αίματος και τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
την ποιότητα και την ασφάλειά τους, καθώς και οι τυχόν 
σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις οι οποίες παρατηρούνται 
κατά ή μετά την μετάγγιση και οι οποίες μπορούν να αποδο
θούν στην ποιότητα και την -ασφάλεια του αίματος και των 
συστατικών αίματος, κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές,
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— τα κέντρα αίματος διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την 
επακριβή, αποτελεσματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη 
διανομή του αίματος ή των συστατικών αίματος που συνδέονται 
με την προαναφερόμενη κοινοποίηση.

2. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις και συμβάντα κοινο
ποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τη μορφή κοινοποίησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 στοιχείο 9).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑ
ΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αρθρο 16

Παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους δότες

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε όλους τους υποψήφιους δότες 
αίματος ή συστατικών αίματος στην Κοινότητα παρέχονται οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 στοιχείο β).

Αρθρο 17

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι δότες

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλί
ζουν ότι όλοι οι δότες στην Κοινότητα, εφόσον δηλώσουν ότι είναι 
πρόθυμοι να δώσουν αίμα ή συστατικά αίματος, παρέχουν στο 
κέντρο αίματος τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 
στοιχείο γ).

Αρθρο 18

Επιλεξιμότητα δοτών

1. Τα κέντρα αίματος εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαδικασίες 
αξιολόγησης για όλους τους δότες αίματος και συστατικών αίματος 
και ότι πληρούνται τα κριτήρια για αιμοδοσία που προβλέπονται 
στο άρθρο 29 στοιχείο δ).

2. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δότη και των διαδικα
σιών ελέγχου τεκμηριώνονται και κάθε σημαντικό μη φυσιολογικό 
εύρημα κοινοποιείται στο δότη.

Αρθρο 19 

Εξέταση των δοτών

Μια εξέταση του δότη, περιλαμβάνουσα ερωτηματολόγιο, πραγμα
τοποιείται πριν από κάθε αιμοδοσία ή δωρεά συστατικών αίματος. 
Ενας ειδικευμένος επαγγέλματίας στον τομέα της υγείας είναι επι
φορτισμένος, ιδίως, για την παροχή στους δότες και τη συλλογή 
από αυτούς των πληροφοριών που είναι απαραίτητες προκειμένου 
να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητά τους να καταστούν δότες και κρίνει 
αναλόγως εάν αυτοί είναι επιλέξιμοι

Αρθρο 20

Εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
ενθαρρύνουν τις εθελοντικές και μη αμειβόμενες αιμοδοσίες, με 
στόχο να εξασφαλίζουν ότι το αίμα και τα συστατικά αίματος 
συλλέγονται κατά το δυνατόν από τέτοιες αιμοδοσίες.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά 
με τα μέτρα αυτά δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια. Βάσει αυτών των εκθέ
σεων η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο οιοδήποτε απαραίτητο νέο μέτρο που προτίθεται να 
λάβα σε κοινοτικό επίπεδο.

Αρθρο 21

Έλεγχος των αιμοδοσιών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε δωρεά αίματος και συστα
τικών αίματος ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσας που απαριθ- 
μούνται στο παράρτημα IV.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το αίμα και τα συστατικά αίματος 
που ασάγονται στην Κοινότητα ελέγχονται σύμφωνα με τις απαι
τήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Αρθρο 22

Συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής

Τα κέντρα αίματος εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, 
μεταφοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών αίματος 
τηρούν τις απαιτήσας που προβλέπονται στο άρθρο 29 στοιχείο ε).

Αρθρο 23

Απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας για το αίμα και τα 
συστατικά αίματος

Τα κέντρα αίματος εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσας ποιότητας και 
ασφαλείας για το αίμα και τα συστατικά αίματος πληρούν τα 
υψηλά πρότυπα σύμφωνα με τις απαιτήσας που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 στοιχείο στ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρθρο 24

Προστασία των δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλί
ζουν ότι όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών 
πληροφοριών, τα οποία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και στα οποία έχουν πρόσβαση 
τρίτοι, έχουν καταστεί ανώνυμα ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η 
αναγνώριση του δότη.

Προς το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
δεδομένων και να εμποδίζονται τόσο οι μη εγκεκριμένες 
προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις των δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους των δοτών ή στα αρχεία αποκλει
σμού, όσο και η μη εγκεκριμένη μεταβίβαση πληροφοριών

β) ισχύουν διαδικασίες για την επίλυση περιπτώσεων ανακολουθίας 
δεδομένων·

γ) δεν γίνεται μη εγκεκριμένη αποκάλυψη πληροφοριών, διασφαλί
ζοντας ταυτόχρονα την ανιχνευσιμότητα των αιμοδοσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αρθρο 25

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή συναντάται τακτικά με τις αρμόδιες αρχές που ορίζουν 
τα κράτη μέλη, αντιπροσωπείες εμπειρογνωμόνων από κέντρα αίμα
τος και άλλους συναφείς φορείς για να ανταλλάσσει πληροφορίες 
σχετικά με την πείρα που αποκτάται από την υλοποίηση της παρού
σας οδηγίας.

Αρθρο 26 

Εκθέσεις

1. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, για πρώτη φορά 
στις 31 Δεκεμβρίου 2003 και στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση για 
τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν σχετικά με τις διατάζεις της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του απολογισμού των 
μέτρων που λαμβάνσνται σχετικά με την επιθεώρηση και τον 
έλεγχο.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών τις εκθέσας των κρατών μελών σχεπκά με την 
κτηθείσα πείρα από την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας

3. Από την 1η Ιουλίου 2004 και στη συνέχεια ανά τριετία, η 
Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περι
φερειών, έκθεση για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως εκείνων που αφορούν την επιθεώρηση και τον 
έλεγχο.

Αρθρο 27 

Κύρωσης

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα των κυρώσεων που επιβάλ
λονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 32· 
κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροπο
ποίηση των διατάξεων αυτών αμελλητί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Αρθρο 2 8

Κανονιστική διαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμό
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται σε τρεις μήνες

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Αρθρο 29

Τεχνικές απαίτησης και προσαρμογή τους στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο

Η προσαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων των παραρτημάτων I έως 
IV στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, αποφασίζεται με τη δια
δικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Οι ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις και η προσαρμογή τους στην τε
χνική και επιστημονική πρόοδο καθορίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παράγραφος 2:

α) απαττήσας ανιχνευσιμότητας-

β) πληροφορίες προς τους δότες-

γ) πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται από τους δότες, συμπε
ριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας, του ιατρικού ιστο
ρικού και της υπογραφής του δότη·

δ) απαίτησης σχετικά με την καταλληλότητα των αιμοδοτών και 
των δοτών πλάσματος καθώς και τον έλεγχο που εφαρμόζεται 
στις δωρεές αίματος, συμπεριλαμβανομένων

— των πάγιων κριτηρίων αποκλησμού και των ενδεχόμενων 
σχετικών εξαιρέσεων,

— των κριτηρίων προσωρινού αποκλεισμού·

ε) απαιτήσης για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή·

στ) απαιτήσης ποιότητας και ασφάληας του αίματος και των 
συστατικών αίματος·

ζ) απαιτήσης που ισχύουν για την αυτομετάγγιση-

η) κοινοτικοί κανόνες και προδιαγραφές για ένα σύστημα ποιότη
τας για τα κέντρα αίματος·

9) κοινοτική διαδικασία για την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμη
των αντιδράσεων και συμβάντων και μορφή κοινοποίησης.

Αρθρο 30

Διαβούλευση με την ή τις επιστημονικές επιτροπές

Η Επιτροπή μπορεί να ζητείά τη γνώμη της ή των αρμόδιων επι
στημονικών επιτροπών όταν θέσπιζα τις τεχνικές απαιτήσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 και όταν προσαρμόζη τις τεχνικές απαι- 
τήσης που εκτίθενται στα παραρτήματα I έως IV στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο, ιδίως προκημένου να εξασφαλίζεται ισοδύναμο 
επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των συστατικών 
αίματος που χρησιμοποιούνται για μετάγγιση καθώς και του αίμα
τος και των συστατικών αίματος που χρησιμοποιούνται ως πρώτη 
ύλη για την παρασκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 31

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Το άρθρο 109 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Αρθρο 109

Όσον αφορά τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρωπίνου αίμα
τος και του πλάσματος ανθρωπίνου αίματος, εφαρμόζεται η 
οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουάριου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον 
έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή αν
θρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τρο
ποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ (*).

(*) ΕΕί 33 της 8.2.2003, σ. 30.»

Αρθρο 32

Μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφω
θούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 8 Φεβρουάριου 
2005. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρο- 
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά 
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για 
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θέσπισα ή που θεσπί
ζουν στον τομέα που διέπειαι από την παρούσα οδηγία

Αρθρο 33 

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζα να ισχύα την ημέρα της δημοσίευσής 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρθρο 34 

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουάριου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για τ ο  Σ υ μ β ο ύ λ ιο

Ο  Π ρ ό εδ ρ ο ς  Ο  Πρόεδρος
Ρ. COX Γ. ΔΡΥΣ
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Π Λ Ρ Λ ΙΤ Η Μ Λ  1

Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ Π Ο Υ  ΠΡΕΠΕΙ Ν Λ  ΠΑΡΕΧΕΙ Τ Ο  ΚΕΝΤΡΟ Α ΙΜ Α Τ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Α Ρ Μ Ο Δ ΙΑ  ΑΡΧΗ Π Α  Τ Ο  Δ ΙΟ Ρ ΙΣΜ Ο , 
Τ Η Ν  ΕΞ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Η Σ Η , ΤΗ  Δ ΙΑ Π ΙΣΤΕΥΣΗ  Ή  ΤΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α Δ Ε ΙΑ Σ  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  ΜΕ Τ Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο  5

Π Α ΡΑ ΓΡΑ Φ Ο Σ 2

Μ έ ρ ο ς  Α : Γενικές πληροφορίες

—  στοιχεία ταυτότητας του κέντρου αίματος

—  όνομα και προσόντα των υπευθύνων και τρόπος επαφής με αυτούς,

—  κατάλογο των νοσοκομειακών τραπεζών αίματος τις οποίες τροφοδοτεί

Μ έ ρ ο ς  Β: Περιγραφή του συστήματος ποιότητας, η οποία πρέπα να περιλαμβάνει τα εξής

—  τεκμηρίωση, λόγου χάρη οργανόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των υπευθύνων και των 
ιεραρχικών σχέσεων,

—  τεκμηρίωση, λόγου χάρη ένα Βασικό Αρχείο (Site Master File) ή εγχειρίδιο ποιότητας, που περιγράφει το 
σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το  άρθρο 1 1  παράγραφος 1,

—  αριθμός και προσόντα προσωπικού,

—  υγειονομικές διατάζεις,

—  χώροι και εξοπλισμός

—  κατάλογος τυποποιημένων μεθόδων εργασίας για την προσέλκυση, διατήρηση και αξιολόγηση δοτών, για την 
επεξεργασία τον έλεγχο, τη διανομή και την ανάκληση αίματος και συστατικών αίματος καθώς και για την 
αναφορά και καταγραφή των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΚΘ ΕΣΗ  Δ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΩ Ν  Τ Ο Υ  Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ  Κ ΕΝ ΤΡΟΥ ΑΓΜ ΑΤΟ Σ  

Αυτή η ετήσια έκθεση περιλάμβανα τα εξής

—  συνολικός αριθμός δοτών που προσφέρουν αίμα και συστατικά αίματος,

—  συνολικός αριθμός αιμοδοσιών,

—  ενημερωμένος κατάλογος των νοσοκομειακών τραπεζών αίματος τις οποίες τροφοδοτεί,

—  συνολικός αριθμός αχρησιμοποίητων πλήρων αιμοδοσιών,

—  αριθμός κάθε παραγόμενου και διανεμόμενου συστατικού,

—  επίπτωση και επιπολασμός μολυσματικών δεικτών των δοτών αίματος και συστατικών αίματος που μεταδίδονται με τη μετάγ- 
γιση.

—  αριθμός ανακλήσεων προϊόντων,

—  αριθμός αναφερόμενών σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων.

L 33/40 I ÉL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α III 
ΑΠΑΙΤΉ ΣΕΙΣ ΕΠ ΙΣΗ Μ ΑΝΣΗ Σ

Η ετικέτα του συστατικού πρέπα να περιέχει τα  ακόλουθα στοιχεία;

—  το επίσημο άνομα του συστατικού,

—  τον όγκο ή το  βάρος ή τον αριθμό κυττάρων του συστατικού (ανάλογα με την περίπτωση),

—  τον μοναδικό αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό της αιμοδοσίας

—  το  όνομα του κέντρου αίματος παραγωγής

—  την ομάδα ABO (δεν απαιτείται για το πλάσμα που προορίζεται μόνον για κλασμάτωση).

—  την ομάδα Rh D, είτε «Rh D θετικό» είτε «Rh D αρνητικό» (δεν απαιτείται για τ ο  πλάσμα που προορίζεται μόνον για 
κλασμάτωση).

—  την ημερομηνία ή το  χρόνο λήξης (ανάλογα με την περίπτωση),

—  τη θερμοκρασία αποθήκευσης,

—  το όνομα τη σύνθεση και την ποσότητα του (τυχόν) αντιπηκτικού ή/και πρόσθετου διαλύματος

Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α IV
ΒΑ Σ ΙΚ ΕΣ Α Π Α ΙΤΗ Σ ΕΙΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ Τ ΙΣ  Α ΙΜ Ο Δ Ο Σ ΙΕ Σ  Π Λ Η Ρ Ο Υ Σ  Α ΙΜ Α Τ Ο Σ  Κ ΑΙ Π Λ Α Σ Μ Α Τ Ο Σ

Ο ι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται για αιμοδοσία πλήρους αίματος και αφαιρέσεως συμπεριλαμβανομένων των προ
καταβολικών αυτοαιμοδοσιών:

—  ομάδα ABO (δεν απαιτείται για το πλάσμα που προορίζεται μόνον για κλασμάτωση).

—  ομάδα Rh D (δεν απαιτείται για το πλάσμα που προορίζεται μόνον για κλασμάτωση),

—  έλεγχος των ακόλουθων λοιμώξεων στους δότες:

—  ηπατίτιδα I  (HBs-Ag),

—  ηπατίτιδα C  (Anti-HCV).

—  HIV 1/2 (Am i-HIV 1/2).

Για συγκεκριμένα συστατικά ή δότες ή επιδημιολσγικές καταστάσεις είναι δυνατόν να απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι.

L 3 3 /3 9

8.2.2003
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ΟΔΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ας Μαρτίου 2004

γτα την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουάριου 2003, για τη θέσπιση προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξερ
γασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και 
συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ ('), και ιδίως τα στοιχεία β) έως ζ) της παραγράφου 2 
του άρθρου 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2002/98/ΕΚ θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρωπίνου 
αίματος και των συστατικών του αίματος, ανεξάρτητα από 
το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και για την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους όταν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση, ώστε να εξα
σφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

(2) Για να προληφθεί η μετέιδοση ασθενειών μέσω του αίματος 
και των συστατικών του αίματος και να εξασφαλιστεί ισο
δύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, η οδηγία ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών τεχνικών απαιτήσεων.

(3) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση 98/46 3/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για την καταλληλότητα των 
δοτών αίματος και πλάσματος και τον έλεγχο της αιμοδο
σίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ή, ορισμένες συστάσεις του 
Συμβούλιου της Ευρώπης, τη γνώμη της επιστημονικής επι
τροπής για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές συ
σκευές, τις μονογραφίες της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το αίμα ή τα συστατικά του αίματος 
ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμακευτικών ιδιο
σκευασμάτων, τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (ΠΟΥ), καθώς επίσης και τη διεθνή εμπειρία σε αυτό 
τον τομέα.

(4) Το αίμα και τα συστατικά του αίματος που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμο
ποιούνται ως αρχική ή πρώτη όλη για την παρασκευή φαρ
μακευτικών ιδιοσκευασμάτων προερχόμενων από ανθρώπινο 
αίμα ή ανθρώπινο πλάσμα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
ποιότητας και ασφάλαας που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.

(5) Όσον αφορά το αίμα και τα συστατικά του αίματος που 
συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για αυτόλογη μετάγγιση 
(τις αποκαλούμενες μονάδες αυτόλογου αίματος), πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Τέτοιες 
μονάδες πρέπει να επισημαίνονται σαφώς και να διατηρού
νται χωριστά από άλλες μονάδες προκειμένου να εξασφαλι
στεί ότι δο· θα χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση σε άλλους 
ασθενείς.

(') EE L 33 της 8.2.2003. σ. 30.
Ο  EE L 203 της 21.7.1998, σ. 14.

(6) Είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν κοινοί ορισμοί τεχνικής ορο
λογίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρ
μογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με την 
οδηγία 2002/98/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αρθρο 1 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του 
παραρτήματος I.

Αρθρο 2

Πληροφορίες προς τους ενδεχόμενους δότες

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κέντρο αιμοδοσίας παρέχει 
στους ενδεχόμενους δότες αίματος ή συστατικών του αίματος τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος II.

Αρθρο 3

Πληροφορίες από τους δότες

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, ύστερα από συμφωνία για τη 
δωρεά αίματος ή συστατικών του αίματος, οι δότες παρέχουν στο 
κέντρο αιμοδοσίας τις πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος II.

Αρθρο 4

Καταλληλότητα των δοτών

Τα κέντρα αιμοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι δότες ολικού αίματος 
και συστατικών του αίματος πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας 
που ορίζονται στο παράρτημα III.

Αρθρο 5

Συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής του αίματος 
και των συστατικών του αίματος

Τα κέντρα αιμοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, 
μεταφοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών του αίμα
τος πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV.
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Α ρθρο 6

Απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίμα και τα 
συστατικά του αίματος

Τα κέντρα αιμοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας 
και ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά του αίματος πληρούν 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V.

Αρθρο 7
Μονάδες αυτόλογου αίματος

1. Τα κέντρα αιμοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι μονάδες αυτόλο- 
γου αίματος πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα 
οδηγία.

2. Οι μονάδες αυτόλογου αίματος προσδιορίζονται σαφώς ως 
τέτοιες και διατηρούνται χωριστά από τις μονάδες αλλογενούς 
αίματος.

Αρθρο 8 

Επικύρωση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εξετάσεις και διαδικασίες 
που περιγράφονται στα παραρτήματα II έως V επικυρώνονται.

Ά ρ θ ρ ο  9

Μεταφορά στο ε3νικό δίκαιο

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 8 Φεβρουάριου 2005. Κοινο

ποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων 
καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και 
της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
κύριων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Αρθρο 10  

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρθρο 11 

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.

Γία την Επιτροπή 
David BYRNE 

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΟΡΙΣΜΟΙ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 1)

1. «Αυτόλογη αιμοδοσία»: το αίμα και τα συστατικά του αίματος που συλλέγονται από ένα άτομο και προορίζονται αποκλει
στικά για μεταγενέστερη αυτόλογη μετάγγιση ή για άλλη ανθρώπινη χρήση στο ίδιο αυτό άτομο.

2. «Αλλογενής αιμοδοσία»: το αίμα και τα συστατικά του αίματος που συλλέγονται από ένα άτομο και προορίζονται για 
μετάγγιση σε άλλο άτομο, για χρήση σε ιατρικές συσκευές ή ως αρχική ή πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων.

3. «Επικύρωση»: η συλλογή τεκμηριωμένων και αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων για το ότι οι ειδικές απαιτήσεις σχετικά 
με μια προβλεπόμενη ειδική χρήση μπορούν να πληρούνται σταθερά.

4. «Ολικό αίμα»: μία δωρεά αίματος από έναν δότη.

5. «Κρυοσυντήρηση»: παράταση της διάρκειας αποθήκευσης των συστατικών του αίματος με κατάψυξη.

6. «Πλάσμα»: το υγρό μέρος του αίματος, εντός του οποίου αιωρούνται τα κύτταρα Μπορεί να διαχωριστεί από τα έμμορφα 
συστατικά του συλλεγόμενου ολικού αίματος για θεραπευτικούς σκοπούς ως πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα ή για 
περαιτέρω επεξεργασία σε κρυοίζημα και πλάσμα μετά την αφαίρεση του κρυοϊζήματος για μετάγγιση. Μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί για την παρασκευή για την παρασκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων παράγωγων του ανθρώπινου αίματος και 
του ανθρώπινου πλάσματος, ή την παρασκευή δεξαμενής αιμοπεταλίων, ή δεξαμενής αιμοπεταλίων ύστερα από αφαίρεση 
των λευκών αιμοσφαιρίων.

7. «Κρυοίζημα»: συστατικό του πλάσματος που παρασκευάζεται από πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα, με διαχωρισμό των πρω
τεϊνών μέσω ψύξης-απόψυξης και κατόπιν συμπύκνωση και επαναιώρηση του ιζήματος των πρωτεϊνών σε μικρό όγκο του 
πλάσματος.

8. «Πλύση»: διαδικασία πλασμαφαίρεσης ή αφαίρεσης του μέσου συντήρησης από τα έμμορφα προϊόντα με φυγοκέντρηση, 
αφαίρεση του επιπλέοντος υγρού από τα κύτταρα και προσθήκη αιωρήματος ισότονου υγρού, το οποίο γενικά αφαιρείται 
κατόπιν και αντικαθίσταται ύστερα από περαιτέρω φυγοκέντρηση του αιωρήματος. Η διαδικασία φυγοκέντρησης, αφαίρεσης 
του επιπλέοντος υγρού, αντικατάστασης μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές.

9. «Ερυθρά αιμοσφαίρια»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου 
ποσοστού πλάσματος.

10. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, μετά την αφαίρεση της υπερκείμενης λευκής στιβάδα»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα 
ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού του πλάσματος. Η λευκή στιβάδα, που περιέχει μεγάλο 
ποσοστό των αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων αφαιρείται.

11. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα ολικού 
αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού του πλάσματος, καθώς και των λευκών αιμοσφαιρίων.

12. «Ερυθρά αιμοσφαίρια σε προσθετικό διάλυμα»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα 
από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού πλάσματος και προσθήκη θρεπτικού/συντηρητικού διαλύματος.

13. «Προσθετικό διάλυμα»: διάλυμα ειδικού τύπου ώστε να διατηρούνται οι χρήσιμες ιδιότητες των έμμορφων συστατικών κατά 
τη διάρκεια της αποθήκευσης.

14. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, μετά την αφαίρεση της υπερκείμενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυμα»: τα ερυθρά αιμοσφαί
ρια από μία μονάδα ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού του πλάσματος. Η λευκή στιβέιδα, 
που περιέχει μεγάλο ποσοστό των αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων αφαιρείται. Προστίθεται θρεπτικό/συντηρητικό 
διάλυμα

15. «Λευκή στιβάδα»: συστατικό του αίματος που λαμβάνεται με φυγοκέντρηση μιας μονάδας ολικού αίματος, και περιέχει το 
σημαντικότερο ποσοστό των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων.

16. «Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων, σε προσθετικό διάλυμα»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
από μία μονάδα ολικού αίματος, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού του πλάσματος καθώς και των λευκών αιμοσφαι
ρίων. Προστίθεται θρεπτικό/συντηρητικό διάλυμα

17. «Ερυθρά αιμοσφαίρια από αφαίρεση»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια που λαμβάνονται με τη διαδικασία της αφαίρεσης από μία 
μονάδα αίματος.

18. «Αφαίρεση»: μέθοδος με την οποία λαμβάνονται ένα ή περισσότερα συστατικά του αίματος με μηχανική επεξεργασία του 
ολικού αίματος κατά την οποία τα εναπομείναντα συστατικά που δεν χρειάζονται, επιστρέφονται στο δότη κατά τη διάρκεια 
ή στο τέλος της διαδικασίας.

19. «Αιμοπετάλια από αφαίρεση»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται με τη διαδικασία της αφαίρεσης.

20. «Αιμοπετάλια από αφαίρεση, μετά την αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που 
λαμβάνεται με τη διαδικασία της αφαίρεσης, και από το οποίο αφαιμούνται τα λευκά αιμοσφαίρια

I  9 1 /2 7
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21. «Δεξαμενή αιμοπεταλίων»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται με επεξεργασία μονάδων ολικού αίματος 
και με συγκέντρωση των αιμοπεταλίων των μονάδων αυτών κατά τη διάρκεια ή μετά το διαχωρισμό.

22. «Δεξαμενή αιμοπεταλίων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που 
λαμβάνεται με επεξεργασία των μονάδων ολικού αίματος και με συγκέντρωση των αιμοπεταλίων των μονάδων αυτών κατά 
τη διάρκεια ή μετά το διαχωρισμό. Τα λευκά αιμοσφαίρια αφαιρούνται.

23. «Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, από μία μονάδα ολικού αίματος»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται με 
επεξεργασία μίας μονάδας ολικού αίματος.

24. «Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, μετά την αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων από μία μονάδα ολικού αίματος»: συμπυκνωμένο 
αιώρημα αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται με επεξεργασία μίας μονάδας ολικού αίματος. Τα λευκά αιμοσφαίρια αφαιρούνται.

25. «Πρόσφατα κατεψυγμένο πλέισμα»: η υπερκείμενη στιβάδα πλάσματος που διαχωρίζεται από μια δωρεά ολικού αίματος ή 
πλάσματος που συλλέγεται με αφαίρεση και στη συνέχεια καταψύχεται και αποθηκεύεται.

26. «Πλάσμα, ύστερα από αφαίρεση του κρυοϊζήματος, για μετάγγιση»: συστατικό του πλάσματος που παρασκευάζεται από 
πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα από ένα δότη. Περιέχει το μέρος που απομένει μετά την αφαίρεση του κρυοϊζήματος.

27. «Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση»: συμπυκνωμένο αιώρημα κοκκιοκυττάρων, που λαμβάνεται με τη διαδικασία της αφαίρεσης.

28. «Στατιστική διαδικασία ελέγχου»: μέθοδος ποιοτικού ελέγχου ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας βάσει συστήματος 
ανάλυσης επαρκούς αριθμού δειγμάτων χωρίς να χρειάζεται η μέτρηση κάθε προϊόντος κατά τη διαδικασία

2 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ li

Ai iAi i riXELL Fía  IIAHKHPOl'lhi:

(ímiiK (ίναψΐ'ρϋνταί στα άρί)ρα 7 κτπ V)

ΜΕΡΟΣ Α

nX.tno.rt««ís.; irh* npfea» va πβρτχο*."τ&: στους εν&χόμενσυς Sótcí αίματος ή « ισ τα τίΐώ ϊ αίματος

1, Ακριβές sai Mtrovotftó vm το ευρό κοινό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα βασικά χαράκι ηιησιικό ίου ωιιητικ. τη διαδι
ΚΓΙίΤίΛ ni<íí’»AiMfÍMi· tu ιτικηήντπ irnn ττπηπνΓή/τ«· m?A το <·ι\ι«·Λ λ| ιιλ «j/m τ*»ν Ctrtíífofrtp *rf" r« -Λ ~-.2Λ_‘ r ·χ- — VLr;- ·—Γ“ ¡...."  «‘t··’·1 «m i  u·...·.! ΐΛψ̂ ι̂ νν·}, umwuív »u* IV.  ν,^ανϋ.-.ϋ uycnij
της αιμοόοσίας για τους ασθενείς.

2. fui uc μονάάχ «υτολονοι; üiurrroc κτιι γιατις ιιηνπλ«; «yAAaypwuV <wmmw;, οι λόγοι για τοος íwmíjímk; owTrrshsi ·ζ*τρ»κη 
«,όιαοη, ιστορικό και έλεγχος ιης αιμοόοοίας καθώς και η σημασία της «συγκατάθεσης ύσττρα unó οχειική ενημέρωση».

Γλ  ίις μονΰίϋς αλλυγκκιΰς αίματος, ο ου ιυαποκλεισμός, ο προσωρινός και ο οριστικός αποκλεισμός, και οι λόγοι για τους 
οποίοve ένα άτομο t e '  πρέπει να γό® αιμοδότης ή δύτης συστατικών του αίματος όταν αυτό μπορεί να περικλείει κιν-
SÓ'OLMJ ντο τον &"ΟαίΚ.'ί;;4

Για τις μονάδες οιετόλονου αίματος. η πιθανότητα αποκλεισμού και οι λόγοι για τους οποίους δεν 9α πραγμίΐτηποιήΐίίί η 
διαδικασία σε ττγοιτγπιιγτγ κινΛιινοιι νιπ την uvfio τον δότη η τον αποδέκτη τι... ιιονΑδ,.,ν αυτόλογου αίαατος γ ιπ.ΜΤΓατικών 
του αίματος.

Πληροφορίες για την προεπύοία των προσωπικών δεδομένων; καμία μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση της ταυτότητας του 
δότη, πληροφοριών σχετικών με την υγεία του δότη και τιοιν ππστΕλι.σμάτων των ίίϋτάοεων που πραγιιατοποιήίόηκαν

4. Οι λόγοι για ιούς οποίους δεν ί)α πρέπει να γίνονται δότες, όταν αοτο μπορεί να απορεί επιδημία για την υγεία τους.

; Γιδίκές πληροφορίες σχετικά p¿ iij óuJij ιυν ulííÍuxuí)3 \  που συνεπάγεται η αυτόλογη ή η αλλογενής cnuoüüoki και οι 
αντίστοιχοι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτές. Όσον αφορά τη αυτόλογη αιμοδοσία, η πιθανότητα να μην επαρκέοουν οι
im w ite αίματος και ishtow.«* το» αίματος για τις sscsnjar.? της προβλεπάμενης μετάγγιιτης.

6. Γνημέρωοη σχετικά με. τη óuvmiVitpn των δοτών να αλλάξουν γνώμη σχρηκιι με την αιμοδοσία, προτού προΒοΰν σε αυτή, 
■ή όονατότητα να υπαναχωρούν η να αυτοαποκΛπονται οππιοδινιτοτε ίοτγπή ι;ιπΛ ·γπ διαδικασία της rviioteróor. χιοοΐς νσ 
έρχονται σε δύσκολη Βέοη.

7. Τους λόγους για τους οποίους είναι οιιμανιικό να ενπιιεοωνουν οι δοτές το κέντρο αιμοδοσίας υιο ονοιοδήπιπν '·-< 
σιερο οι/μβάν πυυ μποριί να έχει οχ, συνέπεια να καταστεί ακατάλληλη για μετάγγιση μια προηγούμενη αιμοδοοία.

5. Πληροφορίες σγττικα με την εοσιίιτι un; κένιρου ααιοίοσιαε να ειημετΜίκτει το δότη, ιιέπτιΐ κτπήδΑιιΛο" μηνοωοιιοιι ν>ρ< m 
αποτελέσματα των εςεαιοεων δείέουν οτοιχεία οποιοσδήποτε παΒολογιαα

9. Πλημοφορίτς σγπΊκό ιυ ιουι Xi.tvijuc vui touc οποίους οι ιιονΟΛες αυτολονοιι σΐιίοτοι· και σοττιΌπτίιΐν toa αΐτιτττεκ που 
δεν χρηοιμυι<οιή9ηκε{-αν) 0α απομμίςιΟούν και δεν da χθηυιμοποα|ΰουν yux μετάγγιση σε άλλους αοίίενείς.

! 0 ΡνπμέοΜση ότι τσ οποτελέσατςισ -rmi1 wjr.b.QVir? για τΐ]ν ανίχνευση í'O.o'r.· ιών, όπαις HÍV, H13V, HC‘V ή ίόέν,ν μικροβιολ,ο- 
γικών τςηκιγόντ.ων κου μειςιδίδοιαύι μέοω του αίματος Vía έχουν ως ουνεπεια τον αποκλεισμό τοο δόιη και την καταστροφή 
της μονάδας που έχει ουλλεχθεί.

Π , Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι δότες ερωτήσεις οπ<»οδήπστε σπγμή.

*vírFCi7, Κ

Πληροφορίες που πρέπει να ςητοόνται αηό ιούς δότες από το  κέντρο αιμοδοσίας σε κάθε αιμοδοσία

1. Στοιχεία ταυτότητας τοιι Μι η

Ποοσωτηκά Λεόομενιι του Λό'πι που επιτρέκουν m  μιητι.Χο-π νςΐ! μονοσ·]μσ.<*το προσδιορι<ηιό της τσ·.'τόττ|τος κάθε δότη, και 
διειίΐίιινοιι ί οι ι δόιη.

2. Ιαιμικν ιοίομΐκό τον SázTj

λατάσταση της υγείας και ιατρικό ιστορικό, με τη βοήθιτα ερωτηματολογίου και προσωπικής συνέντευξης από ειδικευμένο 
υγειονομικό πμοσωπικό. που περιέγει όλους τους νμήοιμους παράγοντες για την ».αποποίηση και τιτν αποκλεισιιό προσώπων 
ti«· iCTujfcin η προσφορά Yji/nος μποριτόσε νμ οτ*π κδ,*διΛΌ νιτι την υγεία τους ή κίνδυνο ^ιετόδικ,ιμ. oü9sívcíuív κ  
άλλους.
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3. Υπογραφή του δότη

Υπογραφή του δότη επί του ερωτηματολογίου για τον δότη, δίπλα στην υπογραφή του μέλους του υγειονομικού προσω
πικού που είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του ιατρικού ιστορικού που επιβεβαιώνει ότι ο δότης:

α) διάβασε και κατανόησε το εκπαιδευτικό υλικό που του δόθηκε· 

β) του δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις- 

γ) έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις-

δ) δηλώνει ότι συγκατατίθεται εν ετπγνώσει να προβεί στη διαδικασία αιμοδοσίας-

ε) ενημερώθηκε, σε περίπτωση αυτόλογης αιμοδοσίας, ότι οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συστατικών του αίματος 
μπορεί να μην επαρκέσουν για τις απαιτήσεις της προβλεπόμενης μετάγγισης. κα·

στ) βεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο δότης είναι ακριβείς βάση όσων γνωρία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11/

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 4)

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΟΤΟΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κάτω από εξαιρετικές καταστάσεις, ατομικές αιμοδοσίες από δότες που δεν ανταποκρίνονται στα 
παρακάτω κριτήρια μπορεί να εγκριΟούν από μέλος του ειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού του 
κέντρου αιμοδοσίας. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να  καταγράφονται εμφανώζ και να υποβάλλονται στις 
διατάξεις διαχείρισης της ποιότητας των άρθρων 11, 12 και 13 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

Τα ακόλουθα κριτήρια δεν αφορούν τις αυτόλογες αιμοδοσίες.

1.1. Ηλικία και βάρος των δοτών

Ηλικία 18 έως 65 ετών

17 έως 18 ετών — εκτός εάν θεωρείται ανήλικος βάσει του 
νόμου ή με γραπτή συγκατάθεση του 
γονέα ή του κηδεμόνα σύμφωνα με το 
νόμο

Δότες για πρώτη φορά ηλικίας άνω των 60 
αών

— κατά την κρίση του ιατρού του κέντρου 
αιμοδοσίας

Ανω των 65 ετών — με την άδεια του ιατρού του κέντρου αιμο
δοσίας, η οποία χορηγείται κάθε έτος

Βάρος σώματος 2 50 λβ για δότες ολικού αίματος ή συστατικών του αίματος για αφαίρεση

1.2. Επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα του δότη

Αιμοσφαιρίνη για τις γυναίκες 
* 125 8/1

για τους άνδρες 
2 135 8/1

Ισχύει για δότες μονάδων αλλογενούς 
αίματος και έμμορφων συστατικών

1.3. Επίπεδα πρωτεϊνών στο αίμα του δότη

Πρωτεΐνη 2 60 8/1 Η ανάλυση των πρωτεϊνών για δότες πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο

1.4. Επίπεδα αιμοπεταλίων στο αίμα του δότη

Αιμοπετάλια Αριθμός αιμοπεταλίων μεγαλύτερος ή ίσος 
των 150 χ ΙΟ’/Ι

Λπαιτούμενο επίπεδο για δότες αιμοπεταλίων 
που λαμβάνονται με τη διαδικασία της αφαί
ρεσης

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΟΤΕΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Οι εξετάσεις και οι περίοδοι αποκλεισμού που σημειώνονται με αστερίσκο (*) δεν απαιτούνται όταν το 
αίμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή πλάσματος για κλασματοποίηση.

2.1. Κριτήρια οριστικού αποκλεισμού για δότες μονάδων αλλογενούς αίματος

Καρδιαγγειακές παθήσεις Ενδεχόμενοι δότες που έπασχαν ή πάσχουν από οοβαρή καρδιαγγειακή 
πάθηση, εκτός των συγγενών ανωμαλιών που θεραπεύτηκαν πλήρως

Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συ
στήματος

Ιστορικό σοβαρού νοσήματος του κεντρικού νευρικού συστήματος

Αιμορραγική διάθεση Ενδεχόμενοι δότες με ιστορικό διαταραχών πήξης
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Επανειλημμένες λιποΰυμικές κρίσεις ή 
ιστορικό σπασμών

Εκτός σπασμών της παιδικής ηλικίας ή μετά την πάροδο τουλάχιστον 
τριών ετών από την τελευταία λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων χωρίς 
υποτροπή

Νόσοι του γαστρεντερικού, του ουρο
γεννητικού συστήματος, του αίματος, 
του ανοσοποιητικού, του μεταβολικού, 
του νεφρικού ή του αναπνευστικού συ
στήματος

Ενδεχόμενοι δότες με σοβαρή ενεργό, χρόνια ή υποτροπιάζουσα νόσο

Σακχαρώδης διαβήτης Εφόσον αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη

Λοιμώδη νοσήματα Ηπατίτιδα Β, εκτός των ατόμων που είναι αρνητικά στο αντιγόνο 
HBsAg και έχει αποδειχθεί η ανοσία τους

Ηπατίτιδα C

HIV-1/2

HTLV 1/ΙΙ

Πιροπλάσμωση (*)

Kala Azar (λεϊσμανίαση) (*)

Trypanosoma cruzt (νόσος του Chagas) (*)

Κακοήθη νοσήματα Εξαιρουμένου καρκίνου in situ (εντοπισμένου) που θεραπεύθηκε 
πληροίς

Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλσπά- 
^ειες (ΜΣΕ), (π.χ. νόσος Creutzfeldt- 
Jakob, παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt- 
Jakob)

Πρόσωπα με οικογενειακό ιστορικό που συνεπάγεται κίνδυνο ανά
πτυξης ΜΣΕ, ή πρόσωπα που ήταν αποδέκτες μοσχεύματος κερατοο
δούς ή σκληρός μήνιγγος, ή οι οποίοι υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε 
αγωγή με φάρμακα παρασκευασμένα από ανθρώπινη υπόφυση. Για την 
ποικιλία της νόσου Creutzfeldt Jacob μπορεί να συσταθούν περαιτέρω 
προληπτικά μέτρα

Ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χρήση ουσιών Οπουδήποτε ιστορικό ενδοφλέβιας ή ενδομυϊκής χρήσης ουσιών χωρίς 
ιατρική συνταγή, συμπεριλαμβανομένων των αναβολικών στεροειδών ή 
των ορμονών

Λήπτης ξενομοσχεύματος

Σεξουαλική συμπεριφορά Πρόσωπα των οποίων η σεξουαλική συμπεριφορά συνεπάγεται υψηλό 
κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων που μπορούν να μεταδοθούν 
μέσω του αίματος

2.2. Κριτήρια προσωρινού αποκλεισμού

2.2.1. Λοιμώξεις

Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

Ύστερα από μια λοίμωξη οι ενδεχόμενοι δότες πρέπει να αποκλείονται νια περίοδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά την 
πλήρη κλινική ανάρρωση.

Ωστόσο, οι ακόλουθες περίοδοι αποκλεισμού πρέπει να εφαρμόζονται για τις λοιμώξεις που περιέχονται στον πίνακα

Βρουκέλλωση (*) 2 έτη μετά την πλήρη ανάρρωση

Οστεομυελίτιδα 2 έτη μετά από επιβεβαιωμένη θεραπεία

Πυρετός Q (*) 2 έτη μετά την ημερομηνία επιβεβαιωμένης θεραπείας

Σύφιλη (*) 1 έτος μετά την ημερομηνία επιβεβαιωμένης θεραπείας

Τοξοπλάσμωση 6 μήνες μετά την ημερομηνία κλινικής ανάρρωσης

Φυματίωση 2 έτη μετά την ημερομηνία επιβεβαιωμένης θεραπείας
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Ρευματικός πυρετός | 2  έτη μετά την ημερομηνία εξάλειψης των συμπτωμάτων, εκτός εάν 
υπάρχουν αποδείξεις χρόνιας καρδιακής πάθησης

Πυρετός > 38 “C 2 εβδομάδες μετά την ημερομηνία εξάλειψης των συμπτωμάτων

Γριίϋΐώδες σύνδρομο 2 εβδομάδες μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων

Ελονοσία (*)

— Ατομα που έζησαν τα πρώτα πέντε χρόνια 
της ζωής τους σε περιοχές με ενδημική 
ελονοσία

3 έτη μετά την επιστροφή από την τελευταία επίσκεψη στην ενδημική 
περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο δεν παρουσιάζει συμπτώ
ματα·
αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε 4  μήνες εάν υπάρχουν αρνητικά 
αποτελέσματα μιας «νοσολογικής ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας σε 
κάθε αιμοληψία

—  Ατομα με ιστορικό ελονοσίας 3 έτη μετά τη λήξη της θεραπείας και την απουσία συμπτωμάτων.
Μειά από την περίοδο αυτή, αποδοχή μόνον εφόσον τα αποτελέσματα 
μιας ανοσολογικής ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας είναι αρνητικά

— Ασυμπτωματικοί επισκέπτες σε ενδημικές 
περιοχές

6 μήνες μετά την αποχώρηση από την ενδημική περιοχή εκτός εάν τα 
αποτελέσματα ανοσολογικής ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας είναι 
αρνητικά

—  Άτομα με ιστορικό αδιάγνωστης πυρετικής 
νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός έξι μηνών 
από επίσκεψη σε ενδημική περιοχή

3 έτη μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων,
μπορεί να μειωθεί η περίοδος σε 4  μήνες εάν μια ανοσολογική ή γονι- 
διακή μοριακή δοκιμασία είναι αρνητική

Ιός Δυτικού Νείλου (West Nile Virus — 
WNV)

28 ημέρες μετά την αποχώρηση από μια περιοχή με συνεχιζόμενη μετά
δοση του \νΝΥ σε ανθρώπους

2.2.2. Έκθεση σε κίνδυνο μετάδοσης λοίμωξης διά της μετάγγισης

— Ενδοσκοπική εξέταση με τη χρήση εύκαμπτων εργα
λείων

— Έκθεση βλεννογόνου σε εκτόξευση αίματος ή ύστερα 
από νύξη βελόνης

— Μετάγγιση συστατικών του αίματος
— Μεταμόσχευση ανθρώπινων ιστών ή κυττάρων
— Μείζονες χορουργικές επεμβάσεις
— Τατουάζ ή τοποθέτηση κοσμημάτων διά αιχμηρού 

οργάνου (body piercing)
— Βελονισμός εκτός εάν έγινε από οδικό επαγγελματία 

και με αποστειρωμένη βελόνα μιας χρήσης
— Πρόσωπα που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της επαφή 

στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον με πρόσωπα 
που πάσχουν από ηπατίτιδα Β

Αποκλεισμός για 6 μήνες, ή για 4  μήνες εφόσον τα απο
τελέσματα μιας δοκιμασίας ΝΑΤ για την ηπατίτιδα C είναι 
αρνητικά

Πρόσωπα των οποίων η συμπεριφορά ή η δραστηριότητα 
συνεπάγεται κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων που 
μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αίματος

Αποκλεισμός αφού σταματήσει η συμπεριφορά αυτή για 
περίοδο της οποίας η διάρκεια εξαρτάται από την εν λόγω 
ασθένεια και από την ύπαρξη κατάλληλων δοκιμασιών
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Εμβολιασμός

Εξασθενημένοι ιοί ή βακτηρίδια 4  εβδομάδες

Αδρανοποιημένοι/νεκροί ιοί, βακτηρίδια ή ρικέτσιες Αποδεκτοί εφόσσν η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική

Τοξικές ουσίες Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική

Εμβόλια ηπατίτιδας Α ή ηπατίτιδας Β Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική 
και δ »  υπάρχει έκθεση στον ιό

Αντιλυσσικό εμβόλιο Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική 
και δεν υπάρχει έκθεση
Αποκλεισμός για ένα έτος εάν ο εμβολιασμός έχει γίνει 
ύστερα από έκθεση

Εμβόλιο κατά της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική 
και δεν υπάρχει έκθεση

2.2.4. 'Αλλες περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισμού

Εγκυμοσύνη 6 μήνες μετά τον τοκετό ή το τέλος της εγκυμοσύνης, εκτός από ορισμένες 
εξαιρετικές περιπτώσεις και στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού

Ήσσονες χειρουργικές επεμβάσεις 1 εβδομάδα

Οδοντιατρική θεραπεία Συνήθεις οδοντιατρικές εργασίες από οδοντίατρο ή οδοντίατρο υγειονολόγο 
— αποκλεισμός έως την επόμενη ημέρα.
(Σημείωση: Η εξαγωγή, τα σφραγίσματα και οι παρόμοιες εργασίες θεωρούνται 
ως ήσσονες χειρουργικές επεμβάσεις)

Φαρμακευτική αγωγή Ανάλογα με τη φύση του φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί, του τρόπου 
που ενεργεί και της ασθένειας για την οποία χορηγείται

2.3. Αποκλεισμός για ειδικές επιδημιολογικές καταστάσεις

Ειδικές επιδημιολογικές καταστάσεις (π.χ. εκδήλωση ασθέ- Αποκλεισμός ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση, 
νειας) (Οι περίοδοι αποκλεισμού πρέπει να κοινοποιούνται από

τις αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή ώστε να λαμβάνονται 
μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο)

2.4. Κριτήρια αποκλεισμού για δότες μονάδων αοτόλογοο αίματος .

Σοβαρή καρδιακή πάθηση Ανάλογα με τις κλινικές συνθήκες της συλλογής του αίμα
τος

Πρόσωπα που πάσχουν ή έπασχαν από:
— Ηπατίτιδα Β, εκτός των ατόμων που είναι αρνητικά στο 

αντιγόνο HBsAg και έχει αποδειχθε! η ανοσία τους
—  Ηπατίτιδα C
— HJV-1/2
— HTLVΙ/Π

Τα κράιη μέλη μπορούν ωστόσο να θεσπίσουν ειδικές 
διατάξεις για την αυτόλογη αιμοδοσία από τα εν λόγω 
πρόσωπα

Ενεργός βακτηριακή λοίμωξη

2 8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¡V

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5'

1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.1. Αποθήκευση σε υγρή μορφή

Συστα τικό θερμοκρασία αποθήκευσης Ανώτατη διάρκεια αποθήκευσης

Παρασκευάσματα ερυθρών αιμο
σφαιρίων και ολικό αίμα (εφόσον 
χρησιμοποιείται για μετάγγιση ως 
ολικό αίμα)

+ 2 έως + 6 "C 28-49 ημέρες ανάλογα με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τη συλλογή, την επεξερ
γασία και την αποθήκευση

Παρασκευάσματα αιμοπεταλίων + 20 έως + 24 ’C 5 ημέρες· μπορούν να αποθηκευθούν έως 7 
ημέρες σε συνδυασμό με σύστημα ανίχνευσης 
ή ελάττοισης της βακτηριακής μόλυνσης

Κοκκιοκύτταρα + 20 έως + 24 X 24 ώρες

Κρυοβυντήρηση

Συστατικά Συνθήκες και διάρκεια αποθήκευσης

Ερυθρά αιμοσφαίρια Έως 30 έτη ανάλογα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη συλλογή, την επεξερ
γασία και την αποθήκευση

Αιμοπετάλια Έως 24 μήνες ανάλογα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται νια τη συλλογή, την επεξερ
γασία και την αποθήκευση

Πλάσμα και κρυοίζημα Έως 36 μήνες ανάλογα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη συλλογή, την επεξερ
γασία και την αποθήκευση

Τα κρυοσυντηρημένα ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια πρέπει να εναιωρούνται σε ένα κατάλληλο 
μέσον μετά την απόψυξη. Η επιτρεπόμενη περίοδος αποθήκευσης μετά την απόψυξη θα εξαρτηθεί από τη 
μέθοδο που χρησιμοποιείται.

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

Η μεταφορά και η διανομή αίματος και συστατικών του αίματος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μετάγγισης-αιμοδοσίας 
πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του προϊόντος.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

3.1. Οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συστατικών του αίματος πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες και να αποθη
κεύονται, να μεταφέρονται και να διανέμονται χωριστά από τις μονάδες αλλογενούς αίματος και συστατικών του αίματος.

3.2. Οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συστατικών του αίματος πρέπει να τπισημαίνσνται όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/ 
98/ΕΚ και επιπλέον στη σήμανση πρέπει να αναγράφεται η ταυτότητα του δότη και η προειδοποίηση «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ
ΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 6)

1. ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

I. Παρασκευάσματα 
ερυθρών αιμοσφαιρίων

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σημεία 1.1 έως 1.8 μπορούν να υποστούν περαιτέρω 
επεξεργασία στα κέντρα αιμοδοσίας και πρέπει να επισημαίνονται ανάλογα

1.1

1.2

Ερυθρά αιμοσφαίρια

Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείμενης λευκής στιβάδας

1.3

1.4

Ερυθρά αιμοσφαίρια από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων

Ερυθρά αιμοσφαίρια σε προσθετικό διάλυμα

1.5 Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείμενης λευκής στιβάδας, σε προσθε
τικό διάλυμα

1.6 Ερυθρά αιμοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων, σε προσθετικό 
διάλυμα

1.7

1.8

2. Παρασκευάσματα αιμο
πεταλίων

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3. Παρασκευή πλάσματος

3.1

3.2

3.3

Ερυθρά αιμοσφαίρια από αφαίρεση 

Ολικό αίμα

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σημεία 2.1 έως 2.6 μπορούν να υποστούν περαιτέρω 
επεξεργασία στα κέντρα αιμοδοσίας και πρέπει να επισημαίνονται ανάλογα

Αιμοπετάλια από αφαίρεση

Αιμοπετάλια από αφαίρεση, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων 

Δεξαμενή αιμοπεταλίων, ανακτηθέντων

Δεξαμενή αιμοπεταλίων, ανακτηθέντων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων 

Αιμοπετάλια, ανακτηθέιτα, μία μονάδα ολικού αίματος

Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων, μία μονάδα 
ολικού αίματος

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σημεία 3.1 έως 3.3 μπορούν να υποστούν περαιτέρω 
επεξεργασία στα κέντρα αιμοδοσίας και πρέπει να επισημαίνονται ανάλογα

Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα

Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα, μετά από αφαίρεση του κρυοϊίήματος 

Κρυοΐζημα

4.

5.

Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση

Νέα συστατικά Οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για νέα συστατικά του αίματος θεσπίζονται από 
την αρμόδια Εθνική αρχή. Αυτά τα νέα συστατικά πρέπει να κοινοποιούνται στην Επι
τροπή ώστε να λαμβάνονται μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

2.1. Το αίμα και τα συστατικά του αίματος πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες τεχνικές μετρήσεις της ποιότητας των 
οποίων τα αποτελέσματα πρέπει να είναι αποδεκτά.

2.2. Πρεπει να πραγματοποιείται κατάλληλος βακτηριολσγικός έλεγχος της διαδικασία συλλογής και παρασκευής

2.3. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε όλες οι εισαγωγές αίματος και συστα
τικών του αίματος από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως αρχική ύλη/πρώτη ύλη για 
την παρασκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προερχόμενων από ανθρώπινο αίμα ή ανθρώπινο πλάσμα, θα πρέπει να 
πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας όπως τίθενται από την οδηγία αυτή.
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2.4. Για αυτόλσγες αιμοδοσίες, τα μέτρα που σημειώνονταν με ασιερίσκο (*) συνιστώνται αλλά δεν απαιτούνται.

Συστατικά

Α π α ιτο ύ μ ε ν ε ς  μ ε τρ ή σ εις ό σ ο ν  

α φ ο ρ ά  τ η ν  π ο ιό τη τα

Η ατζαπούμενη συχνότητα δειγ
ματοληψίας για το σύνολο των 
μέτρων καθορίζεται βάσπ του 
στατιστικού ελέγχου των διαδι

κασιών

Α π ο δ ε κ τ ά  α π ο τε λ έ σ μ α τ α  γ ια  τ ι ς  μ έ τ ρ η σ η ς  τ η ς  π ο ιό τη τα ς

Ερυθρά αιμοσφαίρια Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Τουλάχιστον 45 γραμμάρια ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστε
ρα από αφαίρεση της 
υπερκείμενης λευκής στι
βάδας

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Οχι λιγότερο από 43 γραμμάρια ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από χο 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστε- 
ρα από αφαίρεση των λευ
κών αιμοσφαιρίων

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια ανά μονάδα

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 1 * ΙΟ4 ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια σε 
προσθετικό διάλυμα

Όγκος Σύμφωνα με τ α  χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 45 γραμμάρια ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστε
ρα από αφαίρεση της λευ
κής στιβάδας, σε προσθε
τικό διάλυμα

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 43 γραμμτιρια ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστε
ρα από αφαίρεση των λευ
κών σε προσθετικό 
διάλυμα

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 40 g ανά μονάδα

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 1 * ΙΟ6 ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής
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Σ υ σ τ α τ ικ ά

Α π α ιτο ά μ ε ν ε ς  μ ετρ ή σ εις ό σ ο ν  

αφορά την ποιότητα
Η ατταττούμενη σνχνότητα δειγ
ματοληψίας για το σύνολο των 
μέτρων καθορίζεται βάσει τον 
στατιστικού ελέγχου των διαδι

κασιών

Α π ο δ ε κ τ ά  α π ο τε λ έ σ μ α τα  γ ια  τ ις  μ ε τρ ή σ ε ις  τ η ς  π ο ιό τη τα ς

Ερυθρά αιμοσφαίρια από 
αφαίρεση

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 40 g ανά μονάδα.

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων σιο τέλος της διάρκειας ζωής

Ολικό αίμα Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατή
ρηση του προϊόντος με βάση τις προδιαγραφές αιμοσφαι
ρίνης και αιμόλυσης 
450 γπΙ +/- 50πιί.
Για παιδιατρικές συλλογές αυτόλογου αίματος να μη υπερ
βαίνει τα 10,5 τηΐ ανά Ιη; βάρους σώματος

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 45 ο ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0.8 % της μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Αιμοπετάλια από αφαί
ρεση

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξα
σφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ρΗ

Αριδμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συμφωνούν με επικυρωμένες 
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

ΡΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22 °0, κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Αιμοπετάλια ύστερα από 
αφαίρεση των λευκών 
αιμοσφαιρίων ανακτηθέν- 
των

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξα
σφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συμφωνούν με επικυρωμένες 
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 1 * 106 ανά μονάδα

ρΗ 6,4-7,4 με διόρθιοση για 22 Τ ,  κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Δεξαμενή αιμοπεταλίων, 
ανακτηθέντων

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξα
σφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων ανά δεξαμενή 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συμφωνούν με επικυρωμένες 
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 0,2 * ΙΟ9 ανά μία μονάδα (μέθοδος πλάσμα
τος πλούσιου σε αιμοπετάλια)
Λιγότερο από 0,05 * 109 ανά μία μονάδα (μέθοδος αφαί
ρεσης της υπερκείμενης λευκής στιβάδας)

ρΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22 ”0, κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής
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Σικττατικά

AnaiTotmrvrc μjtρήσης όσον 
αφορά την ποιότητα

Η απαιτσύμενη σι/χιύτητα δαγ- 
ματοληψίαζ για το σύνολο των 
μέτρων και*ορίζπαι βάσει του 
στατιστικού ελέγχου των διαδι

κασιών

Αποδεκτά αποτελέσματα για τις μετρήσεις της ποιότητας

Δεξαμενή αιμοπεταλίων, 
ανακτηθέντων, ύοτερα από 
αφαίρεση των λευκών 
αιμοσφαιρίων

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξα
σφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων ανά δεξαμενή 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συμφωνούν με επικυρωμένες 
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 1 * 1 (Π δεξαμενή

ΡΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22 'C, κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, 
μία μονάδα

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξα
σφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το Ph

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συμφωνούν με επικυρωμένες 
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 0,2 * 10’ ανά μία μονάδα 
(μέθοδος πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια)

ρΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22 "C, κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, 
ύστερα από αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων, μία 
μονάδα

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξα
σφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συμφωνούν» με επικυρωμένες 
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιμο
σφαιρίων

Λιγότερο από 1 * ΙΟ6 ανά μονάδα

ρΗ 6,4-7 Α  με διόρθωση για 22 *<Γ, κατά ιη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Πρόσφατα κατειμυγμένο 
πλάσμα

Όγκος Δηλωθείς όγκος + /- 10 %

Παράγοντας Ville (*) Μέσος όρος (μετά την ψύξη και την απόψυξη): 70 % ή 
περισσότερο της αξίας της πρόσφατα αυλλεχθείσας μονάδας 
πλάσματος

Σύνολο πρωτεϊνών (*) 'Οχι λιγότερο από 50 g/¡

Υπολειπόμενη συγκέντρωση 
έμμορφων ουσιών (’)

Ερυθρά αιμοσφαίρια: Λιγότερο από 6,0 * 109/Ι 
Λευκά αιμοσφαίρια: Λιγότερο από 0,1 * ΙΟ’/Ι 
Αιμοπετάλια: Λιγότερο από 50 * 10"/Ι

Πρόσφατα κατεψυγμένο 
πλάσμα, ύστερα από αφαί
ρεση του κρυοϊζήματος

Όγκος Δηλωθείς όγκος + /- 10 %

Υπολειπόμενη συγκέντρωση 
έμμορφων ουσιών (*)

Ερυθρά αιμοσφαίρια: Λιγότερο από 6,0 * 109/1 
Λευκά αιμοσφαίρια: Λιγότερο από 0,1 * 109/1 
Αιμοπετάλια: Λιγότερο από 50 * 10’/1

Κρυοίζημα Συγκέντρωση ινωδογόνου (*) Περισσότερο από ή ίσο με 140 mg ανά μονάδα

Περιεχόμενος παράνων Ville 
(*)

Περισσότερο από ή ίσο με 70 διεθνείς μονάδες ανά μονάδα

Κοκκιοκύτταρα από αφαί- Όγκος Λιγότερο από 500 mi
ρεση

Αριθμός κοκκιοκυττάρων Περισσότερο από 1 * 1 0 ’·° κοκκιοκύτταρα ανά μονάδα
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ΟΔΗΓΊΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2005

για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλαστμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων

αναδράσεων και συμβ αμάχων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

Έχονιας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουάριου 2003, για τη θέσπιση προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξερ
γασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και 
συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ (ι), και ιδίως το άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοιχεία 
α) και 9),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2002/98/ΕΚ θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου 
αίματος και των συστατικών του αίματος, ανεξάρτητα από το 
σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και για την επε
ξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους όταν πρό
κειται να χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση, ώστε να εξασφα
λιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2) Για να προληφθεί η μετάδοση νοσημάτων μέσω του αίματος 
και των συστατικών του αίματος και να εξασφαλιστεί ισοδύ
ναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, η οδηγία 
2002/98/ΕΚ υπαγόρευα τη θέσπιση αδικών τεχνικών απαι
τήσεων για την ιχνηλασιμότητα, την κοινοτική διαδικασία για 
την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και 
συμβαμάτων, καθώς και τη μορφή κοινοποίησης.

(3) Η κοινοποίηση ύποπτων σοβαρών ανεπιθύμητων αναδράσεων 
ή σοβ α ρώ ν  ανεπιθύμητων συμ βαμ άτω ν  τρέπει να υπ ο β ά λλε
τα ι στην αρμόδια αρχή αμέσως μόλις γίνουν γνωστά. Επο
μένως, η παρούσα οδηγία θέσπιζα τη μορφή κοινοποίησης 
που καθόριζα τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα, με την επι
φύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να διατηρούν ή 
να ασάγουν στην επικράταά τους αυστηρότερα προστατευ
τικά μέτρα που συμμορφώνονται με τις διατάξας της συν
θήκης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

(4) Η παρούσα οδηγία θέσπιζα αυτές τις τεχνικές απαίτησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση 98/463/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για την καταλληλότητα των 
δοτών αίματος και πλάσματος και τον έλεγχο διαλογής του 
αίματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (3), τη ν  οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

(') EE L 33 της 8.2.2003, σ. 30.
(2) EE L 203 της 21.7.1998, σ. 14.

βουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος 
yta τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (5), 
την οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 
2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα 
συστατικά του αίματος (4), καθώς και ορισμένες συστάσεις 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(5) Συνεπώς, το αίμα και τα συστατικά του αίματος που ει- 
σάγονται από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που χρησιμοποιούνται ως αρχικό υλικό για την παρα
σκευή φαρμακευτικών προϊόντων με βάση το ανθρώπινο αίμα 
και το ανθρώπινο πλάσμα και προορίζονται για διανομή 
εντός της Κοινότητας, πρέπει να πληρούν ισοδύναμα κοινο
τικά πρότυπα και προδιαγραφές σχετικά με την ιχνηλασιμό- 
τητα και τις απαιτήσεις κοινοποίησης σοβαρών ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων και συμβαμάτων, όπως καθορίζεται στην 
παρούσα οδηγία

(6) Είναι ανάγκη να δοθούν κοινοί ορισμοί για την τεχνική 
ορολογία προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με 
την οδηγία 2 0 0 2 /9 8 /Ε Κ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αρθρο 1 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:

α) «ιχνηλασιμότητα»: η ικανότητα ιχνηλάτησης της πορείας κάθε 
επιμέρους μονάδας αίματος ή συστατικού του αίματος που 
προέρχεται από αυτή, από τον δότη έως τον τελικό προορισμό, 
ανεξάρτητα από το εάν αυτός είναι αποδέκτης, παρασκευαστής 
φαρμακευτικών προϊόντων ή η απόρριψη, και ανηστρόφως·

β) «κέντρο αναφορών»: το κέντρο αιμοδοσίας, η νοσοκομειακή 
υπηρεσία αιμοδοσίας ή οι εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιεί
ται η μετάγγιση, από τα οποία αναφέρονται σοβαρές ανεπιθύ
μητες αντιδράσεις ή/και σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα στην 
αρμόδια αρχή·

γ) «λήπτης»: το άτομο στο οποίο έγινε μετάγγιση αίματος ή 
συστατικών του αίματος- * (*)

(ή ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 2004/27/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 34).

(*) ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 25.
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δ) «παροχή»: η διάθεση αίματος ή συστατικών του αίματος από 
κέντρο αιμοδοσίας ή νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας με 
σκοπό τη μετάγγιση σε λήπτη-

ε) «δυνατότητα εντοπισμού ως αίτιοι/»: η πιθανότητα μια σοβαρή  
ανεπιθύμητη αντίδραση σε λήπτη να μπορεί να αποδοθεί στο 
αίμα ή στο συστατικό του αίματος που μεταγγίστηκε, ή μια 
σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση σε δότη να μπορεί να αποδοθεί 
στη διαδικασία της αιμοδοσίας-

στ) «εγκαταστάσεις»: νοσοκομεία, κλινικές, παρασκευαστές και 
βιοϊατρικά ερευνητικά ιδρύματα στα οποία ενδέχεται να παρα
δοθεί αίμα ή συστατικά του αίματος.

Αρθρο 2 

Ιχνηλασιμότητα

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του 
αίματος και των συστατικών του αίματος με ακριβείς διαδικασίες 
αναγνώρισης, τήρηση αρχείων και κατάλληλο σύστημα επισήμανσης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα ιχνηλασιμό- 
τητας π ο υ  εφαρμόζεται στο κέντρο αιμοδοσίας καθιστά δυνατή 
την ιχνηλάτηση συστατικών του αίματος όσον αφορά τον τόπο 
και το στάδιο επεξεργασίας τους.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε κέντρο αιμοδοσίας 
διαθέτει σύστημα για την αποκλειστική αναγνώριση κάθε δότη, 
κάθε συλλεγόμενης μονάδας αίματος και κάθε παρασκευαζόμενου 
συστατικού του αίματος, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται, καθώς και των εγκαταστάσεων στις οποίες παραδόθηκε 
το εκάστοτε συστατικό του αίματος.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις δια
θέτουν σύστημα για την καταγραφή κάδε μονάδας αίματος ή 
συστατικού του αίματος που λαμβάνουν, ανεξάρτητα από το εάν 
η επεξεργασία γίνεται επιτόπου ή αλλού, καθώς και του τελικού 
προορισμού της ίδιας μονάδας, ανεξάρτητα από το εάν αυτή μεταγ
γίστηκε, απορρίφθηκε ή επιστράφηκε στο κέντρο αιμοδοσίας που τη 
διένειμε.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε κέντρο αιμοδοσίας 
διαθέτη αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης που καθιστά δυνατή 
την επακριβή σύνδεσή του με κάθε μονάδα αίματος που έχει συλ- 
λέξει και με κάθε συστατικό του αίματος που έχει παρασκευάσει.

Αρθρο 3

Διαδικασία επαλήθευσης για την παροχή αίματος ή συστατι
κών του αίματος

Γα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κέντρο αιμοδοσίας, όταν παρέ- 
χα μονάδες αίματος ή συστατικά του αίματος για μετάγγιση, ή η 
νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας εφαρμόζει διαδικασία για να 
επαληθεύει ότι κάθε παρασχεθείσα μονάδα μεταγγίστηκε στον 
λήπτη για τον οποίο προοριζόταν ή, εάν δεν μεταγγίστηκε, για να 
επαλήθευα την επακόλουθη διάθεσή της.

Αρθρο 4

Αρχείο δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αιμοδοσίας, οι νοσο- 
κομαακές υπηρεσίες αιμοδοσίας ή οι εγκαταστάσας τηρούν τα

δεδομένα του παραρτήματος I επί 30 έτη τουλάχιστον σε κατάλ
ληλο και αναγνώσιμο μέσο αποθήκευσης, πρσκημένου να διασφα
λίζεται η ιχνηλασιμότητα.

Αρθρο 5

Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσης στις οποίες 
πραγματοποιούνται μεταγγίσεις διαθέτουν διαδικασίες για να 
τηρούν το αρχείο μεταγγίσεων και να κοινοποιούν χωρίς καθυστέ
ρηση στα κέντρα αιμοδοσίας κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση 
που παρατηρείται σε λήπτες κατά ή μετά τη μετάγγιση και μπορεί 
ενδεχομένως να αποδοθεί στην ποιότητα ή στην ασφάλεια του 
αίματος και των συστατικών του αίματος.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αναφορών διαθέ
τουν διαδικασίες για να διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή, μόλις 
γίνουν γνωστές, όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ύποπτες 
σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Χρησιμοποιούνται οι μορφές 
κοινοποίησης που παρατίθενται στο μέρος Α και στο μέρος Γ του 
παραρτήματος ΙΕ

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν όπ τα κέντρα αναφορών:

α) κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες 
για σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις βαθμού 2 ή 3 της κλί
μακας για τη δυνατότητα εντοπισμού ως αττίου, όπως αναφέ- 
ρεται στο μ έρος Β τ ο υ  παραρτήματος II, ο ι οποίες μπορούν να 
αποδοθούν στην ποιότητα και στην ασφάλεια του αίματος και 
των συστατικών του αίματος

β) κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή κάθε κρούσμα μετάδοσης 
μολυσματικών παραγόντων από το αίμα και τα συστατικά του 
αίματος μόλις γίνει γνωστό-

γ) περιγράφουν τα μέτρα που ελήφθησαν όσον αφορά άλλα ενε
χόμ ενα  συστατικά το υ  α ίμ α τος που διανεμήθηκαν για μετάγγιση 
ή για χρήση ως πλάσμα για κλασματικό διαχωρισμό-

δ) αξιολογούν τις ύποπτες σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσας σύμ
φωνα με τους βαθμούς της δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου 
που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήμα
τος Π-

ε) διεκπεραιώνουν την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντι
δράσεων, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, χρησιμοποιώ
ντας τη μορφή που παρατίθεται στο μέρος Γ του παραρτήμα
τος Η-

στ) υποβάλλουν ετησίως στην αρμόδια αρχή πλήρη έκθεση σχετικά 
με τις σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις, χρησιμοποιώντας τη 
μορφή που παρατίθεται στο μέρος Δ του παραρτήμα
τος Π.

Αρθρο 6

Κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβαμάτων

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αιμοδοσίας και οι 
νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας διαθέτουν διαδικασίες για την 
καταγραφή σε αρχείο κάθε σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάματος που 
μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ή την ασφάλεια του αίματος και 
των συστατικών του αίματος.
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2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αναφορών διαθέ
τουν διαδικασίες για να διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή, μόλις γίνει 
γνωστό και χρησιμοποιώντας τη μορφή κοινοποίησης που παρατί
θεται στο μέρος Α του παραρτήματος 111, όλες τις σχετικές πληρο
φορίες για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα που ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο δότες ή λήπτες εκτός αυτών που έχουν άμεση 
σχέση με το εκάστοτε συγκεκριμένο σύμβαμα.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα αναφορών;

α) αξιολογούν τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα για να εντοπί
ζουν στη ροή της διαδικασίας αίτια που μπορούν να προλη-
φθούν·

β) διεκπεραιώνουν την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβα- 
μάτων, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, χρησιμοποιώντας 
τη μορφή που παρατίθεται στο μέρος Β του παραρτήματος III-

γ) υποβάλλουν ετησίως στην αρμόδια αρχή πλήρη έκθεση σχετικά 
με τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα, χρησιμοποιώντας τη 
μορφή που παρατίθεται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΠ.

Αρθρο 7

Απαιτήσεις για εισαγόμενο αίμα και συστατικά του αίματος

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για τις εισαγωγές αίματος 
και συστατικών του αίματος από τρίτες χώρες, τα κέντρα αιμοδο
σίας διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας ισοδύναμο με το προβλε- 
πόμενο στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 έως 5.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για τις εισαγωγές αίματος 
και συστατικών του αίματος από τρίτες χώρες, τα κέντρα αιμοδο
σίας διαθέτουν σύστημα κοινοποίησης ισοδύναμο με το προβλεπό- 
μενο στα άρθρα 5 και 6.

Αρθρο 8 

Ετήσιες εκθέσεις

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση, έως την 
30ή Ιουνίου του επόμενου έτους, σχετικά με τις κοινοποιήσεις 
σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβαμάτων που έλαβε η 
αρμόδια αρχή, χρησιμοποιώντας τις μορφές του μέρους Δ του 
παραρτήματος II και του μέρους Γ του παραρτήματος III.

Αρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους ανταλ
λάσσουν μεταξύ τους τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με

σοβαρές ανεπιθύμητες αντίδρασης και συμβάματα, προκημένου 
να εγγυηθούν ότι το αίμα ή τα συστατικά του αίματος για τα 
οποία είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες άτι είναι ελαττωματικά, 
τίθενται εκτός χρήσης και απορρίπτονται.

Αρθρο 1 0

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2006. Δια
βιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων 
καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της 
παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξης, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της 
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
κύριων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που 
καλύπτη η παρούσα οδηγία.

Αρθρο 11 

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζη να ισχύη την ηκοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Ε φ ημερ ίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρθρο 12 

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή 
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρχείο δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4

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 ανπστοίχως αχρηστεύονται. 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1} Στοιχεία ταυτότητας τον 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 πς μονάδες αίματος που δεν μεταγγίστηκαν, επιβεβαίωση της επακόλουθης αχρήστευσης

5) Ημερομηνία μετάγγισης ή αχρήστευσης (έτος/μήνας/ημέρα)

6) Αριθμός παρτίδας του συστατικού, εφόσον υπάρχει.

3 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

Δελτίο ταχείας κοινοποίησης για ύποπτες σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Κέντρο αναφορών

Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς

Ημερομηνία αναφοράς (έτος/μήνας/ημέρα)

Ημερομηνία μετάγγισης (έτος/μήνας/ημέρα)

Ηλικία και φύλο του λήπτη

Ημερομηνία σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (έτος/μήνας/ημέρα)

Η σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση σχετίζεται με

— Ολικό αίμα

— Ερυθρά αιμοσφαίρια

— Αιμοπετάλια

— Πλάσμα

— Άλλο (προσδιορίστε)

Είδος σοβαρής(-ών) ανεπιθύμητης(-ων) ανιίδρασης(-εων)

— Ανοσολογική αιμόλυοη λόγω ασυμβατότητας ABO

— Ανοσολογική αιμόλυοη λόγω άλλου αλλοαντισώματος

— Μη ανοσολογική αιμόλυοη

— Βακτηριδιακή λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση

— Αναφυλαξία/υπερ ευαισθησία

— Οξεία βλάβη πνεύμονα που σχετίζεται με τη μετάγγιση

— Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (HBV)

— Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (HCV)

— Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (HIV-1/2)

— Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση· Άλλη (προσδιορίστε)

— Παραθετική λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση (Ελονοσία)

— Παραθετική λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση- Άλλη (προσδιορίστε)

— Πορφύρα μετά τη μετάγγιση

— Αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή

— Άλλη(-ες) σοβαρή(-ές) αντίδραση(-εις) (προσδιορίστε)

Βαθμός δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου (ΜΠ, 0-3)

38
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ΜΕΡΟΣ Β

Σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις — βαθμοί δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου 

Βαθμοί δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου για την αξιολόγηση των σοβαρών ανεπιθύμητων ανπδράσεων

Βαθμός δυνατότητας 
εντοπισμού ως αιτίου

Εξήγηση

ΜΠ Μη προσδιορί- 
σιμος

Όταν τα δεδομένα δεν επαρκούν για να προσδιοριστεί η δυνατότητα εντοπισμού ως αιτίου.

0 Αποκλείεται Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, για την απόδοση της 
ανεπιθύμητης αντίδρασης σε άλλα αίτια

Απίθανο Όταν τα στοιχεία κλίνουν σαφώς υπέρ της απόδοσης της ανεπιθύμητης αντίδρασης σε άλλα αίτια 
εκτός του αίματος και των συστατικών του αίματος.

1 Πιθανό Οταν τα στοιχεία δεν είναι καθοριστικά για την απόδοση της ανεπιθύμητης αντίδρασης είτε στο 
αίμα ή σε συστατικό του αίματος είτε σε άλλα αίτια

2 Πολύ πιθανό Όταν τα στοιχεία κλίνουν σαφώς υπέρ της απόδοσης της ανεπιθύμητης αντίδρασης στο αίμα ή σε 
συστατικό του αίματος.

3 Βέβαιο Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία για την απόδοση της 
ανεπιθύμητης αντίδρασης στο αίμα ή σε συστατικό του αίματος.

ΜΕΡΟΣ Γ

Δελτίο επιβεβαίωσης για σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Κέντρο αναφορών

Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς

Ημερομηνία επιβεβαίωσης (έτος/μήνας/ημέρα)

Ημερομηνία της σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (έτος/μήνας/ημέρα) 

Επιβεβαίωση της σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (Ναι/Όχι)

Βαθμός δυνατότητας εντοπισμού ως αιτίου (ΜΠ, 0-3)

Αλλαγή είδους σοβαρής ανεπιθύμητης αντίδρασης (Ναι/Όχι)

Εάν Ναι, προσδιορίστε

Κλινική έκβαση (εφόσον είναι γνωστή)

— Πλήρης ανάρρωση

— Ήπια επακόλουθα

— Σοβαρά επακόλουθα

— Θάνατος
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ

Δελτίο ετήσιας κοινοποίησης για  σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Κέντρο αναφορών

Περίοδος αναφορών

0  παρών πίνακας αφορά
ολικό αίμα
ερυθρά αιμοσφαίρια
αιμοπετάλια
πλάσμα
άλλο

(χρησιμοποιείστε χωριστό πίνακα για κάθε συστατικό)

Αριθμός μονάδων που παρασχέθηκαν (συνολικός αριθμός των μονάδων που παρασχέ
θηκαν με συγκεκριμένο αριθμό συστατικών του αίματος)

Αριθμός ληπτών στους οποίους έγινε μετάγγιση (συνολικός αριθμός των ληπτών στους 
οποίους έγινε μετάγγιση συγκεκριμένου αριθμού συστατικών του αίματος) (εφόσον 
υπάρχει)

Αριθρός αεταγγισμένων μονάδων [ο συνολικός αριθμός των μεταγγισμένων συστατικών 
(μονάδων) του αίματος κατά την περίοδο αναφορών] (εφόσον υπάρχει)

Συνολικός 
αριθμός αναφο

ρών Αριθμός σι 
τητας εντοπ

αβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων με βαθρό δυνατό- 
πσμού ως απίου 0 έως 3 μετά την επιβεβαίωση (βλέπε 

παράρτημα ΙΙΑ)Αριθμός θανά
των

Μη προ- 
σδιορίσιμος

Βαθμός
0

Βαθμός
1

Βαθμός
2

Βαθμός
3

Ανοσολογική αιμόλυση Λόγω ασυμβατότητας ΑΒΟ Σύνολο

Θάνατοι

Λόγω άλλου αλλοανησώματος Σύνολο

Θάνατοι

Μη ανοσολογική αιμόλυση Σύνολο

Θάνατοι

Βακτηριδιακή λοίμωξη μεταδιδόμενη με μετάγγιση Σύνολο

Θάνατοι

Αναφυλαξία/ υπερευαισθησία Σύνολο

Θάνατοι

Οξεία βλάβη πνεύμονα που σχετίζεται με τη μετάγγιση Σύνολο

Θάνατοι

Ιογενής λοίμωξη μεταδιδόμενη με 
μετάγγιση

Ηπατίτιδα Β (ΗΒν) Σύνολο

Θάνατοι

Ηπατίτιδα Ο (ΗΟ/) Σύνολο

Θάνατοι

Η ΐν -1 /2 Σύνολο

Θάνατοι

Αλλη (προσδιορίστε) Σύνολο

Θάνατοι

Παρασιτική λοίμωξη μεταδιδό
μενη με μετάγγιση

Ελονοσία Σύνολο

Θάνατοι

Αλλη (προσδιορίστε) Σύνολο

Θάνατοι

Πορφύρα μετά τη μετάγγιση Σύνολο

Θάνατοι

Αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξ Ενιστή Σύνολο
Θάνατοι

Αλλες σοβαρές αντιδράσεις (προσδ ιορίστε) Σύνολο

Θάνατοι

4 0



L 2 5 6 /4 0 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ A

Δελτίο ταχείας κοινοποίησης για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα

Κέντρο αναφορών

Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς

Ημερομηνία αναφοράς (έτος/μήνας/ημέρα)

Ημερομηνία του σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάματος (έτος/μήνας/ημέρα)

Σοβαρό ανεπιθύμητο σύμβαμα, το 
οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την 
ποιότητα και την ασφάλεια συστατι
κού του αίματος λογω απόκλισης 
όσον αφορά;

Προσδιορισμός

Ελαττωματικό
προϊόν

Βλάβη
εξοπλισμού

Ανθρώπινο
σφάλμα

Αλλο
(προσδιορίστε)

Συλλογή ολικού αίματος

Συλλογή με αφαίρεση

Έλεγχος των αιμοδοσιών

Επεξεργασία

Αποθήκευση

Διανομή

Υλικά

Αλλα (προσδιορίστε)

ΜΕΡΟΣ Β

Δελτίο επιβεβαίωσης για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα

Κέντρο αναφορών

Στοιχεία ταυτότητας της αναφοράς

Ημερομηνία επιβεβαίωσης (έτος/μήνας/ημέρα)

Ημερομηνία του σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάματος (έτος/μήνας/ημέρα) 

Ανάλυση πρωταρχικών αιτίων (λεπτομερής περιγραφή)

Διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν (λεπτομερής περιγραφή)

ΜΕΡΟΣ Γ

Δελτίο ετήσιας κοινοποίησης για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα

Κέντρο αναφορών

Περίοδος αναφορών 1η Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου (έτος)
Συνολικός αριθμός αίματος και συστατικών του αίματος που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία

Σοβαρό ανεπιθύμητο σύμβαμα, το 
οποίο επηρεάζει την ποιότητα και 
την ασφαλεία συστατικού του 
αίματος λόγω απόκλισης όσον 
αφορά;

Συνολικός
αριθμός

Προσδιορισμός

Ελαττωματικό
προϊόν

Βλάβη
εξοπλισμού

Ανθρώπινο
σφάλμα

Αλλο
(προσδιορίστε)

Συλλογή ολικού αίματος

Συλλογή με αφαίρεση

Έλεγχος των αιμοδοσιών

Επεξεργασία

Αποθήκευση

Διανομή

Υλικά

Αλλα (προσδιορίστε)
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ΟΔΗΓΙΑ 2005/62/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2005

για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα

αιμοδοσίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩαΛΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουάριου 2003, για τη Θέσπιση προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξερ
γασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και 
συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ ('), και ιδίως το άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο στοι
χείο η),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2002/98/ΕΚ θεσπίζει πρότυπα ποιότητας κιιι 
ασφάλειας για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου 
αίματος και των συστατικών του αίματος, ανεξάρτητα από 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και για την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους όταν 
προορίζονται για μετάγγιση, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(2) Για να προλαμβάνεται η μετάδοση νοσημάτων μέσω του 
αίματος και των συστατικών του αίματος και για να εξασφα
λίζεται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, η οδη
γία 2002/98/ΕΚ ζητεί τη θέσπιση αδικών τεχνικών απαιτή
σεων συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κοινοτικών προτύ
πων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέ
ντρα αιμοδοσίας.

(3) Ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας πρέπει να 
βασίζεται στις αρχές της διαχείρισης ποιότητας, της διασφά
λισης ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης ποιότητας και 
να περιλαμβάνει το προσωπικό, τα κτίρια και τον εξοπλισμό, 
την τεκμηρίωση, τη  σ υ λ λ ο γ ή , τ ο ν  έ λ εγ χ ο  και την επεξεργα
σία, την αποθήκευση και τη διανομή, τη διαχείριση συμβά
σεων, τη μη συμμόρφωση και την αυτοεπιθεώρηση, τον 
έλεγχο ποιότητας, την ανάκληση συστατικών των αίματος, 
και τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο.

(4) Στην παρούσα οδηγία θεσπίζονται οι εν λόγω τεχνικές απαι- 
τήσεις με βάση τη σύσταση 98/46 3/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Ιουνίου 1998, για την καταλληλότητα των 
δοτών αίματος και πλάσματος και τον έλεγχο διαλογής 
των μονάδων αίματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (’), την

(') ΕΕ ί  33 της 8.2.2003, ο. 30.
(2) ΕΕ 1. 203 της 21.7.1998, ο. 14.

οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κωδικός για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση (}), την οδηγία 2003/94/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης 
Οκτωβρίου 200 3, περί θεσπίσεως των αρχών και των κατευ
θυντήριων γραμμών ορθής παρασκευασηκής πρακτικής όσον 
αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και 
τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον 
άνθρωπο (4), την οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 
22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το 
αίμα και τα συστατικά του αίματος (’), καθώς και ορισμένες 
συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις μονογραφίες 
της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, ιδίως όσον αφορά το αίμα 
ή τα συστατικά του αίματος ως αρχικό υλικό για την παρα
σκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς επίσης και 
τη διεθνή εμπειρία σε αυτό τον τομέα.

(5) Για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιό
τητας και ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά του 
αίματος, πρέπει να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές 
ορθών πρακτικών για την υποστήριξη των απαιτήσεων του 
συστήματος ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας, στις οποίες 
θα συνεκτιμώνται πλήρως οι αναλυτικές κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 47 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση 
των προτύπων που απαιτούνται για τα φαρμακευτικά ιδιο
σκευάσματα.

(6) Το αίμα και τα συστατικά του αίματος που εισάγονται από 
τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμο
ποιούνται ως αρχικό υλικό για την παρασκευή φαρμακευτι
κών ιδιοσκευασμάτων προερχόμενων από ανθρώπινο αίμα ή 
ανθρώπινο πλάσμα που προορίζονται να διατεθούν στην 
Κοινότητα, πρέπει να πληρούν ισοδύναμα κοινοτικά πρότυπα 
και προδιαγραφές σχετικά με ένα σύστημα ποιότητας στα 
κέντρα αιμοδοσίας, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία.

(7) Είναι αναγκαίο να καθοριστεί ότι προβλέπεται η εφαρμογή 
συστήματος ποιότητας για το σύνολο του αίματος και των 
συστατικών του αίματος που διακινείται στην Κοινότητα και 
ότι, επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την 
εφαρμογή συστήματος ποιότητας για το αίμα και τα συστα
τικά του αίματος που προέρχονται από τρίτες χώρες στις 
φάσεις που προηγούνται της εισαγωγής, ισοδύναμου με το 
σύστημα ποιότητας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

(ή ΕΕ Ε 311 της 28.11.2001, σ. 67· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 2004/27/ΕΚ (ΕΕ I. 136 της 30.4.2004, σ. 34). 

(ή ΕΕ ί  262 της 14.10.2003, σ. 22.
(5> ΕΕ 1. 91 της 30.3.2004, ο. 25.
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(8) Είναι αναγκαία η υιοθέτηση κοινών ορισμών για την τεχνική 
ορολογία προκαμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με 
την οδηγία 2002/98/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΠΑ:

Άρθρο 1 

Ο ρ ισ μ ο ί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

α) «πρότυπο»: απαιτήσεις που χρησιμεύουν ως βάση σύγκρισης-

β) «προδιαγραφές»: περιγραφή των κριτηρίων που πρέπει να 
τηρούνται για την επίτευξη του απαιτούμενου προτύπου ποιό
τητας-

γ) «σύστημα ποιότητας»: οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, διαδικα
σίες, μέθοδοι εργασίας και πόροι για την εφαρμογή της διαχεί
ρισης ποιότητας·

δ) «διαχείριση ποιότητας»: συντονισμένες δραστηριότητες για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο ενός οργανισμού όσον αφορά την 
ποιότητα σε όλα τα επίπεδα στους κόλπους του κέντρου αιμο
δοσίας·

ε) «έλεγχος ποιότητας»: μέρος του συστήματος ποιότητας που 
εστιάζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας·

στ) «διασφάλιση ποιότητας»: το σύνολο των δραστηριοτήτων από 
τη συλλογή του αίματος έως τη διανομή που διεξάγονται με 
σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του αίματος και των 
συστατικών του αίματος η οποία απαιτείται για την προτιθέμενη 
χρήση-

ζ) «ανίχνευση»: μέθοδος διερεύνησης σε περίπτωση κοινοποίησης 
ανεπιθύμητης αντίδρασης του λήπτη για την οποία υπάρχει 
υποψία ότι οφείλεται σε μετάγγιση, προκειμένου να εντοπιστεί 
ο δυνητικά ενεχόμενος δότης·

η) «γραπτές διαδικασίες»: εγκεκριμένα έγγραφα που περιγράφουν 
τον τρόπο διεξαγωγής συγκεκριμένων λειτουργιών·

9) «κινητή μονάδα»: προσωρινός ή κινητός χώρος που χρησιμο
ποιείται για τη συλλογή αίματος και συστατικών του αίματος 
και ο οποίος βρίσκεται εκτός του κέντρου αιμοδοσίας αλλά 
ελέγχεται από αυτο

ί) «επεξεργασία»: οποιοδήποτε στάδιο προετοιμασίας συστατικού 
του αίματος που μεσολαβεί μεταξύ της συλλογής του αίματος 
και της παροχής συστατικού του αίματος-

ια) «ορθή πρακτική»; όλες οι συνιστώσες της καθιερωμένης πρα
κτικής που οδηγούν από κοινού στη λήψη αίματος ή συστατι
κών του αίματος που ικανοποιούν προκαθορισμένες προδια
γραφές και συμφωνούν με καθορισμένους κανόνες·

ιβ) «καραντίνα»: η φυσική απομόνωση των συστατικών του αίματος 
ή των εισερχόμενων υλικών/αντιδραστηρίων για ποικίλη χρονική 
περίοδο εν αναμονή της αποδοχής, της παροχής ή της απόρ
ριψης των συστατικών του αίματος ή των εισερχόμενων υλι- 
κών/α\τιδραστηρίων·

ιγ) «επικύρωση»: η συλλογή τεκμηριωμένων και αντικειμενικών απο
δεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πάγια τήρηση 
των προκαθορισμένων απαιτήσεων για μια ειδική διαδικασία ή 
μέθοδο·

ιδ) «έγκριση»: μέρος της διαδικασίας επικύρωσης, που αντιστοιχεί 
στις ενέργειες με τις οποίες εξακριβώνεται ότι αφενός το προ
σωπικό εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο 
και αφετέρου τα κτίρια, ο εξοπλισμός και τα υλικά πληρούν 
τους κανόνες λειτουργίας και παρέχουν τα αναμενόμενα απο
τελέσματα·

ιε) «ηλεκτρονικό σύστημα»: σύστημα που περιλαμβάνει την ει
σαγωγή δεδομένων, την ηλεκτρονική επεξεργασία και την εξα
γωγή πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς σύνταξης εκθέσεων, αυτοματοποιημένου ελέγχου ή 
τεκμηρίωσης.

Άρθρο 2

Πρότυπα και προδιαγραφές συστήματος ποιότητας

1. Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του συστή
ματος ποιότητας που εφαρμόζεται σε όλα τα κέντρα αιμοδοσίας  
προς τα κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές που καθορίζονται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

2. Η Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές ορθών 
πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ 
για την ερμη νεία  των κοινοτικών προτύπω ν και προδιαγραφώ ν  
π ο υ  αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή, κατά την εκπό
νηση των εν λόγω προδιαγραφών, θα λάβει εξ ολοκλήρου υπόψη 
της τις αναλυτικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47 της 
οδηγίας 2001/8 3/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι για το αίμα και τα 
συστατικά του αίματος που εισάγσνται από τρίτες χώρες και προο
ρίζονται για χρήση ή διανομή στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφαρ
μόζεται, κατά τις φάσεις που προηγούνται της εισαγωγής, σύστημα 
ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας ισοδύναμο προς εκείνο που προ- 
βλέπεται στο άρθρο 2.
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Αρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικά δίκαιο

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ, 
τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2006. Κοι
νοποιούν’ αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων 
καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και 
της παρούσας οδηγίας.

Ό τα ν  τα κράτη μ έλη  θεσπίζουν τις εν λ ό γ ω  διστάζεις, α υ τές  θα 
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή θα συνοδεύονται από 
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος 
της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
κύριων διατάξεων του εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα 
που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Αρθρο 4 

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρθρο 5 

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή 
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρότυπα και προδιαγραφές συστήματος ποιότητας

I ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1. Σύστημα ποιότητας

1. Η ποιότητα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ευθύνη όλων όσοι συμμετέχουν στη λειτουργία του κέντρου αιμοδοσίας και η 
διεύθυνση του κέντρου πρέπει να διασφαλίζει μια συσιηματική προσέγγιση στην ποιότητα, καθώς και την εφαρμογή 
συστήματος ποιότητας και τη διατήρησή του.

2. Στο σύστημα ποιότητας περιλαμβάνονται: η διαχείριση ποιότητας, η διασφάλιση ποιότητας, η συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας, το προσωπικό, τα κτίρια και ο εξοπλισμός, η τεκμηρίωση, η συλλογή, ο έλεγχος και η επεξεργασία, η 
αποθήκευση, η διανομή, ο έλεγχος ποιότητας, η ανάκληση συστατικών του αίματος και ο εξωτερικός και εσωτερικός 
έλεγχος, η διαχείριση συμβάσεων, η μη συμμόρφωση και η αυτοεπιθεώρηση.

3. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη διεξαγωγή όλων των κρίσιμων μεθόδων εργασίας σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα και την παροχή των κατάλληλων οδηγιών για 
την εφαρμογή τους. Η διεύθυνση του κέντρου θα επανεξετάζει το σύστημα σε τακτά διαστήματα ώστε να εξακριβώνει 
την αποτελεσματικότητά του και να εισαγάγει διορθωτικά μέτρα εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

1.2. Διασφάλιση ποιότητας

1. Όλα τα κέντρα αιμοδοσίας και οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας θα υποστηρίζονται για την εκπλήρωση της 
διασφάλισης ποιότητας από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας, είτε εσωτερικό είτε άλλο συναφή. Ο μηχανισμός 
αυτός θα καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν την ποιότητα και θα επανεξετάζει και εγκρίνει όλα τα κατάλληλα 
έγγραφα που σχετίζονται με την ποιότητα.

2. Όλες οι διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και 
των συστατικών του αίματος θα επικυρώνονται πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά και θα επανεπικυρώνονται κατά 
τακτά διαστήματα τα οποία θα καθορίζονται με βάση την έκβαση αυτών των δραστηριοτήτων.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Στα κέντρα αιμοδοαίας θα απασχολείται επαρκές προσωπικό για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που αφορούν τη 
συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του αίματος και συστατικών του. το οποίο θα 
έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και θα έχει αξιολογηθεί ως ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

2. Όλα τα μέλη του προσωπικού των κέντρων αιμοδοσίας θα έχουν ενημερωμένες περιγραφές εργασίας στις οποίες θα 
καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Τα κέντρα αιμοδοσίας θα αναθέτουν την ευθύνη της 
διαχείρισης της επεξεργ'ασίας και της διασφάλισης της ποιότητας σε διαφορετικά άτομα, τα οποία θα εκτελούν τα 
καθήκοντα τους κατά ανεξάρτητο τρόπο.

3. Όλα τα μέλη του προσωπικού των κέντρων αιμοδοσίας θα λαμβάνουν αρχική και συνεχή εκπαίδευση κατάλληλη προς τα 
ειδικά τους καθήκοντα. Θα τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης. Θα εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία θα 
περιλαμβάνουν ορθές πρακτικές.

4. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα αξιολογείται κατά τακτά διαστήματα και θα αξιολογούνται τακτικά 
οι ικανότητες του προσωπικού.

5. Θα καταρτίζονται γραπτές οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής προσαρμοσμένες σας προς διεξαγωγή δραστηριότητες, οι 
οποίες θα συμφωνούν με τις διατάξεις της οδηγίας 89/391 /ΕΟΚ του Συμβουλίου (’) και της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (!).

3. ΚΤΙΡΙΑ

3.1. Γενικά

Τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων, θα είναι κατάλληλα για τις προς διεξαγωγή δραστηριότητες και θα 
συντηρούνται δεόντως. Θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εργασιών με μια λογική αλληλουχία ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος σφαλμάτων και θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και συντήρηση ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
μόλυνσης.

Ο ΕΕ ί  183 της 29.6.1989. σ. 1 
Ο ΕΕ I. 262 της 17.10.2000. σ. 21.
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5.2. Χώρος αιμοδοτών

Θα υπάρχει ένας άδικός χώρος για εμπιστευτικές προσωπικές συνεντεύξεις και αξιολόγηση της καταλληλότητας των δοτών. 
Ο χώρος αστός 9α είναι ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώρους επεξεργασίας.

5.5. Χώρος αιμοληψίας

Η αιμοληψία θα πραγματοποιείται σε χώρο που θα προορίζεται άδικά για την ασφαλή λήψη αίματος, ο οποίος θα είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένος για την αρχική παροχή πρώτων βοηθειών σε δότες που εκδηλώνουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή 
άλλες βλάβες που σχετίζονται με τη διαδικασία της αιμοδοσίας, και θα είναι οργανωμένος κατά τρόπο ώστε να διασφα
λίζεται η ασφάλεια τόσο των δοτών όσο και του προσωπικού, καθώς και η αποφυγή σφαλμάτων κατά τη διαδικασία της 
συλλογής αίματος.

5.4. Χώροι εργαστηριακών αναλύσεων και επεξεργασίας αίματος

Πρέπει να υπάρχει ειδικός εργαστηριακός χώρος αναλύσεων ανεξάρτητος από τον χώρο αιμοδοσίας και επεξεργασίας 
συστατικών του αίματος, η πρόσβαση στον οποίο θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν σχετική άδεια.

5.5. Χώρος αποθήκευσης

1. Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη και χωριστή αποθήκευση διαφορετικών κατηγοριών 
αίματος και συστατικών του αίματος και υλικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν τεθεί σε καραντίνα ή έχουν 
εγκριθεί για διάθεση, καθώς και μονάδων αίματος ή συστατικών του αίματος που συλλέγονται με βάση άδικά κριτήρια 
(π.χ, αυτόλογη αιμοδοσία).

2. Πρέπη να υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή διακοπής 
του ρεύματος στην κύρια εγκατάσταση αποθήκευσης

3.6. Χώρος αχρήστευσης αποβλήτων

Προβλέπεται ειδικός χώρος για την ασφαλή αχρήστευση αποβλήτων, ειδών μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται κατά τη 
συλλογή αίματος, τις εργαστηριακές εξετάσεις και την επεξεργασία, και μονάδων αίματος ή συστατικών του αίματος που 
απορρίπτονται.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΓ ΪΛΙΚΑ

1. Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται, να βαθμονομείται κω να συντηρείται προκαμένου να εξυπηρετεί τη 
χρήση για την οποία έχει προβλεφθεί. Πρέπει να διατίθενται οδηγίες λειτουργίας και να τηρούνται κατάλληλα αρχεία.

2. Η επιλογή του εξοπλισμού γίνεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τους δότες, το προσωπικό ή 
τα συστατικά του αίματος.

5. Θα χρησιμοποιούνται μόνο αντιδραστήρια και υλικά από εγκεκριμένους προμηθευτές που πληρούν τις τεκμηριωμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές Τα κρίσιμα υλικά θα εγκρίνονται μόνον από άτομο ειδικά καταρτισμένο για την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης εργασίας. Τα υλικά, τα αντιδραστήρια και ο εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά περίπτωση, 
σης απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (') για τις ιατρικές συσκευές και την οδηγία 98/79/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ή για τις in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές ή να ανταποκρίνονται 
σε ισοδύναμα πρότυπα στην περίπτωση συλλογής σε τρίτες χώρες.

4. Θα τηρούνται μητρώα για χρονική περίοδο η οποία θα έχει κριθεί αποδεκτή και συμφωνηθεί από κοινού με την αρμόδια
«ρχή-

5. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών συστημάτων, το λογισμικό, το υλικό και οι διαδικασίες εφεδρείας (back-up) 
πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας να επικυρώνονται πριν από τη χρήση τους, και να 
διατηρούνται σε επικυρωμένο επίπεδο. Το υλικό και το λογισμικό θα πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση ή από την πραγματοποίηση αλλαγών χωρίς εξουσιοδότηση. Η διαδικασία εφεδρείας πρέπει να παρεμπόδιζα την 
απώλεια ή την καταστροφή των δεδομένων κατά τις αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες περιόδους διακοπής της λει- 
τουργίας ή βλάβης του συστήματος.

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. Πρέπει να συντάσσονται και να ενημερώνονται συστηματικά έγγραφα στα οποία θα καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι 
διαδικασίες και στα οποία θα περιλαμβάνονται αρχεία που θα καλύπτουν κάθε δραστηριότητα που εκτελεί το κέντρο 
αιμοδοσίας.

2. Τα αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα, μπορούν να είναι χειρόγραφα και να μεταφέρονται σε άλλο μέσο όπως για 
παράδειγμα σε μικροφίλμ ή να καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό σύστημα.

(') ΕΕ ! 169 της 12.7.1993. σ. 1- οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανανιομό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκοί 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ ! 284 της 31.10.2003. σ. 1 

(ή ΕΕ λ 331 της 7.12.1998, ο. 1 ·  οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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3. κύβε σημαντική αλλαγή που επιφέρεται στα έγγραφα πρέπει να διενεργείται έγκαιρα και να εξετάζεται, χρονολογείται 
και υπογράφεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο.

6. ΣΥΛΛΟΓΗ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

6.1. Επιλεξιμότητα δοτών

1. Πρέπει να εφαρμόζονται και διατηρούνται διαδικασίες για την επισήμανση των αιμοδοτών που πληρούν τα κριτήρια 
ασφαλείας, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων καταλληλότητας και την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας. Οι διαδικασίες αυτές 
πρέπει να διεξάγονται πριν από κάθε αιμοδοσία και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 11 
και στο παράρτημα III της οδηγίας 2004/33/ΕΚ.

2. Η συνέντευξη για τους αιμοδότες θα διεξάγεται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα.

3. Τα αρχεία καταλληλότητας αιμοδοτών και η τελική αξιολόγηση θα υπογράφονται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 
μέλος του υγειονομικού προσωπικού.

6.2. Συλλογή αίματος και συστατικών του αίματος

1. Η διαδικασία συλλογής αίματος θα σχεδιάζεται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτό
τητας του αιμοδότη και την ασφαλή καταγραφή τους, καθώς και τη σαφή συσχέτιση δότη και αίματος, συστατικών του 
αίματος και δειγμάτων αίματος.

2. Γα συστήματα αποστειρωμένων ασκών αίματος που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αίματος και συστατικών του 
αίματος, καθώς και η επεξεργασία τους, θα φέρουν το σήμα €Ε ή θα τηρούν ισοδύναμα πρότυπα εφόσον η συλλογή 
του αίματος και των συστατικών του αίματος γίνεται σε τρίτες χώρες. Ο αριθμός παρτίδας του ασκού αίματος θα είναι 
ιχνηλάσιμος για κάθε συστατικό του αίματος.

3. Οι διαδικασίες αιμοληψίας θα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μικροβιακής μόλυνσης.

4. Κατά την αιμοδοσία θα λαμβάνονται εργαστηριακά δείγματα που θα αποθεματοποιούνται κατάλληλα πριν από τη 
διεξαγωγή του ελέγχου.

5. Η διαδικασία που θα χρησιμοποιείται για την επισήμανσή των αρχείων, των ασκών αίματος και των εργαστηριακών 
δειγμάτων με αριθμούς αιμοδοσίας θα σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται οιοσδήπστε κίνδυνος σφάλματος 
στα στοιχεία ταυτότητας του αιμοδότη και ανάμειξής τους με στοιχεία άλλου αιμοδότη.

6. Μετά το πέρας της αιμοληψίας ο χειρισμός των ασκών αίματος πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
διατήρηση της ποιότητας του αίματος και σε θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς κατάλληλη για τις απαιτήσεις 
της περαιτέρω επεξεργασίας.

7. Θα πρέπει να εφαρμοστεί σύστημα που θα διασφαλίζει τη συσχέτιση κάθε επιμέρους αιμοληψίας με το σύστημα 
συλλογής και επεξεργασίας στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη αιμοληψία ή η επεξεργασία.

6.3. Εργαστηριακοί έλεγχοι

1. Όλες οι διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων πρέπει να επικυρώνονται πριν από τη χρήση.

2. Κάθε αιμοληψία πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
IV της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

3. Πρέπει να καθορίζονται σαφείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση αποκλινόντων αποτελεσμάτων και τη διασφάλιση ότι χο 
αίμα και τα συστατικά του αίματος που έχουν επανειλημμένα αντιδραστικό αποτέλεσμα σε μια ορολογική διαγνωστική 
δοκιμασία διαλογής μόλυνσης με τους ιούς που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2002/98/ΕΚ θα απο
κλείονται από τη θεραπευτική χρήση και θα αποθεματοποιούνται ξεχωριστά σε άδικό περιβάλλον. Πρέπει να πραγμα
τοποιείται η κατάλληλη δοκιμασία επικύρωσης Σε περίπτωση επιβεβαιωμένων θετικών αποτελεσμάτων, πρέπει να ενερ
γοποιείται η κατάλληλη διαδικασία αντιμετώπισης του αιμοδότη, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ενημέρωσής του 
και διαδικασιών παρακολούθησης.

4. Θα διατίθενται στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των εργαστηριακών αντιδραστηρίων που χρησιμο
ποιούνται στον έλεγχο των δειγμάτων αιμοδοτών και των δειγμάτων συστατικών του αίματος.

3. Η ποιότητα των εργαστηριακών ελέγχων θα αξιολογείται κατά τακτά διαστήματα μέσω της συμμετοχής σε ένα επίσημο 
σύστημα ελέγχου επάρκειας, όπως για παράδειγμα ένα εξωτερικό πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας.

6. Η εξέταση ομάδας αίματος θα περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου ειδικών ομάδων αιμοδοτών (π.χ. άτομα που γίνονται 
αιμοδότες για πρώτη φορά, αιμοδότες με ιστορικό μεταγγίσεων).
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6.4. Επεξεργασία και επικύρωση

1. Το σύνολο του εξοπλισμού και όλες οι τεχνικές συσκευές θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με επικυρωμένες διαδικασίες.

2. Η επεξεργασία των συστατικών του αίματος θα διεξάγεται με βάση κατάλληλες και επικυρωμένες διαδικασίες που θα 
περιλαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου μόλυνσης και ανάπτυξης μικροβίων στα έτοιμα συστατικά του 
αίματος.

6.5. Επισήμανση

1. Σε όλες ανεξαιρέτως τις φάσεις, όλοι οι περιέκτες θα επισημαίνονται κατάλληλα με τα αναγνωριστικά στοιχεία τους. Σε 
περίπτωση απουσίας επικυρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος για τον έλεγχο κατάστασης (status control), στην επισή
μανση 9α γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ εγκεκριμένων για διάθεση και μη εγκεκριμένων για διάθεση μονάδων αίματος 
και συστατικών του αίματος.

2. Το σύστημα επισήμανσης για το συλλεγόμενο αίμα, τα ενδιάμεσα και τελικά συστατικά του αίματος και τα δείγαιατα 
πρέπει να υποδεικνύει σαφώς το είδος του περιεχομένου και να συμμορφώνεται με ας απαιτήσεις επισήμανσης και 
ιχνηλασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2002/9S/EK και της οδηγίας 200 5/61 /ΕΚ της Επιτρο
πής (*). Η επισήμανση ενός τελικού συστατικού του αίματος πρέπει να συμμορφώνεται με ας απαιτήσεις του παραρ
τήματος 111 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

3. Όσον αφορά το αυτόλογο αίμα και συστατικά του αίματος, η επισήμανση πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 7 της 
οδηγίας 2004/33/ΕΚ και ας πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν ας αυτόλογες αιμοληψίες, όπως καθορίζεται στο 
παράρτημα IV της ίδιας οδηγίας.

6.6. Έγκριση για διάθεση αίματος και συστατικών του αίματος

1. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλούς συστήματος που δεν θα επιτρέπει την έγκριση για διάθεση μονάδων αίματος και 
συστατικών του αίματος εάν δεν έχουν πρώτα τηρηθεί όλες m υποχρεωτικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην εν λόγιο 
οδηγία. Τα κέντρα αιμοδοσίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι κάθε μονάδα αίματος ή συστατικό αίματος 
έχει λάβει επίσημη έγκριση για διάθεση από εξουσιοδοτημένο άτομο. Από τα αρχεία θα προκύπτει ότι πριν εγκριθεί για 
διάθεση ένα συστατικό του αίματος, όλα τα ισχάοντα έντυπα δήλωσης, τα σχετικά ιατρικά αρχεία και τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα πληρούν τα κριτήρια αποδοχής.

2. Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για διάθεση, το αίμα και τα συστατικά του αίματος θα φυλάσσονται, τόσο σε διοικητικό 
όσο και σε φυσικό επίπεδο, ξεχωριστά από το εγκεκριμένο για διάθεση αίμα και συστατικά αίματος. Εάν δεν υπάρχει 
επικυρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο κατάστασης (status control), στην ετικέτα κάθε μονάδας αίματος ή 
συστατικού αίματος θα αναγράφεται η κατάσταση έγκρισης για διάθεση σύμφωνα με το σημείο 6.5.1.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το τελικό συστατικό αίματος δεν εγκρίνεται για διάθεση λόγω επιβεβαιωμένου θετικού 
εργαστηριακού αποτελέσματος λοίμωξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα σημεία 6.3.2 και 6.3.3, θα 
πραγματοποιείται έλεγχος προκειμένου να διασφαλίζεται ο εντοπισμός όλων των υπόλοιπων συστατικών που προέρχο
νται από την ίδια αιμοληψία καθώς και τα έτοιμα συστατικά από προηγούμενες αιμοληψίες του ίδιου αιμοδότη. Θα 
πραγματοποιείται αμέσως ενημέρωση του αρχείου του ατμοδότη.

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Το σύστημα ποιότητας του κέντρου αιμοδοσίας θα εξασφαλίζει ότι, όσον αφορά το αίμα και τα συστατικά του αίματος 
που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, οι απαιτήσεις αποθήκευσης και διανομής είναι σύμ
φωνες με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/94/ΕΚ.

2. Πρέπει να επικυρώνονται οι διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής προκειμένου να διασφαλίζεται Π ποιότητα του 
αίματος και των συστατικών του αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια αποθήκευσης και να αποκλείεται η περίπτωση σύγχυσης. 
Κάθε ενέργεια μεταφοράς και αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής και διανομής, θα καθορίζεται με 
γραπτές διαδικασίες και προδιαγραφές.

3. Οι μονάδες αυτόλογου αίμεττος και συστατικά αίματος, καθώς και τα συστατικά αίματος που συλλέγονται και προε
τοιμάζονται για ειδικούς σκοπούς, θα αποθηκεύονται χωριστά.

4. Θα τηρούνται κατάλληλα αρχεία μητρώων και διανομής.

5. Η συσκευασια θα διασφαλίζει τη διτττήρηση της ακεραιότητας και της θερμοκρασίας αποθήκευσης του αίματος και των 
συστατικών του αίματος κατά τη διανομή και μεταφορά τους.

6. Η επιστροφή αίματος και συστατικών του αίματος για επόμενη επαναδιάθεσή τους θα γίνεται δεκτή μόνον εφοσον 
πληρούνται όλες οι καθορισμένες απαιτήσεις και διαδικασίες ποιότητας που διασφαλίζουν την ακεραιότητα του συστα
τικού του αίματος.

( ')  Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τα καθήκοντα που ανατίθενται σε τρίτους θα καθορίζονται σε ειδική γραπτή σύμβαση.

9. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

9.1. Παρεκκλίσεις

Τα συστατικά αίματος που παρεκκλίνουν από τα απαιτούμενα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας 
2004/33/ΕΚ θα εγκρίνονται για μετάγγιση μόνο σε εξαιρετικές περίστασης και με την καταγραμμένη συμφωνία του 
θεράποντος ιατρού και του ιατρού του κέντρου αιμοδοσίας.

9.2. Καταγγελίες

Οι καταγγελίες και λοιπές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και σοβαρών 
ανεπιθύμητων συμβαμάτων που ενδέχεται να οφείλονται σε ελάττωμα των συστατικών του αίματος, θα τεκμηριώνονται, 
θα διερευνώνται προσεκτικά για τον εντοπισμό των ατπολογικών παραγόντων του ελαττώματος και, κατά περίπτωση, θα 
συνοδεύονται από ανάκληση και εφαρμογή διορθωτικών ενεργηών προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψή τους. Πρέπει 
να εφαρμόζονται διαδικασίες για τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινοποίησης των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων ή 
σοβαρών ανεπιθύμητων συμβαμάτων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με κανονιστικές διατάξεις.

9.3. Ανάκληση

1. Στο κέντρο αιμοδοσίας πρέπη να υπάρχη εξουσιοδοτημένο προσωπικό που θα αξιολογεί την ανάγκη ανάκλησης του 
αίματος και συστατικών του αίματος και θα δρομολογεί και συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες.

2. Θα εφαρμόζεται αποτελεσματική διαδικασία ανάκλησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αρμοδιοτήτων και 
ενεργειών που πρέπη να αναληφθούν. Συμπεριλαμβάνεται κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή.

3. Οι ενέργειες θα αναλαμβάνονται εντός προκαθορισμένων χρονικών περιόδων και θα περιλαμβάνουν την ανίχνευση όλων 
των σχετικών συστατικών του αίματος και, κατά περίπτωση, θα περιλαμβάνουν τη διαδικασία εντοπισμού. Στόχος της 
διερεύνησης είναι ο εντοπισμός του δότη που μπορεί να έχει συμβολή στην πρόκληση της αντίδρασης κατά τη 
μετάγγιση και στην ανάκληση των συστατικών αίματος που είναι διαθέσιμα από τον ίδιο δότη, καθώς και στην 
ενημέρωση των παραληπτών και ληπτών των συστατικών που έχουν συλλεγεί από τον ίδιο δότη για ενδεχόμενο κίνδυνο.

9.4. Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

1. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα για τη διασφάλιση της λήψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργηών σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης των συστατικών του αίματος και τυχόν προβλημάτων ποιότητας.

2. Τα δεδομένα θα αναλύονται συστηματικά προκειμένου να επισημαίνονται τυχόν προβλήματα ποιότητας που ενδέχεται να 
επιβάλουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ή να εντοπίζονται δυσμενείς τάσης που ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη 
προληπτικών ενεργειών.

3. Όλα τα σφάλματα και ατυχήματα θα τεκμηριώνονται και διερευνώνται προκειμένου να εντοπίζονται προβλήματα του 
συστήματος προς διόρθωση.

10. ΛΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1. Θα εφαρμόζονται συστήματα αυτοεπιθεώρησης ή συστηματικού ελέγχου για όλες τις πτυχές των διαδικασιών προκη- 
μένου να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. Οι έλεγχοι αυτοί θα 
διεξάγονται συστηματικά από ηδικευμένα και ικανά άτομα κατά ανεξάρτητο τρόπο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες.

2. Όλα τα αποτελέσματα θα τεκμηριώνονται και θα αναλαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά κατάλληλες διορθωτικές 
και προληπτικές ενέργειες.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
17 Οκτωβρίου 2005

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘΜ. 3402

Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας 
και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Άρθρο 1

Βασικές αρχές

1. Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται 
στο θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφο
ράς αίματος.

2. Το προσφερόμενο αίμα διατίθεται δωρεάν.
3. Κάθε συναλλαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά 

το αίμα, απαγορεύεται.
4. Η διαχείριση και η επεξεργασία του αίματος και των 

παραγώγων του διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού.

5. Θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για 
το ανθρώπινο αίμα και τα  συστατικά του, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της αν
θρώπινης υγείας.

6. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού αφορά στη 
συλλογή και στον έλεγχο του ανθρωπίνου αίματος και 
των συστατικών αίματος, όποια και αν είναι η προτι- 
θέμενη χρήση τους, καθώς και στην επεξεργασία, την 
αποθήκευση και τη διανομή τους, όταν αυτά προορί
ζονται για μετάγγιση.

7. Η αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την 
οργάνωση της αιμοδοσίας και την ενημέρωση του πλη
θυσμού, με βάση τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές, 
για τη συλλογή, εργαστηριακό έλεγχο, συντήρηση, δι
άθεση και διαχείριση του αίματος, καθώς και για την 
παρασκευή, διάθεση και διαχείριση των παραγώγων 
του, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης και ασκείται μέσω του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας και των Μονάδων Αιμοδοσίας των άρθρων 
9 και 10 του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.ΚΕ.Α.), το 
οποίο έχει έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Το Ε.ΚΕ.Α. έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία 
αναγράφεται σε επάλληλους κύκλους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και στη 
μέση έχει το εθνόσημο.

Άρθρο 3
Εποπτεία -Έλεγχος

Η εποπτεία του Ε.ΚΕ.Α. ασκείται από τον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως προς τη δια
χείριση, τον έλεγχο, τη διοίκηση εσόδων, εξόδων, κε
φαλαίων και το λογιστικό, εφαρμόζονται οι κείμενες 
για τα Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι 
η ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος 
Αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού 
σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των 
επί μέρους υπηρεσιών του. Στην αποστολή του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας περιλαμβάνεται ο συντονισμός 
της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από μεγάλες πλη- 
θυσμιακές ομάδες, ο έλεγχος της αποθεματοποίησης 
και κατεργασίας του, η φροντίδα για την παρασκευή 
παραγώγων πλάσματος και υλικού αιμοδοσίας, ο έλεγ
χος της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων 
του, η επιστημονική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη 
μεθόδων αιμοδοσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού, 
τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.

2. Ειδικότερα, το Ε.ΚΕ.Α. έχει τις ακόλουθες αρμο
διότητες:

1. Καταρτίζει κανονισμό αιμοδοσίας, ο οποίος πε
ριλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου της 
αιμοδοσίας. Επίσης, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό 
προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων της αι
μοδοσίας της Χώρας και τον υποβάλλει στον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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2. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σχετικά με τον ορισμό, την εξουσιοδότη
ση, τη διαπίστευση και την αδειοδότηση των Κέντρων 
Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδο
σίας, ορίζοντας σαφώς τα επί μέρους καθήκοντα και 
ευθύνες τους.

3. Συντονίζει και εποπτεύει τις επί μέρους υπηρεσί
ες για την ανάπτυξη και την ασφαλή και αποδοτική 
λειτουργία και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος 
Αιμοδοσίας.

4. Διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις και λαμβάνει τα  
κατάλληλα μέτρα  ελέγχου των Ειδικών Υπηρεσιακών 
Μονάδων Αιμοδοσίας και των εγκαταστάσεων τρίτων, 
στις οποίες ο κάτοχος της σχετικής εξουσιοδότησης 
έχει αναθέσει τη διεξαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης 
και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και 
ασφάλεια στη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή του ανθρωπίνου αίμα
τος και των συστατικών του. Το διάστημα μεταξύ δύο 
επιθεωρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Οι 
επιθεωρήσεις και τα μέτρα ελέγχου διενεργούνται από 
υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Ε.ΚΕ.Α..

5. Διεξάγει έκτακτες επιθεωρήσεις και άλλα μέτρα 
ελέγχου, αν του κοινοποιείται σοβαρό ανεπιθύμητο 
συμβάν ή αντίδραση ή υποψία τους.

6. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας ή 
την ανάκληση της εξουσιοδότησης, της διαπίστευσης 
ή της άδειας των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκο
μειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

7. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσε
ων στα Κέντρα Αίματος, τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας και το Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων 
Πλάσματος.

8. Θεσπίζει και εφαρμόζει σύστημα επαγρύπνησης 
σχετικά με το αίμα, καταγράφοντας όλα τα σοβαρά 
ανεπιθύμητα συμβάντα, τα οποία αφορούν τη συλλογή, 
τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 
διανομή του αίματος και των παραγώγων του, ως και τις 
πιθανές σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες 
παρατηρούνται κατά ή μετά τη μετάγγιση και μπορούν 
να αποδοθούν στην ποιότητα και την ασφάλεια του 
αίματος και των παραγώγων του.

9. Είναι υπεύθυνο για την απόσυρση του αίματος 
και των παραγώγων του, των αντιδραστηρίων και των 
συσκευών που ευθύνονται για ανεπιθύμητα συμβά
ντα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεργασία με 
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ. 
ΕΛ.Π.ΝΟ.).

10. Είναι υπεύθυνο για τη διακίνηση του αίματος, του 
πλάσματος και των παραγώγων του, βάσει εθνικού συ
στήματος μηχανοργάνωσης.

11. Είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη, διατήρηση και ανα
νέωση των αποθεμάτων αίματος, πλάσματος, παραγώ
γων, υλικού αιμοδοσίας και αντιδραστηρίων.

12. Εξασφαλίζει κατάλληλο και ενιαίο σύστημα ανί
χνευσης κάθε μονάδας αίματος και παραγώγων, από 
τη λήψη της μέχρι τη μετάγγισή της.

13. Θεσπίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή συστή
ματος ποιότητας.

14. Θεσπίζει και παρακολουθεί τη διατήρηση συστή
ματος εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

15. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με την Αρχή Προστα
σίας Προσωπικών Δεδομένων, μηχανισμούς προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των αιμοδοτών.

16. Καθορίζει τις εξετάσεις που πρέπει να διενεργού- 
νται πριν από κάθε αιμοληψία στους δότες αίματος και 
παραγώγων, στο αίμα και στα παράγωγά του, καθώς 
και στους υποψήφιους λήπτες. Μεριμνά για την έγκαιρη 
εφαρμογή νέων εξετάσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς 
επιστημονικές εξελίξεις.

17. Ορίζει τις εθνικές προδιαγραφές συλλογής, απο
θήκευσης και μεταφοράς του πλάσματος από πλήρες 
αίμα ή από πλασμαφαίρεση δοτών στα Κέντρα Αιμοδο
σίας. Επίσης, ορίζει τις προδιαγραφές για τον περαιτέ
ρω έλεγχο, την επεξεργασία, την κλασμαχοποίηση και 
την παραγωγή των παραγώγων πλάσματος, σύμφωνα 
με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

18. Συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής για την επίτευξη των στόχων 
του.

19. Πραγματοποιεί έρευνες, σχεδιάζει και εκτελεί 
ερευνητικά προγράμματα του επιστημονικού του τομέα 
είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συγγενείς φο
ρείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από έγκριση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

20. Εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης του προσω
πικού της Αιμοδοσίας και προγράμματα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, με στόχο την 
προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών, τα 
οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

21. Διατηρεί αρχείο εθελοντών αιμοδοτών όλης της 
Χώρας.

22. Εκδίδει και προσαρμόζει τις τεχνικές απαιτήσεις 
για την επεξεργασία και τον έλεγχο του αίματος, σύμ
φωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ει
δικές, εθνικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες, ανάγκες.

23. Διασφαλίζει ότι τα Κέντρα Αίματος και οι Νοσοκο
μειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας τηρούν τα απαραίτητα 
έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες, τις 
κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και 
αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκθέσεων. Το περιεχό
μενο των ανωτέρω εγγράφων καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. και ο Διευθυντής.

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. είναι το ανώτατο όργανο διοίκη
σης αυτού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντι
πρόεδρο και επτά μέλη. Καθήκοντα εισηγητή στις συ
νεδριάσεις του Δ.Σ. ασκεί ο Διευθυντής του Κέντρου.

2. Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την 
ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
αυτού. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Αρχίζει την 1η 
Ιανουάριου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμ
βρίου του τρίτου έτους. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. 
αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουρ-
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γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού 
των μελών του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007. Αν 
κενωθεί θέση μέλους του Δ.Σ., γίνεται διορισμός νέου 
μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με την ίδια δια
δικασία. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να διορισθούν εκ 
νέου στο Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. αποτελείται από έξι πρόσωπα 
της οικονομικής και επιστημονικής ζωής του τόπου, 
με εμπειρία σε θέματα αιμοδοσίας ή δημόσιας διοί
κησης, τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές 
τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), 
ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α., έναν εκπρόσωπο 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, ο οποίος 
ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από την Ελληνι
κή Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και έναν εκπρόσωπο του 
Συλλόγου Εργαζομένων στο Ε.ΚΕ.Α., ο οποίος εκλέγε
ται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των 
εργαζομένων στο Ε.ΚΕ.Α..

4. Τα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται ή ανακαλούνται 
με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση 
ενός μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να διαρκέσει για χρο
νικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 
και του Διευθυντή, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης 
των λοιπών μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση στην 
οποία μετέχουν.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του 
Κέντρου και της εν γένει περιουσίας αυτού και ασκεί 
κάθε εξουσία, που απορρέει από το νόμο αυτόν και 
τους σκοπούς του.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότη
τες:

1. Χαράσσει τη γενική πολιτική επιστημονικής δρα
στηριότητας του Ε.ΚΕ.Α..

2. Συντάσσει και αναπροσαρμόζει τον εσωτερικό κα
νονισμό λειτουργίας του Ε.ΚΕ.Α., καθώς και κάθε άλλο 
κανονισμό απαραίτητο για την εύρυθμη και αποτελε
σματική λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α.. Οι ανωτέρω κανονισμοί 
εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης.

3. Εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης από το Ε.ΚΕ.Α. 
ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση διεθνών 
συναντήσεων, συνδιασκέψεων και συνεδρίων.

4. Καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον προϋπολογι
σμό και απολογισμό του Ε.ΚΕ.Α..

5. Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσης 
προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των 
πάσης φύσης εσόδων και εξόδων του Ε.ΚΕ.Α..

6. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

7. Συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία του Κέντρου 
Παραγώγων Πλάσματος, των Κέντρων Αίματος και των 
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

8. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης τη σύναψη συμβάσεων με φορείς της

ημεδαπής και αλλοδαπής, με σκοπό την υποβοήθηση 
της λειτουργίας του Κέντρου Παραγώγων Πλάσματος 
και μεριμνά για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 8 

Πόροι

Το Ε.ΚΕ.Α. έχει τους ακόλουθους πόρους: 
α) Επιχορηγήσεις του Δημοσίου, κονδύλια του Κρα

τικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημο
σίων Επενδύσεων και Προγράμματα που χρηματοδο
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς 
Οργανισμούς.

β) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισφορές ή 
επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Έσοδα από την πραγματοποίηση συνεδρίων, ανα
κοινώσεων και δημοσιεύσεων.

δ) Έσοδα από τη χορήγηση των παραγόμενων πα
ραγώγων πλάσματος και αμοιβές του προσωπικού για 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα τις αρχές της 
ελληνικής και διεθνούς αγοράς για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα πλάσματος.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη λειτουργία 
του και δεν κατονομάζεται ειδικά.

Άρθρο 9

Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος 
«ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

1. Το Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος 
«ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», που ιδρύθηκε με το π.δ. 391/1973 (ΦΕΚ 
286 Α') και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη οργανική 
μονάδα στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαι
ας «Άγιος Παντελεήμων» (πρώην «Δάμων Βασιλείου»), 
αποτελεί υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α.. Οι οργανικές θέσεις 
του προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο 
Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.ΚΕ.Α.. Οι θέσεις ια
τρών του Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί στο Εθνικό Κέντρο 
Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
μεταφέρονται στο Ε.ΚΕ.Α..

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του 
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθμίζεται η οργάνωση του Εθνικού 
Κέντρου Παρασκευής Παραγώγων Αίματος και η διάρ
θρωση των υπηρεσιών του, συνιστώνται και διαρθρώ
νονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι θέσεις 
του προσωπικού και ορίζονται τα προσόντα διορισμού 
και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, καθώς και τα όργανα 
διοίκησης.

3. Στο Κέντρο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Η παρασκευή παραγώγων αίματος και πλάσματος

και ο συντονισμός της διακίνησής τους.
β) Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε θεραπευ

τικά προϊόντα πλάσματος και η εξασφάλιση επαρκών 
αποθεμάτων.

γ) Η διεξαγωγή προγραμματισμένης έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών σε 
θέματα σχετικά με την παρασκευή παραγώγων πλά
σματος.

δ) Η παρασκευή υλικού αιμοδοσίας, παρεντερικών 
διαλυμάτων και αντιδραστηρίων.
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Αρθρο 10
Κέντρα Αίματος και Νοσοκομειακές 

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Α. Κε'ντρα Αίματος
1. Τα Κέντρα Αίματος είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας 

που συνιστώνται, εξουσιοδοτούνται, διαπιστεύονται 
και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά 
από εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α.. Με όμοια απόφαση καθο
ρίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα  
Κέντρα Αίματος στο Ε.ΚΕ.Α. για την εξουσιοδότηση, 
τη διαπίστευση ή τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, το 
περιεχόμενο της  έκθεσης δραστηριοτήτων του προ
ηγούμενου έτους και οι βασικές απαιτήσεις ελέγχου 
για τις αιμοδοσίες πλήρους αίματος και πλάσματος, 
καθώς και οι απαιτήσεις επισήμανσης που θα πρέπει 
να αναγράφονται στην ετικέτα του συστατικού. Τα ως 
άνω Κέντρα εποπτεύονται και ελέγχονται από το Ε.ΚΕ 
Α., σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αιμοδοσίας και εν γένει 
διαχείρισης του αίματος.

2. Οι υποχρεώσεις και δραστηριότητες των Κέντρων 
Αίματος είναι σαφώς καθορισμένες και δεν επιδέχονται 
καμία μεταβολή χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση 
του Ε.ΚΕ.Α..

3. Τα Κέντρα Αίματος έχουν τις ακόλουθες αρμοδι
ότητες:

α) Διενεργούν αιμοληψίες σε πληθυσμιακές ομάδες 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις οδηγίες του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

β) Διαχωρίζουν το ολικό αίμα στα επί μέρους στοιχεία 
του και επεξεργάζονται τα λοιπά στοιχεία και παρά- 
γωγα.

γ) Ελέγχουν το αίμα για ερυθροκυτταρικά, λευκο
κυτταρικά, αιμοπεταλιακά αντιγόνα και αντισώματα 
των ομάδων αίματος και για μεταδιδόμενα με το αίμα 
νοσήματα, σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεδεγμένες 
τεχνικές και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α..

δ) Διατηρούν αρχείο αιμοδοτών και φροντίζουν για 
την έκδοση κάρτας εθελοντή αιμοδότη.

ε) Πραγματοποιούν, σε συνεργασία με την αντίστοιχη 
υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α., προγράμματα προσέλκυσης και 
διατήρησης αιμοδοτών ολικού αίματος και επί μέρους 
στοιχείων του αίματος (συμπυκνωμένα ερυθρά, λευκά 
αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα, περιφερειακά στε- 
λεχιαία κύτταρα).

στ) Αναλαμβάνουν τη  συσκευασία, διακίνηση και 
ασφαλή μεταφορά του αίματος και των παραγώγων 
του σε όλη την περιοχή ευθύνης τους, καθώς και τη 
μεταξύ των κέντρων αλληλοκάλυψη, εφόσον αυτή κρί- 
νεται αναγκαία, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕΛ.

ζ) Ορίζουν υπεύθυνο ο οποίος μεριμνά ώστε η συλλο
γή και ο έλεγχος των μονάδων ή συστατικών αίματος, 
όποια κι αν είναι η σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και 
η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διανομή τους, όταν 
προορίζονται για μετάγγιση, να διεξάγονται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

η) Κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. το όνομα του υπεύθυνου 
και των άλλων ατόμων που τα στελεχώνουν, μαζί με 
πληροφορίες για τα καθήκοντα του καθενός.

θ) Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αντικατάστα
σης του υπεύθυνου ή των άλλων ατόμων που τα στε
λεχώνουν, ανακοινώνει αμέσως στο Ε.ΚΕ.Α. το όνομα

του νέου υπεύθυνου και την ημερομηνία έναρξης των 
καθηκόντων του.

ι) Θεσπίζουν και διατηρούν σύστημα ποιότητας, το 
οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής, βάσει 
των κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών.

ια) Τηρούν έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές δι
αδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια 
κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκ
θέσεων.

ιβ) Τηρούν τα προβλεπόμενα αρχεία.
ιγ) Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμο

δοσίας και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών αί
ματος.

ιδ) Διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης για όλους 
τους δότες αίματος και συστατικών αίματος.

ιε) Διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την ακριβή, 
αποτελεσματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη 
διανομή του αίματος ή των συστατικών του, όποτε 
χρειαστεί.

κ) Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, μετα
φοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών 
του πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

κα) Εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά αίματος πλη
ρούν τα πρότυπα.

κβ) Κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. και στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., μέσω 
του συστήματος επαγρύπνησης σχετικά με το αίμα, τα 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι 
όροι και η διαδικασία κοινοποίησης.

κγ) Πραγματοποιούν, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α., 
εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους και 
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και έρευ
νες.

Β. Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας
Οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (Ν.Υ.Α.) είναι 

νοσοκομειακές μονάδες που συνεργάζονται με το Κέ
ντρο Αίματος, με το οποίο είναι διασυνδεδεμένες, επο
πτεύονται και ελέγχονται από το Ε.ΚΕ.Α., σε ό,τι αφορά 
τη διαδικασία αιμοδοσίας και εν γένει διαχείρισης του 
αίματος και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας πραγματοποιούν προ
γράμματα προσέλκυσης και διατήρησης αιμοδοτών 
ολικού αίματος και επί μέρους στοιχείων του αίματος 
(συμπυκνωμένα ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετά
λια, πλάσμα, περιφερειακά στελεχιαία κύτταρα).

2. Ενημερώνουν, μετά από συνεννόηση με το υπεύθυ
νο Κέντρο, τον αιμοδότη, σε περίπτωση διαπίστωσης 
μεταδιδόμενου με το αίμα νοσήματος.

3. Είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του Κέντρου 
Αίματος, εφόσον ειδοποιηθούν από αιμοδότη για τυχόν 
επιπλοκές μετά την αιμοδοσία.

4. Παρακολουθούν τις ανάγκες σε αίμα και παράγω- 
γα του Νοσοκομείου τους και των άλλων υπηρεσιών 
υγείας, για τις οποίες είναι υπεύθυνες, και φροντίζουν 
για την εξασφάλισή τους από το Κέντρο Αίματος, με 
το οποίο είναι συνδεδεμένες.

5. Συντηρούν το αίμα και τα  παράγωγά του στις 
κατάλληλες συνθήκες και μεριμνούν για την έγκαιρη 
διακίνησή τους προς τα Κέντρα Αίματος, εφόσον αυτά 
δεν χρησιμοποιηθούν.
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6. Πραγματοποιούν αιμοληψίες σύμφωνα με τους δι
εθνείς κανόνες και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α. τόσο στο 
χώρο του νοσοκομείου όσο και στην περιφέρεια, με 
κινητές μονάδες αιμοληψιών.

7. Παρέχουν τις προβλεπόμενες πληροφορίες στους 
υποψήφιους δότες αίματος και αξιολογούν την επιλε- 
ξιμότητά τους.

8. Φροντίζουν για την ασφαλή αποστολή των αιμο
ληψιών στο Κέντρο Αίματος.

9. Διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης για τους δότες 
αίματος και συστατικών του, σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α..

10. Πραγματοποιούν τις διαδικασίες συμβατότητας και 
τις αναγκαίες ανοσοαιματολογικές εξετάσεις, προκει- 
μένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής και σωστή μετάγγι
ση του αίματος και των παραγώγων αυτού στον ασθενή, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.ΚΕ.Α..

11. Διατηρούν αρχεία διακίνησης και πραγματοποιούν 
διερεύνηση ασυμβατότητας.

12. Θεσπίζουν και διατηρούν ένα σύστημα ποιότητας 
το οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής.

13. Τηρούν έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές δι
αδικασίες, τ ις  κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια 
κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκ
θέσεων.

14. Λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της ασφάλει
ας των δεδομένων και τον εντοπισμό μη εγκεκριμένων 
προσθηκών, διαγραφών ή τροποποιήσεων των δεδο
μένων που περιέχονται στους φακέλους των δοτών ή 
στα αρχεία αποκλεισμού.

15. Λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή μη εγκεκρι
μένης μεταβίβασης  πληροφοριών.

16. Εξασφαλίζουν διαδικασίες για την επίλυση περι
πτώσεων ανακολουθίας δεδομένων.

17. Εξασφαλίζουν ότι δεν γίνεται μη εγκεκριμένη απο
κάλυψη πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
ανιχνευσιμότητα των αιμοδοσιών.

18. Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμο
δοσίας και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών, το 
οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό του δότη, καθώς και της 
μετάγγισης και του σχετικού αποδέκτη.

19. Διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την αποτελε
σματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη διανομή 
του αίματος ή των συστατικών του που συνδέονται με 
σοβαρά και ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.

20. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε παρενέρ
γεια που παρατηρείται στη διαδικασία από την επιλογή 
του αιμοδότη μέχρι και τη μετάγγιση του αίματος και 
των παραγώγων του.

21. Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, με
ταφοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών 
αίματος τηρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

22. Πραγματοποιούν εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και 
συμμετέχουν σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου για θέματα ανοσο-αιματολογίας, σε συνερ
γασία με το Ε.ΚΕ.Α..

23. Παρέχουν, σε συνεργασία με τις Νοσοκομειακές 
Επιτροπές Μεταγγίσεων, συμβουλές προς τους θερά
ποντες ιατρούς για τη σωστή χρήση του αίματος και 
των παραγώγων του.

24. Διατηρούν αρχείο μεταγγισιοθεραπείας των ασθε
νών.

25. Έχουν αυξημένες αρμοδιότητες σε κλινικοεργα- 
στηριακούς τομείς και κυρίως στη διερεύνηση και αντι
μετώπιση διαταραχών: α. αιμοποίησης, β. αιμόστασης, 
γ. συγγενών ή επίκτητων νοσημάτων εξαρτώμενων από 
μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων.

Άρθρο 11

Προσωπικό - Οργάνωση Ε.ΚΕ.Α.

1. Στο Ε.ΚΕ.Α. συνιστώνται είκοσι οργανικές θέσεις 
προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισή
γηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθμίζεται η οργάνωση του 
Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, διαρθρώ
νονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι ως άνω 
θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα προσόντα διορισμού 
και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ει
δικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, 
του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.

2. Οι γιατροί του Ε.ΚΕ.Α. είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ..
3. Το λοιπό, πλην του ιατρικού, προσωπικό προσλαμ

βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφω
να με τα  κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18 του 
ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α').

4. Απαγορεύεται η απόσπαση προσωπικού ή άλλων 
στελεχών του Ε.ΚΕ.Α. σε οποιαδήποτε υπηρεσία του 
δημόσιου τομέα. Επιτρέπεται για δύο έτη από την ημε
ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού η απόσπαση ή 
μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο Ε.ΚΕ.Α.. 
Η απόσπαση ή μετάταξη γίνεται μετά από αίτηση του 
υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες 
διατάξεις. Οι αποσπασμένοι ή μετατασσόμενοι διατη
ρούν το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Οι αποσπασμένοι 
εξακολουθούν να αμείβονται από την οργανική τους 
θέση.

Άρθρο 12

Συντήρηση αίματος σε ιδιωτικές κλινικές

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι
κής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α., 
μπορεί να επιτραπεί σε ιδιωτικές κλινικές, που έχουν 
συστηματικές ανάγκες μεταγγίσεων, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των κλινών τους, να συντηρούν και να χο
ρηγούν αίμα για την αντιμετώπιση των αναγκών τους 
και να εκτελούν τις απαραίτητες εξετάσεις για τη με
τάγγιση.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η υπηρεσία αιμοδο
σίας, που ελέγχει και εποπτεύει την κλινική και καθο
ρίζονται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αποστολή 
αυτή, τα βιβλία που τηρούνται και το προσωπικό που 
απαιτείται για τη διενέργεια στο χώρο της κλινικής των 
απαραίτητων εξετάσεων για τον καθορισμό της ομά
δας, του παράγοντος RHESUS και της συμβατότητάς 
του προς μετάγγιση αίματος, καθώς και ο τρόπος και 
η διάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού τους.

3. Για κάθε επιστημονικό ζήτημα ή έρευνα συμβάντος 
ή ανοσοποίησης, η κλινική προσφεύγει στην υπηρεσία 
αιμοδοσίας στην οποία υπάγεται.
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4. Η παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων 
παραγράφων συνεπάγεται προσωρινή ή οριστική ανά
κληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής, η οποία 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω
νικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 13 

Ποινικές Κυρώσεις

Όποιος προβαίνει σε συναλλαγή με οικονομικό όφε
λος, που αφορά το αίμα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 
δύο ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χι
λιάδες ευρώ, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη ποινή 
από άλλη διάταξη.

Άρθρο 15

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η πλήρης εφαρμογή του στοιχείου Α' του άρθρου 
10 θα ολοκληρωθεί εντός τριετίας από τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού.

2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυ
τού καταργείται ο ν. 1820/1988 (ΦΕΚ 261 Α') και το π.δ. 
59/1990 (ΦΕΚ 25 Α').

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Άρθρο 14

Επιτροπή Αιμοδοσίας

Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας, η 
οποία επικουρεί το Ε.ΚΕ.Α. σε θέματα αιμοδοσίας και 
μεταγγισιοθεραπείας, που προαπαιτούν ευρύτερη επι
στημονική συναίνεση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αι
μοδοσίας είναι πενταμελής. Τα μέλη της, μαζί με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουρ
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως μέλη της 
Επιτροπής Αιμοδοσίας ορίζονται πρόσωπα με ανάλογη 
επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, καταξιωμένα στο 
χώρο της αιμοδοσίας και μεταγγισιοθεραπείας.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί:
α) Σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για τον εκσυγχρονι

σμό των μεθόδων και των τεχνικών που εφαρμόζονται 
στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

β) Για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αιμο
δοσία και τα επιστημονικά και τεχνικά προβλήματα που 
αφορούν την παραγωγή και χορήγηση θεραπευτικών 
προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης με βάση τα δεδο
μένα και τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς.

γ) Για προβλήματα που προκύπτουν κατά ή μετά τη 
μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α.ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
3 Αυγούστου 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘΜ.: 138 
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 

2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 
«για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και 
τα συστατικά του αίματος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρ

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34), όπως αντικσταστά- 
θηκε με την παραγρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α' 
70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 
(Α' 101), 31 του ν. 2076/1992 (ΑΊ30), 19 του ν. 2367/1995 
(Α'261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α'21)ως και τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΑΊ01).

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ
βερνητικά Όργανα» (ΑΊ37), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου ν. 1558/1985 ,όπως 
προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΑΊ54) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγρ.2 περίπτ. α') του 
ν. 2469/1997 (Α'36).

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη του τακτικού 
προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 115/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλί
ου της Επικράτειας μετά από πρόταση των Υπουργών Οι
κονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η 
ενσωμάτωση της οδηγίας 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 
22ας Μαρτίου 2004 «για την εφαρμογή της οδηγίας 
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβου
λίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αί
μα και τα συστατικάτου αίματος» (Ε Ε 1.91 της 30.3.2004).

Άρθρο 2
1. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διάτων υπηρεσιώντου: 

Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αι
μοδοσίας παρέχει στους δότες αίματος και συσταπκών

του αίματος τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέ
ρος Ατού παραρτήματος II του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Οι δότες παρέχουν στο Κέντρο Αίματος και στις Νο
σοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος II του άρ
θρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 3
Τα Κέντρα Αίματος ελέγχουν: 
α) Τα κρπήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο πα

ράρτημα III του άρθρου 5 του παρόντος που πρέπει να πλη
ρούν οι δότες ολικού αίματος και των συστατικών αίματος.

β) Τις συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανο
μής του αίματος και των συστατικών του αίματος σύμφω
να με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV του 
άρθρου 5 του παρόντος

γ) Τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίμα 
και τα συστατικά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορί
ζονται στο παράρτημα V του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 4
Τα Κέντρα Αίματος εξασφαλίζουν ότι οι μονάδες αυτό- 

λογου αίματος πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζει 
το παρόν προεδρικό διάταγμα. Οι μονάδες αυτόλογου αί
ματος προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες και διατηρού
νται χωριστά από τις μονάδες αλλογενούς αίματος.

Άρθρο 5
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος τα παραρτήματα I, II, III, IV, ν τα  οποία έχουν ως 
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Αίμα»: το πλήρες αίμα που συλλέγεται από έναν δό
τη και υποβάλλεται σε επεξεργασία είτε για μετάγγιση εί
τε για περαιτέρω παρασκευή

2. «Συσταπκό αίματος»; ένα θεραπευτικό συστατικό του 
αίματος {ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμο
πετάλια, πλάσμα) που μπορεί να παρασκευάζεται με διά
φορες μεθόδους

3. «Προϊόν αίματος»; κάθε θεραπευτικό προϊόν που 
προέρχεται από το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα

4. «Αυτομετάγγιση»; μετάγγιση στην οποία ο δότης και 
ο αποδέκτης είναι το ίδιο άτομο και στην οποία χρησιμο
ποιούνται προαποθηκευμένο αίμα και προϊόντα αίματος.
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5. «Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν» : κάθε ατυχές περι- 
σταπκότο οποίο συνδέεται με τη συλλογή, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και την διανομή αίματος 
και συστατικών αίματος , το οποίο θα μπορούσε να προ- 
καλέσει το θάνατο, να απειλήσει τη ζωή, να προκαλέσει 
αναπηρία ή ανικανότητα των ασθενών ή το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα ή παρατείνει τη νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

6. «Σοβαρή ανεπιθύμητη ανάδραση»: μια άνευ προθέ- 
σεως αντίδραση του δότη ή του ασθενούς η οποία σχετί
ζεται με τη συλλογή ή τη μετάγγιση αίματος ή συστατικών 
αίματος και η οποία είναι θανατηφόρα, απειλητική για τη 
ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα ή έχει ως αποτέ
λεσμα ή παρατείνει τη νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

7. «Απελευθέρωση συστατικών αίματος»: διαδικασία 
μέσω της οποίας είναι δυνατή η άρση της καραντίνας 
ενός συστατικού αίματος μέσω της χρήσης συστημάτων 
και διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι το τελικό προϊόν 
πληροί πς προδιαγραφές απελευθέρωσης.

8. «Αποκλεισμός»: αναστολή της επιλεξιμότητας ενός 
ατόμου να δωρίζει αίμα ή συστατικά αίματος, η αναστολή 
αυτή μπορεί να είναι είτε μόνιμη είτε προσωρινή.

9. «Αιμοεπαγρύπνηση»: Σύνολο οργανωμένων διαδικα
σιών επιτήρησης σχετικά με σοβαρά ανεπιθύμητα ή 
απρόβλεπτα συμβάντα ή αντιδράσεις στους δότες ή τους 
αποδέκτες καθώς και με την επιδημιολογική παρακολού
θηση των δοτών.

10. «Διανομή»: η πράξη της παράδοσης αίματος και συ- 
σταπκών αίματος σε άλλα κέντρα αίματος, νοσοκομεια
κές υπηρεσίες αιμοδοσίας και παρασκευαστές προϊό
ντων προερχομένων από το αίμα και το πλάσμα. Δεν πε
ριλαμβάνει τηνπαροχή αίματος ή συστατικών αίματος για 
μετάγγιση.

11. «Αυτόλογη αιμοδοσία»: το αίμα και τα συστατικά του 
αίματος που συλλέγονται από ένα άτομο και προορίζο
νται αποκλειστικά για μεταγενέστερη αυτόλογη μετάγγι
ση ή για άλλη ανθρώπινη χρήση στο ίδιο αυτό άτομο.

12. «Αλλογενής αιμοδοσία»: το αίμα και τα συστατικά 
του αίματος που συλλέγονται από ένα άτομο και προορί
ζονται για μετάγγιση σε άλλο άτομο, για χρήση σε ιατρι
κές συσκευές ή ως αρχική ή πρώτη ύλη για την παρα
σκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

13. «Επικύρωση»: η συλλογή τεκμηριωμένων και ανπ- 
κειμενικών αποδεικτικών στοιχείων για το ότι οι ειδικές 
απαιτήσεις σχετικά με μια προβλεπόμενη ειδική χρήση 
μπορούν να πληρούνται σταθερά.

14. «Ολικό αίμα»: μία δωρεά αίματος από έναν δότη.
15. «Κρυοσυντήρηση»: παράταση της διάρκειας απο

θήκευσης των συστατικών του αίματος με κατάψυξη.
16. «Πλάσμα»; το υγρό μέρος του αίματος, εντός του 

οποίου αιωρούνται τα κύτταρα. Μπορεί να διαχωριστεί από 
τα έμμορφα συστατικά του  συλλεγόμενου ολικού αίματος 
για θεραπευτικούς σκοπούς ως πρόσφατο κατεψυγμένο 
πλάσμα ή για περαιτέρω επεξεργασία σε κρυοίζημα και 
πλάσμα μετά την αφαίρεση του κρυόίζήματος για μετάγγι
ση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φαρμα- 
κευπκών ιδιοσκευασμάτων παράγωγων του ανθρώπινου 
αίματος και του ανθρώπινου πλάσματος, ή την παρασκευή 
δεξαμενής αιμοπεταλίων, ή δεξαμενής αιμοπεταλίων ύστε
ρα από αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων.

17. «Κρυοίζημα»; συστατικό του πλάσματος που παρα
σκευάζεται από πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα, με δια
χωρισμό των πρωτεϊνών μέσω ψύξης-απόψυξης και κατό

πιν συμπύκνωση και επαναιώρηση του ιζήματος των πρω
τεϊνών σε μικρό όγκο του πλάσματος.

18. «Πλύση»: διαδικασία πλασμαφαιρέσης ή αφαίρεσης 
του μέσου συντήρησης από τα έμμορφα προϊόντα με φυ- 
γοκέντρηση, αφαίρεση του επιπλέοντος υγρού από τα κύτ
ταρα και προσθήκη αιωρήματος ισότονου υγρού, το οποίο 
γενικά αφαιρείται κατόπιν και αντικαθίσταται ύστερα από 
περαιτέρω φυγοκέντρηση του αιωρήματος. Η διαδικασία 
φυγοκέντρησης, αφαίρεσης του επιπλέοντος υγρού, αντι
κατάστασης μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές.

19. «Ερυθρά αιμοσφαίρια»; τα ερυθρά αιμοσφαίρια από 
μία μονάδα ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαί
ρεση μεγάλου ποσοστού πλάσματος.

20. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, μετά την αφαίρεση της υπερ
κείμενης λευκής σπβάδας»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια από 
μία μονάδα ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαί
ρεση μεγάλου ποσοστού του πλάσματος. Η λευκή στιβά
δα, που περιέχει μεγάλο ποσοστό των αιμοπεταλίων και 
λευκών αιμοσφαιρίων αφαιρείται.

21. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων»: τα ερυθρά αιμοσφαίρια από μία 
μονάδα ολικού αίματος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση 
μεγάλου ποσοστού του πλάσματος, καθώς και των λευ
κών αιμοσφαιρίων.

22. «Ερυθρά αιμοσφαίρια σε προσθετικό διάλυμα»: τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα ολικού αίματος ενός 
δότη, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού πλάσμα
τος και προσθήκη θρεπτικού/ συντηρητικού διαλύματος.

23. «Προσθετικό διάλυμα»: διάλυμα ειδικού τύπου ώστε 
να διατηρούνται οι χρήσιμες ιδιότητες των έμμορφων συ
στατικών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

24. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, μετά την αφαίρεση της υπερ
κείμενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυμα»; τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα ολικού αίματος ενός 
δότη, ύστερα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού του πλά
σματος. Η λευκή στιβάδα, που περιέχει μεγάλο ποσοστό 
των αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων αφαιρείται. 
Προσπ'θεται θρεπτικό/ συντηρητικό διάλυμα.

25. «Λευκή στιβάδα»; συστατικό του αίματος που λαμ- 
βάνεται με φυγοκέντρηση μιας μονάδας ολικού αίματος, 
και περιέχει το σημαντικότερο ποσοστό των λευκών αιμο
σφαιρίων και αιμοπεταλίων.

26. «Ερυθρά αιμοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων, σε προσθετικό διάλυμα»: τα ερυ
θρά αιμοσφαίρια από μία μονάδα ολικού- αίματος, ύστε
ρα από αφαίρεση μεγάλου ποσοστού του πλάσματος κα
θώς και των λευκών αιμοσφαιρίων. Προστίθεται θρεπτι
κό/ συντηρητικό διάλυμα.

27. «Ερυθρά αιμοσφαίρια από αφαίρεση»: τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια που λαμβάνονται με τη διαδικασία της αφαί
ρεσης από μία μονάδα αίματος.

28. «Αφαίρεση»: μέθοδος με την οποία λαμβάνονται ένα 
ή περισσότερα συστατικά του αίματος με μηχανική επε
ξεργασία του ολικού αίματος κατά την οποία τα εναπο- 
μείναντα συστατικά που δεν χρειάζονται, επιστρέφονται 
στο δότη κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας.

29. «Αιμοπετάλια από αφαίρεση»: συμπυκνωμένο αιώ
ρημα αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται με τη διαδικασίατης 
αφαίρεσης.

30. «Αιμοπετάλια από αφαίρεση, μετά την αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπε
ταλίων, που λαμβάνεται με τη διαδικασία της αφαίρεσης, 
και από το οποίο αφαιρούνται τα λευκά αιμοσφαίρια.
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31. «Δεξαμενή αιμοπεταλίων»: συμπυκνωμένο αιώρημα 
αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται με επεξεργασία μονάδων 
ολικού αίματος και με συγκέντρωση των αιμοπεταλίων των 
μονάδων αυτών κατά τη διάρκεια ή μετά το διαχωρισμό.

32. «Δεξαμενή αιμοπεταλίων, ύστερα από αφαίρεση 
των λευκών αιμοσφαιρίων»: συμπυκνωμένο αιώρημα αι
μοπεταλίων, που λαμβάνεται με επεξεργασία των μονά
δων ολικού αίματος και με συγκέντρωση των αιμοπετα
λίων των μονάδων αυτών κατά τη διάρκεια ή μετά το δια
χωρισμό. Τα λευκά αιμοσφαίρια αφαιρούνται.

33. «Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, από μία μονάδα ολικού 
αίματος»: συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που 
λαμβάνεται με επεξεργασία μίας μονάδας ολικού αίματος.

34. «Αιμοπετάλια, ανακτημένα, μετά την αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων από μία μονάδα ολικού αίματος»: 
συμπυκνωμένο αιώρημα αιμοπεταλίων, που λαμβάνεται 
με επεξεργασία μίας μονάδας ολικού αίματος. Τα λευκά 
αιμοσφαίρια αφαιρούνται.

35. «Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα»: η υπερκείμενη 
στιβάδα πλάσματος που διαχωρίζεται από μια δωρεά ολι
κού αίματος ή πλάσματος που συλλέγεται με αφαίρεση 
και στη συνέχεια καταψύχεται και αποθηκεύεται.

36. «Πλάσμα, ύστερα από αφαίρεση του κρυοΐζήματος, 
για μετάγγιση»: συστατικό του πλάσματος που παρα
σκευάζεται από πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα από ένα 
δότη. Περιέχειτο μέρος που απομένει μετά την αφαίρεση 
του κρυοΐζήματος.

37. «Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση»: συμπυκνωμένο αι
ώρημα κοκκιοκυττάρων, που λαμβάνεται με τη διαδικασία 
της αφαίρεσης.

38. «Στατιστική διαδικασία ελέγχου»: μέθοδος ποιοτικού 
ελέγχου ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας βάσει συστή
ματος ανάλυσης επαρκούς αριθμού δειγμάτων χωρίς να 
χρειάζεται η μέτρηση κάθε προϊόντος κατά τη διαδικασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΕΡΟΣΑ

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ενδε
χόμενους δότες αίματος ή συστατικών αίματος.

1. Ακριβές και κατανοητό για το ευρύ κοινό εκπαιδευτι
κό υλικό σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του αίμα
τος τη διαδικασία αιμοδοσίας τα προϊόντα που παράγο- 
νται από το ολικό αίμα και από την αφαίρεση , καθώς και 
τα σημανπκά οφέλη της αιμοδοσίας για τους ασθενείς.

2. Για τις μονάδες αυτόλογου αίματος και για τις μονά
δες αλλογενούς αίματος, οι λόγοι για τους οποίους απαι
τείται ιατρική εξέταση, ιστορικό και έλεγχος της αιμοδο
σίας καθώς και η σημασία της «συγκατάθεσης ύστερα 
από σχετική ενημέρωση».

Για τις μονάδες αλλογενούς αίματος, ο αυτοαποκλει- 
σμός, ο προσωρινός και ο ορισηκός αποκλεισμός και οι 
λόγοι για τους οποίους ένα άτομο δεν πρέπει να γίνει αι
μοδότης ή δότης συστατικών του αίματος όταν αυτό μπο
ρεί να περικλείει κινδύνους για τον αποδέκτη.

Γιατις μονάδες αυτόλογου αίματος, η πιθανότητα απο
κλεισμού και οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πραγματο
ποιηθεί η διαδικασία σε περίπτωση κινδύνου για την υγεία 
του δότη ή του αποδέκτη των μονάδων αυτόλογου αίμα
τος ή συστατικών του αίματος.

3. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δε
δομένων: καμία μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση της 
ταυτότητας του δότη, πληροφοριών σχετικά με την υγεία 
του δότη και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν.

4. Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να γίνονται 
δότες, όταν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την υγεία 
τους.

5. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την φύση των διαδι
κασιών που συνεπάγεται η αυτόλογη ή αλλογενής αιμο
δοσία και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι που συνδέονται με αυ
τές. Όσον αφορά την αυτόλογη αιμοδοσία, η πιθανότητα 
να μην επαρκέσουν οι μονάδες αυτόλογου αίματος και 
συστατικών του αίματος για τις απαιτήσεις της προβλε- 
πόμενης μετάγγισης.

6. Ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα των δοτών να 
αλλάζουν γνώμη σχετικά με την αιμοδοσία, προτού προ- 
βούν σε αυτή, ή η δυνατότητα να υπαναχωρούν ή να αυ- 
τοαποκλείονται οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία 
της αιμοδοσίας, χωρίς να έρχονται σε δύσκολη θέση.

7. Τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να ενη
μερώνουν οι δότες το κέντρο αίματος ή την νοσοκομεια
κή υπηρεσία αιμοδοσίας για οποιοδήποτε μεταγενέστε
ρο συμβάν που μπορεί να έχει ως συνέπεια να καταστεί 
ακατάλληλη για μετάγγιση μια προηγούμενη αιμοδοσία.

8. Πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του κέντρου αί
ματος ή η νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας να ενημε
ρώσει τον δότη, μέσω κατάλληλου μηχανισμού εάν τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων δείξουν στοιχεία οποιαδή
ποτε παθολογίας.

9. Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποί
ους οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συστατικών του 
αίματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ( -αν} θα απορριφθούν 
και δεν θα χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση σε άλλους 
ασθενείς.

10. Ενημέρωση ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων για 
την ανίχνευση δεικτών ιών , όπως Ηΐν,ΗΒν,ΗΟν ή άλλων 
μικροβιολογικών παραγόντων που μεταδίδονται μέσω του 
αίματος θα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του δότη 
και την καταστροφή της μονάδας που έχει συλλεχθεί.

11. Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι δότες ερωτήσεις 
οποιαδήποτε στιγμή.

ΜΕΡΟΣΒ

Πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται από τους δό
τες από το Κέντρο Αίματος και τις Νοσοκομειακές 

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε κάθε αιμοδοσία.

1. Στοιχεία ταυτότητας του δότη
Προσωπικά δεδομένα του δότη που επιτρέπουν το μο

ναδικό και μονοσήμαντο προσδιορισμό της ταυτότητας 
κάθε δότη, και διεύθυνση του δότη

2. Ιατρικό ιστορικό του δότη
Κατάσταση της υγείας και ιατρικό ιστορικό με τη βοή

θεια ερωτηματολογίου και προσωπικής συνέντευξης από 
ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, που περιέχει όλους 
τους χρήσιμους παράγοντες για την ταυτοποίηση και τον 
αποκλεισμό προσώπων των οποίων η προσφορά αίματος 
θα μπορούσε να ενέχει κίνδυνο για την υγεία τους ή κίν
δυνο μετάδοσης ασθενειών σε άλλους.

3. Υπογραφή του δότη
Υπογραφή του δότη επί του ερωτηματολογίου για τον 

δότη, δίπλα στην υπογραφή του μέλουςτου υγειονομικού
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προσωπικού που είναι αρμόδιο για την σύνταξη του ιατρι
κού ιστορικού που επιβεβαιώνει ότι ο δότης:

- Διάβασε και κατανόησε το εκπαιδευτικό υλικό που του 
δόθηκε

-Του δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις
- Έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις
- Δηλώνει ότι συγκσπθεται εν επιγνώσει να προβεί στη 

διαδικασία αιμοδοσίας
- Ενημερώθηκε σε περίπτωση αυτόλογης αιμοδοσίας , 

ότι οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συσταπκώντου αί
ματος μπορεί να μην επαρκέσουν για τις απαιτήσεις της 
προβλεπόμενης μετάγγισης

- Βεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο δό
της είναι ακριβείς βάσει όσων γνωρίζει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κάτω από εξαιρετικές καταστάσεις, ατομικές αιμοδο

σίες από δότες που δεν ανταποκρίνονται στα παρακάτω 
κριτήρια μπορεί να εγκριθούν από μέλος του ειδικευμέ
νου υγειονομικού προσωπικού του κέντρου αιμοδοσίας. 
Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται εμφανώς 
και να υποβάλλονται στις διατάξεις διαχείρισης της ποιό
τητας των άρθρων 11,12 και 13 ας οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

Τα ακόλουθα κριτήρια δεν αφορούν τις αυτόλογες αι
μοδοσίες.

1.1. Ηλικία και βάρος των δοτών
Ηλικία 18 έως 65 ετών

17 έως 18 ετών —  εκτός εάν θεωρείται 
ανήλικος βάσει του νόμου ή 
με γραπτή συγκατάθεση 
του γονέα ή του κηδεμόνα 
σύμφωνα με το νόμο.

Δότες για πρώτη φορά 
ηλικίας άνω των 60 ετών

—  κατά την κρίση του ιατρού 
του κέντρου αιμοδοσίας

Άνω των 65 ετών —  με την άδεια του ιατρού 
του κέντρου αιμοδοσίας, η 
οποία χορηγείται κάθε έτος

Βάρος
σώματος

>50 Κς για δότες ολικού αίματος ή συστατικών του αίματος 
για αφαίρεση

1.2. Επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα του δότη
Αιμοσφαιρίνη για τις γυναίκες 

>125 g/l
για τους άνδρες 
>135 g/l

Ισχύει για δότες 
μονάδων αλλογενούς 
αίματος και έμμορφων 
συστατικών

1.3. Επίπεδα πρωτεϊνών στο αίμα του δότη
Πρωτεΐνη Η ανάλυση των πρωτεϊνών για δότες 

πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο

1.4. Επίπεδα αιμοπεταλίων στο αίμα του δότη
Αιμοπετάλια Αριθμός 

αιμοπεταλίων 
μεγαλύτερος 
ή ίσος των 
150 χ 109 /I

Απαιτούμενο επίπεδο για δότες 
αιμοπεταλίων που λαμβάνονται με τη 
διαδικασία της αφαίρεσης
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΟΤΕΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Οι εξετάσεις και οι περίοδοι αποκλεισμού που σημειώνονται με αστερίσκο (*) δεν 
απαιτούνται όταν το αίμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή 
πλάσματος για κλασματοποίηση.

2.1. Κριτήρια οριστικού αποκλεισμού για δότες μονάδων αλλογενούς 
αίματος__________________________________________________________
Καρδιαγγειακές παθήσεις Ενδεχόμενοι δότες που έπασχαν ή 

πάσχουν από σοβαρή καρδιαγγειακή 
πάθηση, εκτός των συγγενών ανωμαλιών 
που θεραπεύθηκαν πλήρως

Νοσήματα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος

Ιστορικό σοβαρού νοσήματος του κεντρικού 
νευρικού συστήματος

Αιμορραγική διάθεση Ενδεχόμενοι δότες με ιστορικό διαταραχών 
πήξης

Επανειλημμένες 
λιποθυμικές κρίσεις ή 
ιστορικό σπασμών

Εκτός σπασμών της παιδικής ηλικίας ή μετά 
την πάροδο τουλάχιστον 
τριών ετών από την τελευταία λήψη 
αντιεπιληπτικών φαρμάκων χωρίς 
υποτροπή

Νόσοι του γαστρεντερικού, 
του ουρογεννητικού 
συστήματος, του αίματος, 
του ανοσοποιητικού, του 
μεταβολικού, του νεφρικού ή 
του αναπνευστικού 
συστήματος

Ενδεχόμενοι δότες με σοβαρή ενεργό, 
χρόνια ή υποτροπιάζουσα νόσο

Σακχαρώδης διαβήτης Εφόσον αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη

Λοιμώδη νοσήματα Ηπατίτιδα Β, εκτός των ατόμων που είναι 
αρνητικά στο αντιγόνο HBsAg και έχει 
αποδειχθεί η ανοσία τους

Ηπατίτιδα C

HIV-1/2

HTLV Ι/ΙΙ

Πιροπλάσμωση (*)

Kala Azar (λεϊσμανίαση) (*)

Trypanosoma cruzi (νόσος του Chagas) (*)

Κακοήθη νοσήματα Εξαιρούμενου καρκίνου in situ 
[εντοπισμένου) που θεραπεύθηκε 
πλήρως
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Μεταδοτικές σπογγώδεις Πρόσωπα με οικογενειακό ιστορικό που 
εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), συνεπάγεται κίνδυνο ανάπτυξης Μ ΙΕ . ή 
(π.χ. νόσος Creutzfeldt - πρόσωπα που ήταν αποδέκτες 
Jakob, παραλλαγή της νόσου μοσχεύματος κερατοειδούς ή σκληρός 
Creutzfeldt - Jakob ) μήνιγγος, ή οι οποίοι υποβλήθηκαν στο

παρελθόν σε αγωγή με φάρμακα 
παρασκευασμένα από ανθρώπινη 
υπόφυση. Για την ποικιλία της νόσου 
Creutzfeldt - Jakob μπορεί να συσταθούν 
περαιτέρω προληπτικά μέτρα

Ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή 
χρήση ουσιών

Οποιοδήποτε ιστορικό ενδοφλέβιας ή 
ενδομυϊκής χρήσης ουσιών χωρίς ιατρική 
συνταγή, συμπεριλαμβανομένων των 
αναβολικών στεροειδών ή των ορμονών

Λήπτης ξενομοσχεύματος

Σεξουαλική συμπεριφορά Πρόσωπα των οποίων η σεξουαλική 
συμπεριφορά συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο 
μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων που 
μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αίματος

2. 2 Κριτήρια προσωρινού αποκλεισμού 
2.2.1. Λοιμώξεις

Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

Ύστερα από μια λοίμωξη οι ενδεχόμενοι δότες πρέπει να αποκλείονται για περίοδο 
τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά την πλήρη κλινική ανάρρωση.
Ωστόσο, οι ακόλουθες περίοδοι αποκλεισμού πρέπει να εφαρμόζονται για τις

Βρουκέλλωση (*) 2 έτη μετά την πλήρη ανάρρωση

Οστεομυελίτιδα 2 έτη μετά από επιβεβαιωμένη θεραπεία

Πυρετός Q (*) 2 έτη μετά την ημερομηνία επιβεβαιωμένης 
θεραπείας

Σύφιλη (*) 1 έτος μετά την ημερομηνία επιβεβαιωμένης 
θεραπείας

Τοξοπλάσμωση 6 μήνες μετά την ημερομηνία κλινικής 
ανάρρωσης

Φυματίωση 2 έτη μετά την ημερομηνία επιβεβαιωμένης 
θεραπείας

Ρευματικός πυρετός 2 έτη μετά την ημερομηνία εξάλειψης των 
συμπτωμάτων, εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις χρόνιας καρδιακής πάθησης
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Πυρετός > 38UC 2 εβδομάδες μετά την ημερομηνία εξάλειψης 
των συμπτωμάτων

Γριππώδες σύνδρομο 2 εβδομάδες μετά την εξάλειψη των 
συμπτωμάτων

Ελονοσία (*)

-Άτομα που έζησαν τα 
πρώτα πέντε χρόνια της 
ζωής τους σε περιοχές με 
ενδημική ελονοσία

3 έτη μετά την επιστροφή από την τελευταία 
επίσκεψη στην ενδημική περιοχή, υπό την 
προϋπόθεση ότι το άτομο δεν παρουσιάζει 
συμπτώματα αυτή η περίοδος μπορεί να 
μειωθεί σε 4 μήνες εάν υπάρχουν αρνητικά 
αποτελέσματα μιας ανοσολογικής ή 
γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας σε κάθε 
αιμοληψία

-Άτομα με ιστορικό ελονοσίας 3 έτη μετά τη λήξη της θεραπείας και την 
απουσία συμπτωμάτων. Μετά από την 
περίοδο αυτή, αποδοχή μόνον εφόσον τα 
αποτελέσματα μιας ανοσολογικής ή 
γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας είναι 
αρνητικά.

-Ασυμπτωματικοί επισκέπτες 
σε ενδημικές περιοχές

6 μήνες μετά την αποχώρηση από την 
ενδημική περιοχή εκτός εάν τα 
αποτελέσματα ανοσολογικής ή γονιδιακής 
μοριακής δοκιμασίας είναι αρνητικά.

-Άτομα με ιστορικό 
αδιάγνωστης πυρετικής 
νόσου κατά τη διάρκεια ή 
εντός έξι μηνών από 
επίσκεψη σε ενδημική 
περιοχή

3 έτη μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων, 
μπορεί να μειωθεί η περίοδος σε 4 μήνες 
εάν μια ανοσολογική ή γονιδιακή μοριακή 
δοκιμασία είναι αρνητική.

Ιός Δυτικού Νείλου (West 
Nile Virus WNV)

28 ημέρες μετά την αποχώρηση από μια 
περιοχή με συνεχιζόμενη μετάδοση του 
Μ Νν σε ανθρώπους

2.2.2. Έκθεση σε κίνδυνο μετάδοσης λοίμωξης δια της μετάγγισης

-Ενδοσκοπική εξέταση με τη χρήση Αποκλεισμός για 6 μήνες, ή για 4 
εύκαμπτων εργαλείων μήνες εφόσον τα αποτελέσματα μιας
-Έκθεση βλεννογόνου σε εκτόξευση δοκιμασίας ΝΑΤ για την ηπατίτιδα C 
αίματος ή ύστερα από νύξη βελόνης είναι αρνητικά 
-Μετάγγιση συστατικών του αίματος 
-Μεταμόσχευση ανθρώπινων ιστών 
ή κυττάρων
-Μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις - 
Τατουάζ ή τοποθέτηση
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κοσμημάτων δια αιχμηρού 
οργάνου (body piercing) 
-Βελονισμός εκτός εάν έγινε από 
ειδικό επαγγελματία και με 
αποστειρωμένη βελόνα μιας χρήσης 
- Πρόσωπα που εκτίθενται σε 
κίνδυνο λόγω της επαφή στο στενό 
οικογενειακό τους περιβάλλον με 
πρόσωπα που πάσχουν από 
ηπατίτιδα Β

Πρόσωπα των οποίων η 
συμπεριφορά ή η δραστηριότητα 
συνεπάγεται κίνδυνο μετάδοσης 
λοιμωδών νοσημάτων που 
μπορούν να μεταδοθούν μέσω του 

αίματος

Αποκλεισμός αφού σταματήσει η 
συμπεριφορά αυτή για περίοδο της 
οποίας η διάρκεια εξαρτάται από 
την εν λόγω ασθένεια και από την 
ύπαρξη κατάλληλων δοκιμασιών

2.2.3. Εμβολιασμός

Εξασθενημένοι ιοί ή βακτηρίδια 4 εβδομάδες

Αδρανοποιημένοι/ νεκροί ιοί, 
βακτηρίδια ή ρικέτσιες

Αποδεκτοί εφόσον η κατάσταση τους 
είναι ικανοποιητική

Τοξικές ουσίες Αποδεκτοί εφόσον η κατάσταση τους 
είναι ικανοποιητική.

Εμβόλια ηπατίτιδας Α ή ηπατίτιδας Β Αποδεκτοί εφόσον η κατάσταση τους 
είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει 
έκθεση στον ιό.

Αντιλυσσικό εμβόλιο Αποδεκτοί εφόσον η κατάσταση τους 
είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει 
έκθεση.
Αποκλεισμός για ένα έτος εάν ο 
εμβολιασμός έχει γίνει ύστερα από 
έκθεση.

Εμβόλιο κατά της κροτωνογενούς 
εγκεφαλίτιδας

Αποδεκτοί εφόσον η κατάσταση τους 
είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει 
έκθεση

2.2.4. Άλλες περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισμού

Εγκυμοσύνη 6 μήνες μετά τον τοκετό ή το τέλος της 
εγκυμοσύνης, εκτός από ορισμένες εξαιρετικές 
περιπτώσεις και στη διακριτική ευχέρεια του
ιατρού
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Ήσσονες χειρουργικές 
επεμβάσεις

1 εβδομάδα

Οδοντιατρική θεραπεία Συνήθεις οδοντιατρικές εργασίες από οδοντίατρο 
ή οδοντίατρο υγειονολόγο —  αποκλεισμός έως 
την επόμενη ημέρα.
(Σημείωση: Η εξαγωγή, τα σφραγίσματα και οι 
παρόμοιες εργασίες θεωρούνται ως ήσσονες 
χειρουργικές επεμβάσεις)

Φαρμακευτική αγωγή Ανάλογα με τη φύση του φαρμάκου που έχει 
συνταγογραφηθεί, του τρόπου που ενεργεί και 
της ασθένειας για την οποία χορηγείται

2.3. Αποκλεισμός για ειδικές επιδημιολογικές καταστάσεις

Ειδικές
επιδημιολογικές 
καταστάσεις 
(π.χ. εκδήλωση 
ασθένειας)

Αποκλεισμός ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση.
(Οι περίοδοι αποκλεισμού πρέπει να κοινοποιούνται από τις 
αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή ώστε να λαμβάνονται μέτρα 
σε κοινοτικό επίπεδο)

2.4 Κριτήρια αποκλεισμού για δότες μονάδων αυτόλογου αίματος

Σοβαρή καρδιακή πάθηση Ανάλογα με τις κλινικές συνθήκες 
της συλλογής του αίματος

Πρόσωπα που πάσχουν ή έπασχαν 
από:
—  Ηπατίτιδα Β, εκτός των ατόμων 
που είναι αρνητικά στο αντιγόνο 
ΗΒςΑς και έχει αποδειχθεί η ανοσία 
τους
—  Ηπατίτιδα 0
— Ηΐν-1/2
— ΗΤΙ_ν Ι/ΙΙ

Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο 
να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις 
για την αυτόλογη αιμοδοσία από 
τα εν λόγω πρόσωπα

Ενεργός βακτηριακή λοίμωξη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.1. Αποθήκευση σε υγρή μορφή

Συστατικά Θερμοκρασία
αποθήκευσης

Ανώτατη διάρκεια 
αποθήκευσης

Παρασκευάσματα 
ερυθρών αιμοσφαιρίων 
και ολικό αίμα (εφόσον 
χρησιμοποιείται για 
μετάγγιση ως ολικό 
αίμα)

+2 έως + 6 °0 28-49 ημέρες ανάλογα με τις 
διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τη 
συλλογή, την επεξεργασία 
και την αποθήκευση

Παρασκευάσματα
αιμοπεταλίων

+ 20 έως + 24 °0 5 ημέρες μπορούν να 
αποθηκευθούν έως 7 ημέρες 
σε συνδυασμό με σύστημα 
ανίχνευσης ή ελάττωσης της 
βακτηριακής μόλυνσης

Κοκκιοκύτταρα + 20 έως + 24 °0 24 ώρες

1.2. Κρυοσυντήρηση

Συστατικά Συνθήκες και διάρκεια αποθήκευσης

Ερυθρά
αιμοσφαίρια

Έως 30 έτη ανάλογα με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία 
και την αποθήκευση

Αιμοπετάλια Έως 24 μήνες ανάλογα με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία 
και την αποθήκευση

Πλάσμα και 
κρυοίζημα

Έως 36 μήνες ανάλογα με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία 
και την αποθήκευση

Τα κρυοσυντηρημένα ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια πρέπει να εναιωρούνται 
σε ένα κατάλληλο μέσον μετά την απόψυξη. Η επιτρεπόμενη περίοδος αποθήκευσης 
υετά την απόψυξη θα εξαρτηβεί από τη υέθοδο που χοησιυοποιείται
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2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
Η μεταφορά και η διανομή αίματος και συστατικών του 

αίματος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μετάγγισης-αιμο- 
δοσίας πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που 
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του προϊόντος.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ- 
ΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

3.1. Οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συστατικών του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

αίματος πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες και 
να αποθηκεύονται, να μεταφέρονται και να διανέμονται 
χωριστά από τις μονάδες αλλογενούς αίματος και συστα
τικών του αίματος.
3.2. Οι μονάδες αυτόλογου αίματος και συστατικών του 
αίματος πρέπει να επισημαίνονται όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/ 98/ΕΚ και επιπλέον στη σήμανση πρέπει να 
αναγράφεται η ταυτότητα του δότη και η προειδοποίηση 
«ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1 .ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1.Παρασκευάσμα
τα ερυθρών 
αιμοσφαιρίων

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σημεία 1.1 έως 
1.8 μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία 
στα κέντρα αίματος και πρέπει να επισημαίνονται 
ανάλογα

1.1 Ερυθρά αιμοσφαίρια

1.2 Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της 
υπερκείμενης λευκής στιβάδας

1.3 Ερυθρά αιμοσφαίρια από αφαίρεση των λευκών 
αιμοσφαιρίων

1.4 Ερυθρά αιμοσφαίρια σε προσθετικό διάλυμα

1.5 Ερυθρά αιμοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της 
υπερκείμενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό 
διάλυμα

1.6 Ερυθρά αιμοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων, σε προσθετικό διάλυμα

1.7 Ερυθρά αιμοσφαίρια από αφαίρεση

1.8 Ολικό αίμα

2.Παρασκευάσματα
αιμοπεταλίων

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σημεία 2.1 έως 
2.6 μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία 
στα κέντρα αίματος και πρέπει να επισημαίνονται 
ανάλογα

2.1 Αιμοπετάλια από αφαίρεση

2.2 Αιμοπετάλια από αφαίρεση, ύστερα από αφαίρεση 
των λευκών αιμοσφαιρίων

2.3 Δεξαμενή αιμοπεταλίων, ανακτηθέντων
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2.4 Δεξαμενή αιμοπεταλίων, ανακτηθέντων, ύστερα από 
αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων

2.5 Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, μία μονάδα ολικού 
αίματος

2.6 Αιμοπετάλια, ανακτηθέντα, ύστερα από αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων, μία μονάδα ολικού αίματος

3. Παρασκευή 
κλάσματος

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σημεία 3.1 έως 
3.3 μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία 
στα κέντρα αιμοδοσίας και πρέπει να επισημαίνονται 
ανάλογα

3.1 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα

3.2 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα, μετά από αφαίρεση 
του κρυοϊζήματος

3.3 Κρυόίζημα

4. Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση

5. Νέα συστατικά Οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για νέα 
συστατικά του αίματος θεσπίζονται από την αρμόδια 
εθνική αρχή. Αυτά τα νέα συστατικά πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ώστε να λαμβάνονται 
μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

2.1. Το αίμα και τα συστατικά του αίματος πρέπει να υπο
βάλλονται στις ακόλουθες τεχνικές μετρήσεις της ποιότη
τας των οποίων τα απ στελέσματα π ρέπει να είναι αποδεκτά

2.2. Πρέπει να πραγματοποιείται κατάλληλος βακτηριο- 
λογικός έλεγχος της διαδικασία συλλογής και παρασκευής.

2.3. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε όλες οι εισαγωγές αί

ματος και συστατικών του αίματος από τρίτες χώρες, συ
μπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως 
αρχική ύλη /πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμακευτι
κών ιδιοσκευασμάτων προερχόμενων από ανθρώπινο αί
μα ή ανθρώπινο πλάσμα, θα πρέπει να πληρούν ισοδύνα
μες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας όπως τίθενται 
από την οδηγία αυτή.

2.4.Για αυτόλογες αιμοδοσίες, τα μέτρα που σημειώνο
νται με αστερίσκο (*) συνιστώνται αλλά δεν απαιτούνται:

Συστατικά Απαιτουμενες Αποδεκτά αποτελέσματα για
μετρήσεις όσον 
αφορά την ποιότητα
Η απαιτούμενη 

συχνότητα δειγ
ματοληψίας για το 
σύνολο των μέτρων 
καθορίζεται βάσει του 
στατιστικού ελέγχου των 
διαδικασιών

τις μετρήσεις της ποιότητας
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Ερυθρά αιμοσφαίρια
Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

αποθήκευσης για τη διατήρηση 
του προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Τουλάχιστον 45 γραμμάρια 
ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από 0,8 %της μάζας 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια 
ύστερα από αφαίρεση 
της υπερκείμενης λευκής 
στιβάδας

Ογκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
αποθήκευσης για τη διατήρηση 
του προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 43 
γραμμάρια ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της 
μάζας των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων στο τέλος της 
διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια 
ύστερα από αφαίρεση 
των λευκών 
αιμοσφαιρίων

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
αποθήκευσης για τη διατήρηση 
του προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 40 
γραμμάρια ανά μονάδα

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων Λιγότερο από 1x106 ανά 

μονάδα
Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της 

μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας 
ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια 
σε προσθετικό διάλυμα

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
αποθήκευσης για τη διατήρηση 
του προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 45 
γραμμάρια ανά μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8 % της 
μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας 
ζωής
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Ερυθρά αιμοσφαίρια 
ύστερα από αφαίρεση 
της λευκής στιβάδας, σε 
προσθετικό διάλυμα

Όγκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
αποθήκευσης για τη διατήρηση 
του προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 43 
γραμμάρια

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8% της 
μάζας
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ερυθρά αιμοσφαίρια 
ύστερα από αφαίρεση 
των λευκών σε 
προσθετικό διάλυμα

Ογκος Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
αποθήκευσης για τη διατήρηση 
του προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 40
γραμμάρια
ανά μονάδα

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων

Λιγότερο από 1x10β ανά 
μονάδα

Αιμόλυση
Λιγότερο από το 0,8 % της 
μάζας των ερυθρών αιμοσφαι
ρίων στο τέλος της διάρκειας 
ζωής
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Ερυθρά αιμοσφαίρια αττό 
αφαίρεση

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
για τη διατήρηση του 
προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 40ς ανά 
μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8% της 
μάζας
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
στο τέλος της διάρκειας ζωής

Ολικό αίμα Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
για τη διατήρηση του 
προϊόντος με βάση τις 
προδιαγραφές αιμοσφαιρίνης 
και αιμόλυσης 
450 πιΙ +/- 50 πτΙ 
Για παιδιατρικές συλλογές 
αυτόλογου αίματος να μην 
υπερβαίνει τα 10,5 πτΙ ανα Κ9 
βάρους σώματος

Αιμοσφαιρίνη (*) Όχι λιγότερο από 45ς ανά 
μονάδα

Αιμόλυση Λιγότερο από το 0,8% της 
μάζας
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
στο τέλος της διάρκειας ζωής

Αιμοπετάλια από 
αφαίρεση

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών 
όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των 
αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων 
που συμφωνούν με 
επικυρωμένες συνθήκες 
παρασκευής και συντήρησης

ρΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22°
Ο κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής______________________
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Αιμοπετάλια ύστερα από 
αφαίρεση των λευκών 
αιμοσφαιρίων 
ανακτηθέντων

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών 
όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των 
αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων 
που συμφωνούν με 
επικυρωμένες συνθήκες 
παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων Λιγότερο από 1x106 ανά 

μονάδα
ΡΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22° 

0  κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Δεξαμενή αιμοπεταλίων 
ανακτηθέντων

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών 
όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των 
αιμοπεταλίων ανά δεξαμενή 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων 
που συμφωνούν με 
επικυρωμένες συνθήκες 
παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων Λιγότερο από 0,2x109 ανά 

μία μονάδα (μέθοδος 
πλάσματος πλούσιου σε 
αιμοπετάλια )
Λιγότερο από 0,05x109 ανά 
μία μονάδα (μέθοδος 
αφαίρεσης της υπερκείμενης 
λευκής στιβάδας)

ΡΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22° 
0 κατά τη λήξη της 
διάρκειας ζωής
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Δεξαμενή αιμοπεταλίων 
ανακτηθέντων , ύστερα 
από αφαίρεση των 
λευκών αιμοσφαιρίων

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών 
όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των 
αιμοπεταλίων ανά δεξαμενή 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων 
που συμφωνούν με 
επικυρωμένες συνθήκες 
παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων Λιγότερο από 1x109 δεξαμενή

ΡΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22° 
Ό κατά τη λήξη της 
διάρκειας ζωής

Αιμοπετάλια ανακτηθέντα 
μια μονάδα

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών 
όσον αφορά το ρΗ

Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των 
αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων 
που συμφωνούν με 
επικυρωμένες συνθήκες 
παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων

Λιγότερο από 0,2x109 ανά 
μία μονάδα (μέθοδος 
πλάσματος πλούσιου σε 
αιμοπετάλια )

ρΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22° 
0  κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Αιμοπετάλια , 
ανακτηθέντα ύστερα από 
αφαίρεση των λευκών 
αιμοσφαιρίων, μία 
μονάδα

Όγκος Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά αποθήκευσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των προδιαγραφών 
όσον αφορά το ρΗ
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Αριθμός αιμοπεταλίων Αποκλίσεις του αριθμού των 
αιμοπεταλίων από ένα δότη 
είναι επιτρεπτές εντός ορίων 
που συμφωνούν με 
επικυρωμένες συνθήκες 
παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών 
αιμοσφαιρίων

Λιγότερο από 1x10b ανά 
μονάδα

ΡΗ 6,4-7,4 με διόρθωση για 22° 
C κατά τη λήξη της διάρκειας 
ζωής

Πρόσφατα κατεψυγμένο 
πλάσμα

Όγκος Δηλωθείς όγκος +/-10%

Παράγοντας νΐΙΙο(*) Μέσος όρος (μετά την ψύξη 
και την απόψυξη):70% ή 
περισσότερο της αξίας της 
πρόσφατα συλλεχθείσας 
μονάδας πλάσματος

Σύνολο πρωτεϊνών (*) Όχι λιγότερο από 50 ρ/Ι
Υπολειπόμενη 
συγκέντρωση έμμορφων 
ουσιών (*)

Ερυθρά αιμοσφαίρια 
:Λιγότερο από 6,0x109/I 
Λευκά αιμοσφαίρια.: Λιγότερο 
από 0,1χ109/Ι 
Αιμοπετάλια :Λιγότερο από 
50χ 109 /I

Πρόσφατα κατεψυγμένο 
πλάσμα , ύστερα από 
αφαίρεση του 
κρυοϊζήματος

Όγκος Δηλωθείς όγκος +/-10%

Υπολειπόμενη 
συγκέντρωση έμμορφων 
ουσιών (*)

Ερυθρά αιμοσφαίρια: 
Λιγότερο από 6,0x10S/I 
Λευκά αιμοσφαίρια: Λιγότερο 
από 0,1x109/I 
Αιμοπετάλια :Λιγότερο από 
50x109/I

Κρυοίζημα Συγκέντρωση ινωδογόνου
η

Περισσότερο από ή ίσο με 
140 mg ανά μονάδα

Περιεχόμενος παράγων 
νΐΙΙοΓ)

Περισσότερο από ή ίσο με 70 
διεθνείς μονάδες ανά μονάδα

Κοκκιοκύτταρα από 
αφαίρεση

Όγκος Λιγότερο από 500m/l

Αριθμός κοκκιοκυττάρων Περισσότερο από 1 χ101ϋ 
κοκκιοκύτταρα ανά μονάδα
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Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ

ματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Αθήνα, 29 ίουλίου 2005 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3418 

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με 
οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, 
θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες 
έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσ
δήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση 
ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην 
προαγωγή της επιστήμης.

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται 
και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης 
φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πι
στοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική 
υποστήριξη του ασθενή.

4. Κατά τον παρόντα Κώδικα:
α) στην έννοια «ασθενής» περιλαμβάνεται κάθε χρήστης 

των υπηρεσιών υγείας,
β) στην έννοια «οικείος» περιλαμβάνονται οι συγγενείς 

εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί 
γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, 
οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελ
φών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς 
και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπη
ρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανε
ξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού 
επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής 
εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άρθρο 2

Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα
1. Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα που απο

σκοπεί στη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της

Αρ. Φύλλου 287
28 Νοεμβρίου 2005

σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώ
που, καθώς και στην ανακούφισή του από τον πόνο.

2. Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το 
έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, 
κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, να αποφεύγει 
κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει την 
τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την 
πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. Οφείλει, 
επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική 
του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση 
του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την 
αξιοπιστία του ιατρικού σώματος. Ο ιατρός πρέπει να επι
δεικνύει τη συμπεριφορά αυτή όχι μόνον κατά την άσκηση 
του επαγγέλματος του, αλλά και στο πλαίσιο της γενι
κότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του.

3. Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους 
γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής 
επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώ
πινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται 
σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, 
θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατο
λισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας.

4 .0  ιατρός σέβεται την ανθρώπινη ζωή ακόμη και κάτω 
από απειλή και δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις του ενάντια 
στις αρχές του ανθρωπισμού. Δεν συντρέχει ούτε παρέχει 
υποστήριξη σε βασανιστήρια ή άλλες μορφές εξευτελι
στικής και απάνθρωπης συμπεριφοράς, οποιαδήποτε και 
αν είναι η πράξη για την οποία κατηγορείται ή θεωρείται 
ένοχο ή ύποπτο το θύμα αυτών των διαδικασιών, σε καιρό 
ειρήνης ή πολέμου.

5. Ο ιατρός, επικαλούμενος λόγους συνείδησης, έχει 
δικαίωμα να μη μετέχει σε νόμιμες ιατρικές επεμβάσεις 
στις οποίες αντιτίθεται συνειδησιακά, εκτός από επεί
γουσες περιπτώσεις.

6. Αν η κρίση του ιατρού ενδέχεται να επηρεασθεί από 
μία ιατρική κατάσταση από την οποία υποφέρει, καθώς 
και εάν ο ιατρός πάσχει ή είναι φορέας ενός μεταδοτικού 
νοσήματος, πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από ιατρό ερ
γασίας ή κατάλληλα καταρτισμένους συναδέλφους σχε
τικά με την αναγκαιότητα ή τον τρόπο αλλαγής παροχής 
των υπηρεσιών του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιατρός δεν 
πρέπει να επαφίεται στην αποκλειστική προσωπική του 
εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου.

Άρθρο 3
Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

1. Κάθε ιατρός απολαύει κατά την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος, επιστημονικής ελευθερίας και ελευθερίας

77



5400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

τεκμηριωμένη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός 
απέχει από κάθε επιχείρηση ή προσπάθεια βιομηχανο
ποίησης της διαδικασίας της ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής.

3. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο έμβρυο, η οποία γίνεται 
στο πλαίσιο εφαρμογής των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθού
μενης αναπαραγωγής, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δια
τάξεις για την προστασία της γενετικής ταυτότητας και την 
απαγόρευση τροποποιήσεων του ανθρώπινου γονιδιώματος, 
που είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν στην επόμενη γενεά

4. Η κλωνοποίηση ως μέθοδος αναπαραγωγής ανθρώ
που απαγορεύεται.

5. Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και 
τις αρχές της ηθικής συνείδησής του και να αρνηθεί να 
εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία της ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Άρθρο 31
Τεχνητή διακοπή κύησης

1. Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και 
τις αρχές της ηθικής συνείδησής του και να αρνηθεί 
να εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία τεχνητής 
διακοπής της κύησης, εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος 
κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και 
διαρκούς βλάβης της υγείας της. Στην περίπτωση αυτή, 
απαιτείται σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του κατά 
περίπτωση αρμόδιου ιατρού.

2. Ο ιατρός οφείλει να παρέχει συμβουλευτική υποστή
ριξη στη γυναίκα που ζητεί την παροχή των υπηρεσιών 
του, πριν προχωρήσει στη διακοπή της κύησης.

Άρθρο 32
Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων

1. Ο ιατρός οφείλει να ενθαρρύνει τις μεταμοσχεύσεις 
ιστών και οργάνων που γίνονται για θεραπευτικούς λό
γους, παρέχοντας σωστή ενημέρωση και συνεργαζόμενος 
με τους αντίστοιχους φορείς και υπηρεσίες.

2. Ο ιατρός δεν παρέχει τις υπηρεσίες του εάν η μετα
μόσχευση γίνεται ή επιχειρείται να γίνει με οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα ή υποκρύπτει τέτοιο. Η καταβολή των δα
πανών που είναι απαραίτητες για τη μεταμόσχευση δεν 
συνιστά αντάλλαγμα.

3. Ο ιατρός προστατεύει, με κάθε τρόπο, το απόρρητο 
της ταυτότητας του δότη και του λήπτη.

Άρθρο 33
Αιμοδοσία

1. Ο ιατρός ενθαρρύνει πάντοτε την εθελοντική και μη 
αμειβόμενη αιμοδοσία. Το οικονομικό όφελος δεν πρέπει 
ποτέ να αποτελεί κίνητρο ούτε για τους αιμοδότες ούτε 
για τους υπεύθυνους συλλογής αίματος.

2. Ο ιατρός, εκτός από τη μέριμνα του αιμολήπτη, έχει 
και τη μέριμνα του αιμοδότη. Η μέριμνα για την υγεία και 
την ασφάλεια του αιμοδότη είναι διαρκής.

3. Ο ιατρός γνωρίζει στον αιμοδότη όλους τους κινδύ
νους που εμπεριέχει η διαδικασία της αιμοδοσίας.

4. Ο ιατρός λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση της 
ανωνυμίας μεταξύ αιμοδοτών και αιμοληπτών, εκτός εάν 
συντρέχουν ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι, όπως η διασφάλιση 
της υγείας του αιμολήπτη ή λόγοι ηθικής ευπρέπειας ή 
συγγενικής ή κοινωνικά πρόσφορης αλληλεγγύης.

Άρθρο 34
Προστασία γενετικής ταυτότητας

1. Παρεμβάσεις του ιατρού οι οποίες οδηγούν στην τρο
ποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος μπορούν να γίνουν 
μόνο για προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς

σκοπούς. Σε καμία περίπτωση η τροποποίηση αυτή δεν μπο
ρεί να μεταφέρεται στο γονιδίωμα της επόμενης γενεάς.

2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της γενετικής τε
χνολογίας για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

Άρθρο 35
Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο

1.0  ιατρός είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει πρόθυμα και 
απροφάσιστα όλα τα επιβεβλημένα καθήκοντα και τις υποχρε
ώσεις προς τον Ιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος.

2 .0  ιατρός οφείλει να εγγράφει' ως μέλος του Ιατρικού 
Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έχει την επαγγελ
ματική του εγκατάσταση.

3. Ο ιατρός οφείλει να προσέρχεται ανελλιπώς στις 
γενικές συνελεύσεις και να συμβάλλει με τις γνώσεις και 
το ζήλο του στην προαγωγή και ολοκλήρωση των σκοπών 
του Συλλόγου, να αναλαμβάνει και να εκτελεί ενόρκως 
και ευσυνείδητα κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται, να 
εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις τακτικά και 
έγκαιρα, να μετέχει στις ψηφοφορίες για την εκλογή των 
καταλληλότερων, κατά την κρίση του, οργάνων διοίκησης, 
να βοηθά το Σύλλογο όταν καλείται και να προσέρχεται 
σε κάθε περίσταση, καθώς και να υπακούει στις απο
φάσεις του Συλλόγου που λαμβάνονται νόμιμα και είναι 
δεσμευτικές για το σύνολο.

4. Κάθε παράλειψη ή παράβαση των υποχρεώσεων του 
ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και κάθε απείθεια 
προς τις αποφάσεις του, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις 
σε βάρος του υπεύθυνου ιατρού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36 
Κυρώσεις

1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος τιμω
ρείται πειθαρχικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

2. Επιπλέον ο ιατρός που παραβιάζει τις διατάξεις των 
άρθρων 6 παράγραφοι 4 και 5,19 παράγραφοι 5,6 και 7,24 
παράγραφος 4, 28 παράγραφος 9 και 30 παράγραφος 4, 
τιμωρείται με προσωρινή ανάκληση της άδειας ασκήσεως 
του επαγγέλματος και προσωρινή παύση από θέση που 
τυχόν κατέχει στο Δημόσιο για τουλάχιστον δύο (2) έτη 
και πρόστιμο ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000,00) έως και 
διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ. Η ποινή επιβάλ
λεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 
Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, η οποία εκδίδεται μέσα 
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποστολή σχε
τικού ερωτήματος. Σε περίπτωση τελέσεως εκ νέου μίας 
από τις ανωτέρω παραβάσεις, επιβάλλεται υποχρεωτικά, 
με όμοια απόφαση, οριστική ανάκληση της άδειας ασκή
σεως του επαγγέλματος και οριστική παύση.

3. Ο ιατρός έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση, αποζημί
ωση και επανόρθωση κάθε οικονομικής ή ηθικής βλάβης 
ή ζημίας που υπέστη από την εναντίον του άσκηση κάθε 
είδους αβάσιμης αναφοράς από φυσικά ή νομικά πρό
σωπα. Κάθε ιατρός ο οποίος κατηγορείται στο πλαίσιο 
αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας έχει δικαίωμα 
απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητάς του.

Άρθρο 37
Καταργητική διάταξη

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το 
β.δ. της 25.5./6.7.1955 (ΦΕΚ 171 Α').
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2. Με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποι
νή μέχρι τριακόσια (300,00) ευρώ τιμωρείται ο πτυχιούχος 
Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπι
στημίου κράτους-μέλους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή άλλης 
ισότιμης και αντίστοιχης αλλοδαπής Οδοντιατρικής Σχολής, 
ο οποίος ασκεί την οδοντιατρική χωρίς την απαιτοόμενη από 
την κείμενη νομοθεσία άδεια εξασκήσεως οδοντιατρικού 
επαγγέλματος, ή για όσο χρόνο η άδεια τελεί σε νόμιμη 
αναστολή ή έχει ανακληθεί, ή χωρίς να είναι εγγεγραμ
μένος στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο ή χωρίς να έχει 
λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου. Με 
τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι διαχειριστές ή νόμιμοι 
εκπρόσωποι νομικών προσώπων που, ενώ έχουν συσταθεί 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 
Α'), δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας 
ή και ίδρυσης, καθώς και οι οδοντίατροι που προσφέρουν 
με οποιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες σε αυτά.»

Άρθρο 39
Οι οδοντίατροι που παρακολούθησαν από την 27η Αυ- 

γούστου 1999 ή παρακολουθούν, κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος, τα μεταπτυχιακά προγράμ
ματα των Ορθοδοντικών Τμημάτων των Οδοντιατρικών 
Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το π.δ. 
235/1988 (ΦΕΚ 100 Α'), μπορούν να αποκτήσουν τον τίτλο 
της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής κατόπιν 
εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τη χορήγηση 
τίτλου ειδικότητας διατάξεις.

Άρθρο 40
Ενίσχυση εσόδων Οργανισμού Περίθαλψης 

Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α') 

προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:
«δ. Έσοδα από παρακράτηση, τα οποία απορρέουν από 

συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός με προμηθευτές 
Υγείας και από προγραμματικές συμβάσεις με άλλους 
Οργανισμούς, μη επιχορηγούμενους άμεσα ή έμμεσα από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και έσοδα από τα 
πρόστιμα που επιβάλλει ο Ο.Π.Α.Δ. Τα ανωτέρω έσοδα 
μπορούν να διατίθενται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. 
που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικο
νομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις 
λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού, 
για την ανάπτυξη του πληροφορικού του συστήματος και 
για τη χορήγηση πρόσθετων παροχών στους τακτικούς 
υπαλλήλους του Οργανισμού. Το ύψος των πρόσθετων 
παροχών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο
γή της παρούσας διάταξης ρυθμίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 2071/1992

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν.2071/ 
1992 (ΦΕΚ 123 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ειδικευόμενοι ιατροί που πάσχουν από τις ασθένειες 
που αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 
(ΦΕΚ 165 Α') και δεν μπορούν, για αυτόν το λόγο, να συνεχί- 
σουν την ειδικότητά τους, είναι δυνατόν, με αίτησή τους, να 
τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι σε άλλη ειδικότητα.»

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2071/1992

Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι ιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις για 
εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ.

ή σε Ν.Π.Ι.Δ., διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους 
θέσης, οι δε λοιποί είναι άμισθοι, εκτός των εξειδικευ- 
ομένων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή σε 
Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) νεογνών.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3209/2003

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3209/2003 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα που 
απαιτούνται για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων.»

Άρθρο 44
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3293/2004 

(ΦΕΚ 231 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας όπου 

δεν υπάρχει Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, στην ως 
άνω επιτροπή συμμετέχει ο αρχαιότερος υπάλληλος κα
τηγορίας ΠΕ και, ελλείψει αυτού, ο αρχαιότερος υπάλ
ληλος κατηγορίας ΤΕ.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι 
λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του αιρετού εκ
προσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ι.Κ.Π.Α.»

3. Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α') οι οποίες 
προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30 Α') παρατείνονται μέχρι τη 10η Απριλίου 2006.

Άρθρο 45
Ως πρώτη ημέρα έναρξης της προθεσμίας που αναφέ- 

ρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 ε του ν. 3388/2005 ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2006.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου 2005.
Άρθρο 46 

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Α.ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ‘ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’ 
ΔΡ ΑΚΟΠΟ Υ ΛΕΙΟ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ 
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΝ.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ-ΡΙΟΥ 
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ 
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
Α’ ΤΑΞΗΣ

Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤ 
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΤΙΚ.Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 
Ι.Κ.Α ΑΘΗΝΑΣ 
Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
ΝΟΣ.Ι.Μ.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 
Π.Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ 
Ν.Α.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ 
ΠΑΥΛΟΣ
Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ν.Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 
Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΠΑΝ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝ.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
Ν.Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ



Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘ΘΡΙΑΣΙΟ’

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
Β’ ΤΑΞΗΣ

Γ.Ν.ΠΑΙΔ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΑΣ 
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ 
ΑΝΤΙΚ.Ν. ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 
Γ.Ν.ΑΘ.
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
401 Σ.Ν.
251 Γ.Ν.Α.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚ.
Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ 
Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ 
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ 
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 
Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ 
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 
Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ 
Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΙΔΑΣ 
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Γ.Ν. ΧΙΟΥ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ Ή  ΕΛΠΙΣ’
Γ.Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
1° ΝΟΣ. ΙΚΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ
Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

/



Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Γ.Ν. ΚΥ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΑΝΤ.Κ.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Από
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
.ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ
Νέο
Υπό
λοιπο

Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ 3982 4591 37 1416 52 10078 6803 “ 279 1456 989 130 9657 421
Γ.Ν.ΑΘ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 4354 8257 1193 234 14038 4052 2060 3179 3695 581 13567 471
ΓΝ.ΑΘ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 5785 8212 2120 7260 313 23690 7015 2603 12422 1050 400 23490 200
Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 9460 4734 702 1784 67 16747 3488 10346 2063 709 16606 141
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝ.ΑΙΜ 457 4814 390 499 627 6787 73 3589 188 2464 204 6518 269
Γ.Ν.ΑΘΗΝ. ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ 1351 2816 246 770 238 5421 1190 1575 2121 285 5171 250
Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 7936 7147 22 5058 1008 21171 7442 7024 2964 2670 134 20234 937
Γ.Ν.ΘΕΣ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 7281 4186 25 9340 541 21373 8289 304 8939 2899 269 20700 673
Γ.Ν. ΠΑΤΡ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ 1749 3746 142 217 5854 3470 629 1343 204 5646 208
Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥΠΑΤΡΩΝ 1470 3769 2906 355 8500 4402 542 2877 502 8323 177
Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ 1922 2882 619 507 373 6303 3182 2209 10 321 143 5865 438
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1613 1066 170 232 3081 1542 1212 126 36 2916 165
Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3138 2749 85 514 404 6890 2657 1224 844 1282 228 6235 655
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 3851 4102 32 283 279 8547 1769 4433 1821 201 8224 323
Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤ 641 308 38 144 1131 575 360 32 967 164
Γ.Ν. ΑΓ.ΟΛΓΑ 1605 805 330 138 2878 2171 290 212 2673 205
Γ.Ν.ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ 3567 5028 48 384 9027 1622 4959 214 1037 307 8139 885
ΑΝΤΙΚ.Ν ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ 1182 450 1503 11 3146 2929 182 21 3132 14
Γ.Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 2003 6580 12000 3792 250 24625 2424 2357 18614 165 23560 106£
Γ.Ν. ΠΑΙΔ.ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 573 1408 589 37 2607 882 382 1163 75 2502 10£
Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1529 905 248 56 218 2956 834 1237 175 306 107 2659 297
Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ 596 464 8 70 1138 576 420 5 33 15 1049 8S
Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1560 376 1048 105 3089 1711 267 931 28 42 2979 11C
Γ.Ν.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 449 102 167 63 781 408 51 215 60 734 47
ΝΟΣ.ΑΘΗΝ. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 1259 195 1038 183 2675 884 267 906 84 286 2427 24ί
Γ.Ν.ΑΡΓΟΥΣ 1224 796 349 6 138 2513 1091 1166 47 2304 20Í
Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 113 412 19 48 592 228 234 60 16 538 5'
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ"" 1019 452 211 115 1797 1006 352 345 4 1707 9<
ΝΟΣ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 3516 2868 11 724 7119 3924 2144 331 6399 72<
Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ 1064 1074 19 231 117 2505 1414 808 66 2288 21 '
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 3704 2049 70 13 208 6044 3051 1306 168 927 92 5544 5»0·
251 Γ.Ν.Α. 414 653 1170 56 2293 2055 79 65 2199 9-
Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 853 500 27 50 26 1456 701 591 12 61 1365 9
Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 300 321 104 22 78 825 382 370 14 766 5



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΤΤΟ
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι 
κές
Κλινικές

i ια
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ
Νέο
Υπό
λοιπο

Γ. Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 1054 532 605 43 190 2424 962 1122 110 2194 23C
Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΙ 2885 606 39 346 3876 1630 1835 55 3520 356
Γ.Ν.ΧΙΟΥ 1127 375 30 123 1655 779 707 37 1523 132
Γ.Ν.Ε.Ε.Σ. 1834 1189 847 152 4022 2975 534 263 3772 25C
Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 1490 609 69 85 201 2454 1187 865 42 144 2238 216
Γ.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 5574 650 4214 60 10498 9317 426 650 40 10433 6ί
Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 681 114 5 89 889 445 308 40 793 96
Γ.Ν. Η ΕΛΠΙΣ 576 1902 129 236 2843 1414 631 244 12 153 2454 38Í
Γ.Ν. Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1257 591 1073 66 2987 2641 232 113 2986 1
ΙΠ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1781 1586 977 403 4747 3953 99 231 4283 46¿
ΑΝΤΙΚ.Ν.ΘΕΣ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 771 1356 1345 326 3798 2862 320 51 295 3528 27C
Γ.Ν.ΘΡΙΑΣΙΟ 2753 1280 163 97 4293 2850 970 338 4158 13Í
1 ΝΟΣ.ΙΚΑ Η ΠΕΝΤΕΛΗ 559 54 362 99 1074 856 112 26 994 8(
ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 930 859 405 113 2307 1185 176 539 304 45 2249 5ί
Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1598 1556 3009 339 6502 5047 127 876 139 6189 3ί:
Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΩ 436 380 14 43 873 392 284 125 33 834 3!
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 2252 1902 93 123 199 4569 2284 1596 56 202 213 4351 211
Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1775 656 287 362 89 3169 1610 829 2 569 39 3049 12<
Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1628 568 89 254 187 2726 1460 126 9 757 144 2496 23(
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 156 47 192 49 444 280 61 23 21 385 fe)
Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1147 452 10 95 1704 614 958 2 43 1617 8'
Γ.Ν.ΚΑΤ 4201 422 1770 284 6677 5784 308 309 6401 27«
Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1607 1301 36 9 227 3180 1068 1780 11 51 56 2966 ψ
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2952 1223 48 25 4248 2117 480 1483 136 4216 3:
Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 454 294 112 860 470 181 37 88 776
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 875 884 375 10 168 2312 935 1143 34 2112 20
Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 1551 761 143 103 252 2810 895 1236 232 113 34 2510 3.0

. Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1369 980 201 204 2754 1820 670 23 9 77 2599 Î 5
; Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1419 3149 13 520 5101 1503 1028 52 1971 50 4604 49
. Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 201 232 52 40 525 189 238 45 472 5
) Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 1374 1277 91 169 2911 1733 704 37 249 2723 18
3 Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 767 122 88 74 1051 631 243 55 929 12
τ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 465 151 11 166 793 311 345 20 676 11
i  Γ.Ν.ANT.ΚΗΦ.'ΆΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"



ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Αττό

Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ
Νέο Υπό
λοιπο

Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΐΚΟ 4475 4061 2477 421 11434 7486 545 1901 908 247 11087 347
Γ.Ν.ΑΘ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 4349 6403 929 471 12152 3011 1201 3922 3111 714 11959 193
ΓΝ.ΑΘ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 6201 7807 2077 5901 200 22186 7762 2576 10591 655 396 21980 206
Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 9220 4659 784 1651 141 16455 3220 10200 2066 832 16318 137
&ΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝ.ΑΙΜ 395 4471 452 726 269 6313 82 3016 209 2513 127 5947 366
Γ.Ν.ΑΘΗΝ. ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ 1367 2068 155 1139 250 4979 960 1337 2384 215 4896 83
Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 7288 6404 14 4934 937 19577 7139 6943 2590 2124 76 18872 705
Γ. Ν.ΘΕΣ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 7645 3860 7574 673 19752 7522 317 7659 3068 223 18789 963
Γ.Ν. ΠΑΤΡ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ 1668 3480 171 208 5527 3247 625 1320 163 5355 172
ΙΪ.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1673 3788 3147 177 8785 4716 414 2893 474 8497 288
Γ.Ν.ΑΛΕ=ΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ 1765 1901 350 670 438 5124 3230 1130 18 279 153 4810 314
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 965 1744 223 484 3416 1699 1417 173 30 3319 97
ΤΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3110 2466 53 379 655 6663 2858 1266 602 1365 200 6291 372
.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2085 4529 37 216 323 7190 1611 3788 1580 122 7101 89

Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΑΑΟΥ ΚΡΗΤ 579 276 91 164 1110 727 239 22 988 122
".Ν. ΑΓ.ΟΛΓΑ 1537 802 209 205 2753 2122 304 147 2573 180
"Ν.ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ 3286 4668 26 888 8868 1633 5013 105 1155 238 8144 724
*\ΝΤΙΚ.Ν ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ 1114 413 1094 11 2632 2379 212 28 2619 13
"Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑ 1248 7011 14200 3680 465 26604 3005 1129 22053 182 26369 235
"Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 289 821 413" 105 1628 469 315 756 56 1596 32
"Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1377 739 459 56 297 2928 693 1415 146 375 75 2704 224
" Ν.ΑΙΓΙΟΥ 591 428 12 89 1120 501 480 3 43 10 1037 83
'Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1454 280 931 110 2775 1770 216 574 20 35 2615 160
"Ν.ΑΜ ΑΛΙΑΔΑΣ 472 81 113 47 713 362 39 205 57 663 50
ΊΟΣ.ΑΘΗΝ. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 1152 162 854 248 2416 859 218 871 93 144 2185 231
"Ν. ΑΡΓΟΥΣ 1265 697 230 17 209 2418 1103 1106 51 2260 158
"Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 104 492 15 54 665 203 339 63 ~Τ8 623 42
'.Ν. ΑΡΤΑΣ 967 511 209 90 1777 797 515 345 13 1670 107
^ΟΣ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛ 3186 2675 24 720 6605 3725 1852 373 5950 655
".Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ 1266 919 35 178 217 2615 1457 938 82 2477 138
'.Ν. ΒΟΛΟΥ 3479 1869 148 58 500 6054 2681 1438 243 1032 146 5540 514
>51 Γ.Ν.Α. 306 692 867 32 1897 1717 133 4 1854" 43
’.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 775 270 57 94 91 1287 695 408 13 61 1177 110
"Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 264 224 45 47 59 639 300 269 7 576 63



ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Από
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες ΣΥΝΟΛΟ Νέο Υπό

λοιπο

Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 1091 531 470 12” 230 2334 834 1140 88 2062 272

Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 2555 646 44 356 3601 1434 1669 135 3238 JbvJ

Γ Ν ΧΙΟΥ 1090 388 5 132 1615 754 693 51 1498 11 r

Γ Ν Ε Ε Σ 1761 638 959 250 3608 3010 244 192 3446 162

Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ 1510 475 45 112 169 2311 1350 578 43 145 2116 195

Γ Ν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 5250 1242 3027 65 9584 8390 442 631 56 9519 65

Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 483 105 18 96 702 314 294 48 656 4(3

Γ.Ν. Η ΕΛΠΙΣ 576 1970 134 389” 3069 1564 736 351 12 98 2761 308

Γ.Ν. Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1169 615 1208 1 2993 2533 289 137 2959 34

Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1912 1543 1048 464 4967 4181 161 282 4624 34.3

ΑΝΤΙΚ.Ν.ΘΕΣ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 967 1237 1320 270 3794 2822 311 80 203 3416 3/8

Γ Ν ΘΡΙΑΣΙΟ 2244 1242 82 135 3703 2325 842 339 3506 1 y 7

1 ΝΟΣ ΙΚΑ Η ΠΕΝΤΕΛΗ 494 57 340” 80 971 781 94 17 892 79

ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 937 847 310 58 2152 912 185 496 267 127 1987 1ο5

Π Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1591 1828 2624 313 6356 4857 93 984 112 6046 310

Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΩ 553 249 98 9" 39 948 381 340 139 38 898 50

Γ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 2224 1936 38 95 218 4511 2215 1604 39 210 189 4257 254

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1865 659 209 371 120 3224 1959 539 7 634 18 3157 67

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1426 63 ϊ 304 230 2591 1450 125 10 753 89 2427 1ο4

Γ Ν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 161 55 206 59 481 307 73 29 27 436 45

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1059 370 76 87 1592 733 635 2 39 1409 183

Γ.Ν.ΚΑΤ 4137 438 1486 276 6337 5410 285 337 6032 3Uo

Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1619 1225 17 16 214
32

3091
3180

1123
1329

1650
526

19 54
Λ 1 CM

52
114

2898
3160

1y3
20

Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2093
501

983
353

ί ¿
84 938 462 258

I I σ I
65 55 840 98

Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ 883 923 242" 6 200 2254 958 1034 57 2049 ¿U5

Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 1511 720 138" 76 3ÖÖ 2745 945 1262 159 116 41 2523 2 2 2

Γ Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1510 848 111 30 155 2654 1660 720 20 74 2474 Ιου

Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1467 3011 14 497 4989 1309 1018 59 2010 57 4453 536

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 200 201 55 ..531 509 227 212 25 464 4o

Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 1483 1390 55 188 3116 1673 878 31 324 2906 2 1 0  
p e

Γ Ν ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 642 83 20 98 843 445 292 41 778 D O

Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Γ.Ν.ΑΝΤ.ΚΗΦ.'ΆΓ.ΑΝΑΡΙ

527
ΎΡΟΙ"

190 ” 3Ι 30 98 848 361 385 20 766 8 2
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Από
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ,
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ
Νέο Υπό
λοιπο

Γ.Ν.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 638 117 72 128 955" 552 264 23 839 116

ΑΝΤΙΚ.ΝΟΣ.ΜΕΤΑΞΑ 1223 209 1379 182 2993 2554 200 69 2823 170

Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 839 1250 212 64 2365 1159 415 722 11 2307 58

Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ 460 400 24 113 128 1125 735 298 12 1045 80

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣ. 777 235 480 1492 696 554 17 1267 225

ΝΙΜΤΣ 1369 105 1755 186 3415 3004 211 15 3230 185

Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ 1259 2065 119 16 399 3858 1154 1776 2 352 165 3449 409

Γ.Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4847" 2547 9423 241 17058 15824 125 860 16809 249
Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 671 984 27 363 2045 692 977 148 90 1907 138

Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 408 1002 43 112 1565 688 639 58 49 1434 131
Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 347 369 7 40 67 830 357 217 148 17 739 91

Γ. Ν. ΠΤ ΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 860 515 269 141 1785 1102 503 2 39 1646 139
Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 703 361 178 73 1315 819 162 167 73 1221 94.

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1277 727 80 59 159 2302 1227 777 45 133 33 2215 87
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 1931 1058 132 279 161 3561 1742 446 4 1017 268 3477 84

401Σ.Ν. 374 1182 415 465 2436 1397 516 187 2100 336
Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ 641 452 59 13 64 1229 454 445 136 87 1122 107

Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1821 1440 300 185 319 4065 2453 922 53 199 131 3758 307

Γ.Ν.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1486 366 1042 109 3003 2848 63 7 Ϊ3ΐ 2931 72>

Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 878 873 99 32 139 2021 1048 578 239 90 1955 66
Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 282 285 94 41 702 464 119 29 612 90
Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 4584 2883 13631 208 9038 3980 4329 308 371 8988 50
Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1427 333 50 169 171 2150 1054 247 612 69 1982 168

Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 752 491 191 92 ~ Ϊ63 ’ 1689 835 554 88 76 1553 136
Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1103 ' 354 35 48 190 1730 539 868 133 1540 190"
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " 2253 1577 4 254 4088 1771 1925 2 196 3894 194
Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 2769 1059 130 326 4284 1853 1171 679 213 3916 36(3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160387 132539 7734 14200 71334 20573 406767 191750 90261 33710 59848 12684 388253 18514
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Τ1ΗΡΕΣΙΑ
,ΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

,Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ
,Ν.ΑΘ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Ν.ΑΘ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝ.ΑΙΜ
.Ν.ΑΘΗΝ. ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ
,Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
,Ν.ΘΕΣ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
,Ν. ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
Ι.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
,Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ
;ν . ιω α ν ν ιν ω ν
,Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
,Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
,Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤ
Ν. ΑΓ.ΟΛΓΑ
,Ν.ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ
,ΝΤΙΚ,Ν ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ
,Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
,Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ν.ΑΙΓΙΟΥ
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Ν. AM ΑΛΙΑΔΑΣ
ΟΣ.ΑΘΗΝ. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 
,Ν. ΑΡΓΟΥΣ
Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ν. ΑΡΤΑΣ__________
ΟΣ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ
,Ν. ΒΟΛΟΥ
51 Γ.Ν.Α.
Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
,Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από
Ευγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

4295
4812
5266
9758
413

1565
7224
7034
1859
1520
1875
888

2876
3073
587

1572
3703
1125
1289
379

1407
502

1558
451

1214
1513

83
878

3501
1002
3446
396
821
283

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

4429
7282
8591
5300
5048
3228
6950
4457
3627
3557
2322
1644
2983
4425
362
789

5575
426

7005
1506
910
447
401
107
174
612
592
372

2945
1040
1944
878
416
321

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

122

1156
608
437
345

992
131
96
18

220

200

14
104

30
84

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

11500

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας ή 
Υ.Υ.Κ.Α.

2479
1215
6501
2183
507

1641
6514
7790

82
2987
740
391
416
113
43

115
19

1196
3756
211

14
21

905
110
936
22
32

200
30

155

711
118
24

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

347
193
206
137
366
83

705
963
172
288
314

372
89

122
180
724
13

235
32

224
83

160
50

231
158
42

107
655
138
210
54

110
63

ΣΥΝΟΛΟ

11672
13502
21720
17986
6771
6862

21393
20244
5740
8352
6243
3054
6743
7718
1114
2656

10021
2760

23785
2128
2775
1053
3024
718

2555
2505
749

1557
7131
2349
5704
2039
1495
775

Z U A U b Z H  Α ΙΜ Α  I U Z.

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

7722
3713
7318
3230

73
1326
7653
7211
3197
4607
3462
1812
2580
1453
718

1871
1874
2524
2450
487
961
475

1863
352
922

1108
355
772

4409
1293
2539
1878
782
287

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

484
1635
1471
2649
3418
1668
7154
320
957
427

1883
843

1314
4334
251
439

5738
192

2124
439
940
460
224
83

169
1149
242
359

1737
845

1301
109
502
395

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

2029
4388

11236
8886

198
3140
2658
8831

17

741

437

195

704

91

250

Αχρηστ.
μονάδες

963
2730
655

2053
2523

2780
2877
1226
2700
256
149

1346
1638

1061

18695
800
339
30
15

196
87

62
341

991

ΣΥΝΟΛΟ

408
618
643

1061
115
371
76

261
153
395
169
135
243
143
38

135
236
27

196
106
86

40
29

163
55
28
10

371
50

149

62

Νέο Υπό
λοιπο

11606
13084
21323
17879
6327
6505

20321
19500
5533
8129
5787
2939
6224
7568
1007
2445
9346
2743

23465
1832
2521
979

2846
660

2252
2312
687

1482
6517
2188
5230
1991
1353
688

66
418
397
107
444
357

1072
744
207
223
456
115
519
150
107
211
675
17

320
296
254
74

178
56

303'
198
62
75

614
161
474

46
142
87



ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενώ ν

ΤΑττο-------- ¿ΛΙΛΛ»_/Ι_£.π ΜΙΐνΐ/Λ ■ V «.

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας ή 
Υ.Υ.Κ.Α.

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΣΥΝΟΛΟ

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Αχρηστ.
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ
Νέο Υπό

λοιπο

'.Ν.ΑΝΤ.ΚΗΦ.'ΆΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΓ
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ΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Από
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά-μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας ή 
Υ.Υ.Κ.Α.

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ
Νέο Υπό
λοιπο

N.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 618 135 60 116 929 551 228 21 800 129
ΝΤΙΚ.ΝΟΣ.ΜΕΤΑΞΑ 1184 214 1403 170 2971 2416 273 80 2769 202
N.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 849 910 149 58 1966 1167 194 548 9 1918 48
N. ΝΑΟΥΣΑΣ 452 692 70 13 80 1307 486 667 10 1163 144
AYTIKO ΝΟΣ. 889 321 639 1849 1545 113 17 1675 174
ΙΜΤΣ 1284 95 1540 185 3104 2777 140 14 2931 173
N.ΞΑΝΘΗΣ 1304 1799 216 14 409 3742 1130 1786 360 179 3455 287
N. ΠΑΠΑΝ 1ΚΟΛΑΟ Y 2214 1551 4370 249 8384 7693 69 382 8144 240
N.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 744 1259 19 138 2160 373 1106 157 80 1716 444
Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 432 1194 31 131 1788 708 766 55 48 1577 211
N.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 328 560 26 91 1005 473 313 113 26 925 80
Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 790 595 114 796 2295 967 499 41 1507 788
N.ΠΥΡΓΟΥ 642 260 251 94 1247 868 94 160 73 1195 52
N. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1255 668 178 39 87 2227 1158 749 53 137 37 2134 93
N. ΡΟΔΟΥ 2230 1068 125 89 84 3596 1765 553 9 918 220 3465 131
31Σ.Ν. 383 1119 462 336 2300 1389 439 122 1950 350
N. ΣΑΜΟΥ 547 456 231 8 107 1349 558 487 96 78 1219 130
N.ΣΕΡΡΩΝ 1950 1619 281 98 307 4255 2444 1055 62 200 116 3877 378
Ν.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1713 275 1167 72 3227 2868 184 4 8 14 3078 149
N. ΣΠΑΡΤΗΣ 831 874 76 52 66 1899 898 575 222 78 1773 126
N. ΣΥΡΟΥ 367 239 64 90 760 505 166 _ 20 691 69
N.TZANEIO 5181 2987 1259 50 9477 4542 4048 277 352 9219 258
N.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1361 473 34 134 168 2170 989 279 604 86 1958 212
Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 803 492 Τϊοΐ 147 136 1688 9471 427 98 82 1554 134
N.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 910 465 22 56 190 1643 432 875 147 1454 189
N.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2418 1609 1 194 4222 1847 2039 142 4028 194
N.ΧΑΝΙΩΝ 29 ϊ 7 1267 74 368 4626 1739 1681 640 129 4189 437

ΞΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 161145 143452 7001 11500 69007 18556 410661 187219 86882 46643 55215 12914 388873 21788
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1ΗΡΕΣΙΑ
ΜΟΔΟΣΙΑΣ

Αϊτό
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά
μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας ή 
Υ.Υ.Κ.Α.

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες ΣΥΝΟΛΟ

Νέο Υπό
λοιπο

Μ. ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ 4161 4215 2117 66" 10559 6988 410 1808 1004 125 10335 224
Μ.ΑΘ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 4113 7170 888 418 12589 2849 1744 4080 2743 623 12039 550
Ι.ΑΘ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 5975 6181 2135 5953 397" 20641 5600 2548 10809 793 490 20641 401
Μ.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 8193 4730 644 2731 107" 16405 3414 2296 7757 1957 864 16288 . 117
ΆΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝ.ΑΙΜ 451 5131 372 362 444 6760 76 3609 195 2361 109 6350 410
ΤΑΘΗΝ. ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ 1701 2798 132 1554 357 6542 1210 1438 3236 416 6300 242
Μ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 6780 6302 6010 1072" 20164 7135 6832 2576 2248 49 18840 1324
Μ.ΘΕΣ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 6832 1826 7889 744“ 19909 7050 443 837 3028 251 19909 820
4. ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ 1991 2945 137 207 5280 2846 682 148 1263 148 5087 193
Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3816 2847 223 8456 4717 391 2796 286 8190 266
Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ, 1937 1971 387 472 456 5223 3514 929 1 269 140 4853 370
Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 972 1926 275 347 3520 1817 1152 152 254 3375 145
ν|.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3203 2718 94 613 519 7147 3129 1263 679 1343 222 6636 511

ΛΑΡΙΣΑΣ 1393 5687 6 172 89 7347 2004 3600 1472 187 7263 84
Ί.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤ 636 394 50 107 1187 612 352 45 1009 178
Μ. ΑΓ.ΟΛΓΑ 1387 791 171 211 2560 1841 417 123 2381 179
Μ.ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ 3863 4510 70 675 9118 2037 4803 330 1008 263 8441 677
ΓΓΙΚ.Ν ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ 1073 468 1128 13 2707 2459 200 32 2691 16
'ΓΠΑΙΔ.ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 2171 5840 12500 36500 320 24481 2785 1535 19615 181 24116 365
ΤΠΑΙΔ.ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 673 1435 589 296 2993 966 441 1233 164 2993 189
.̂ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1343 791 185 26 254 2599 776 928 187 410 54 2355 244

ΤΑΙΓΙΟΥ 515 422 8 74 1019 503 433 ~ 45 14 995 24
νΙ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1418 424 828 178 2848 1718 200 588 18 50 2574 274
ΤΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 436 104 115" 58 713 399 56 206 26 713 26
5Σ.ΑΘΗΝ. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 1121 161 841 303 2426 ~948 88] 808 92 185 2221 205
ΣΑΡΓΟΥΣ 1246 891 299 3" 193 2632 ϊ 096 1302 44 2442 19
Ί.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 149 406 31 62 6481 225 253 84 14 576 72
'ΤΑΡΤΑΣ 700 559 1259 133" 75 1467 720 359 305 9 1393 74
ίΣ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 3304 2727 18" 614 6863 3924 1869 334 6127 736
Τ ΒΕΡΟΙΑΣ 1097 829 28 229" 161 2344 1366 785 55 2206 138
ΤΒΟΛΟΥ 3251 1844 63 32" 474 5664 2499 1392 240 1076 151 5352 312
1 Γ.Ν.Α. 554 85 613 9831 63 2298 2036 98 6 2140 158
ν|.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 870 450 28 100 142 1590 821 532 12 75 1590 150
νΙ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 311 258 60 ~ 33 87 749 354 318 1 12 685 64

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η  Α ΙΜ Α Τ Ο Σ



ΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Ν.ΔΡΑΜΑΣ
Ν.ΧΙΟΥ
Ν.Ε.Ε.Σ.
Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ
Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ν. Η ΕΛΠΙΣ
Ν. Η ΣΩΤΗΡΙΑ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΠΚ.Ν.ΘΕΣ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Ν.ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣ.ΙΚΑ Η ΠΕΝΤΕΛΗ
Α, ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν.Κ.Υ.ΚΩ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν.ΚΑΤ
Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
^.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μ.ΚΙΛΚΙΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
Ί.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
^.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μ. Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Μ.ΛΑΜΙΑΣ
'Ί.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
^.ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Από
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθε,γών.

985
2803
969

15003
1339
5772
406
699

1383
1984
850

3038
494
806

1520
598

2212
1953
1437

169
997

4358
1443
2213
464
828

1399
1672
1490
274

2567
825
454

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

498
559
421
970
580
833
146

1889

1350
1183

149
50

659
1595
294

2330
563
654
41

396
438

1339
1089
334

1047
740
980

3472
168

2835
105
139

Από
Ένοπλες
Δυνά
μεις

336
164

372
29

210
69

210

151

35
45

343
193
18

W T  »»— ·  * » ■  I Π Ι Ι Ι Ι Π  I V A

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Αλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας ή 
ΥΎ.Κ.Α.

36
26
19

533
59

2866
11

287
1350
1140
1174

81
227
235

2442

106
396
458
263

1601
19

67
61
38
31
89
97

44

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

164
312
111
199
132
30
46

322

381
363
280
93

170
316
50

335
153
164
46

316
351
177
25

133
190
252
162
525
57

210
97
91

ΣΥΝΟΛΟ

2019
3864
1520
3205
2139
9501

609
3197
3341
4855
3570
4448

864
1870
5873
1059
4952
3275
2713

519
1735
6748
3013
3372
931

2475
2645
2870
5518
855

5709
52

728

aiAUi=¿n a im a  ι u ¿

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

961
1405
773

2544
1128
8202
293

1807
3045
4171
2784
3177
682
757

4309
411

2530
1863
1690
338
653

5679
1138
1614
476
979
879

1640
1423
313

3261
1079
333

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι 
κές
Κλινικές

776
2004
608
272
666
323
236
527
226
242
294
741
70

216
107
342

1570
596
55
77

600
404

1460
453
286

1264
1184
1010
1264
204

1550
722
275

ια
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

806

309

358

47
35
11

24

204

128

17
229

Αχρηστ.
μονάδες

41

12

36

290
932
122
207
637
722
40

90
1180

58

116
10

2196

59

ΣΥΝΟΛΟ

103
115
41

241
98

145
36

141
120
179
217
320

21
104
143
42

226
51
81

27
377
89
95
42
44
52

120
31
28

575
65
29

Νέο Υπό
λοιπο

1830
3524
1442
3057
1933
9501

570
2796
3391
4522
3331
4238

773
1725
5491
917

4580
3182
2559
464

1286
6460
2801
3342

862
2475
2435
2780
5042
545

5462
1016
637

189
340
98

148
206
25
39

401
-50
263
239
210

91
145
382
45

372
93

154
55

253
288
212

30
69

188
210

90
476

43
247
_63
9 Í



ΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Από
Συγγεν. ή 
Φιλικό 
περιβάλ
λον
ασθενών

Από
Εθελο
ντές
Αιμοδό
τες

Από
Ένοπλες
Δυνά
μεις

Από
Ελβετικό
Ερυθρό
Σταυρό

Από Άλλες 
Υπηρεσίες 
Αιμοδο
σίας ή 
Υ.Υ.Κ.Α.

Υπόλοι
πο
Προηγού
μενου
Εξαμήνου

ΣΥΝΟΛΟ

Στο
Νοσο
κομείο
πλην
Cooley

Σε Άλλα 
Νοσοκο
μεία ή 
Κλινικές

Σε Ιδιωτι
κές
Κλινικές

Για
παιδιά 
πάσχο- 
ντα από 
Cooley

Αχρηστ.
μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ Νέο Υπό
λοιπο

Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 632 112 69 129 942 550 266 29 845 97
ΝΤΙΚ.ΝΟΣ.ΜΕΤΑ^Α 1136 131 1451 202 2982 2525 166 120 2813 107
Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 834 1158 186 48 2226 1164 309 709 12 2194 32
Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ 540 477 42 14 144 1217 555 562 11 1217 89
ΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣ. 1040 429 646 2115 1456 422 28 1906 209
ΙΜΤΣ 1246 92 1313 173 2824 2516 108 16 2640 18
Ν.ΞΑΝΘΗΣ 1268 1901 244 4 287 3704 1183 1679 342 132 3336 368
Ν. ΠΑΠΑΝ 1ΚΟΛΑΟΥ 2064 1507 3491 240 7302 6599 105 297 7001 30
Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 708 1002 5 444 2159 795 931 146 31 1903 256
Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 478 991 47 211 1727 798 701 59 36 1594 133
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 483 333 39 80 935 464 247 128 46 885 50
Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 928 676 267 679 2550 1219 612 3 40 1874 676
Ν.ΠΥΡΓΟΥ 613 314 243 52 1222 625 173 317 54 1169 53
Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1212 920 169 34 93 2428 1154 923 59 141 41 2318 110
Ν. ΡΟΔΟΥ 1875 924 58 118 131 3106 1481 361 8 939 169 2958 148
)1Σ.Ν. 271 930 1 336 1591 1164 292 117 1573 354
Ν. ΣΑΜΟΥ 585 439 222 13 101 1360 539 495 157 60 1251 109
Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1723 1396 381 154 378 4032 2214 1201 43 172 103 3733 299
Ν.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1667 301 1011 149 3128 2916 86 6 22 12 86
Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 907 892 116 83 126 2124 1052 721 248 51 2124 52
Ν. ΣΥΡΟΥ 212 378 63 69 722 4081 177 26 611 111
Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 4908 2609 942 50 8509 4100 3537 262 548 8447 62
Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1316 374 81 205 212 2188 1063 289 587 44 1983 205
Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 803 460 44 146 164 1617 1020 280 80 95 1475 142
Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 940 460 37 46 189 1672 517 867 200 1584 88
Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2571 1430 194 4195 1998 1901 139 1 4039 156
Ν.ΧΑΝΙΩΝ 2725 1003 2 92 437 4259 1850 1290 657 145 3942 317

ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 174725 127082 10151 12500 98385 20887 398845 185851 82332 39133 56328 18208 374087 19297
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΚΟΙΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αίμο Πλήρες αίμα που λαμβάνεται από ένα και μόνο δότη και υποβάλλε
ται σε επεξεργασία για μετάγγιση ή για την παρασκευή άλλων 
προϊόντων

Προϊόν με βάση το αίμα Κάθε θεραπευτικό προϊόν που παράγεται από ανθρώπινο αίμα ή 
πλάσμα

Στοιχείο του αίματος Θεραπευτικά στοιχεία του αίματος (ερυθρά κύτταρα, λευκά 
κύτταρα, αιμοπετάλια, πλάσμα) που μπορούν να παρασκευασθούν 
μέσω φυγοκεντρήσεως, διηθήσεως και ψύξεως, με χρήση της συμβα- 
τικής/μεθοδολογίας των κέτρων αιμοδοσίας

Φάρμακα με βάαη το 
αίμα ή το κλάσμα

Όπως ορίζεται στην οδηγία 89/381/ΕΟΚ

Λότης Άτομο με φυσιολογική υγεία και καλό ιατρικό ιστορικό που δίνει 
εθελοντικά αίμα ή πλάσμα για θεραπευτικές χρήσεις

Μελλοντικός δότης Άτομο που παρουσιάζεται σε κέντρο συλλογής αίματος ή πλάσμα
τος και δηλώνει την επιθυμία του να δώσει αίμα ή πλάσμα

Νέος δότης Άτομο που δεν έχει δώσει ποτέ ούτε αίμα ούτε πλάσμα

Επαναληπτικός δότης Άτομο που έχει ήδη δώσει αίμα ή πλάσμα αλλά όχι εντός του προη
γούμενου έτους στο ίδιο κέντρο αιμοδοσίας

Τακτικός δότης Άτομο που δίνει τακτικά αίμα ή πλάσμα (π,χ. εντός των δύο τελευ
ταίων ετώνΧ σύμφωνα με τα ελάχιστα μεσοδιαστήματα, στο ίδιο 
κέντρο αιμοδοσίας

Λότης αντικατάστασης Δότες που βρίσκουν οι ασθενείς ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν 
σε θεραπεία που απαιτείται μετάγγιση αίματος



Ε'θελοντές αιμοδότες για άτομα 
με μεσογειακή αναιμία

ΕΠΙΘΕΤΟ:... . . . . . . . .
ΟΝΟΜ Α:.. . . . . . . . . . . .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:........
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ:
Τ Η Λ .:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAX:......................
E-M A IL :. . . . . . . . . . . . . .

ρο , π ί δ α ς

1- Ε ίμ α ι εθ ελ ο ντή ς αιμοδότης
2. Δ εν  ε ίμ α ι εθ ελο ντή ς αιμοδότης
3. Θέλω να  γίνω  εθελοντή ς αιμοδότης
4. Θέλω να  γ ίνω  εθ ελοντή ς αιμοδότης για  τα άτομα με
Μ εσογειακή Α να ιμ ία  :
5. Θέλω ν α  προσφέρω εθελοντική  εργασία, δίχως ν α  ε ί 
μ α ι εθ ελ ο ντή ς  αιμοδότης
6. Χ ρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες-ενημέρω ση
7. I Ισιοι νομ ίζετε ε ίνα ι υπ εύθυνοι γ ια  την ανάπτυξη της  
εθ ελοντικ ή ς αιμοδοσίας: Υπουργείο Υγ’είας □  Υ πουργείο  
ΙΙα ιδείας □  Εκκλησία □  Έ νοπ λες Δ υνάμ εις Ο  ΑΊΜΕ □  
Σ υνδικαλιστικοί φορείς Ο  Κ όμματά Ο  Αυτοδιοίκηση Ο  
Σ ύλλογοι-Σ ω ματεία  Ο Σύλλογοι αιμοδοτών □  Μ εγάλες 
επ ιχειρ ή σ εις  □
Β α θμ ολογείσ τε το ν  κ ά θ ε  φορέα μ ε άριστα το δέκα
8. Π οια κίνητρα π ιστεύετε πρέπει να  δ ίνοντα ι στους ε θ ε 
λοντές αιμοδότες:
Χ ρήματα □  Ά δειες  □  Χ ορηγίες □  Προβολή □  Βραβεία □  
Κ α νένα  □

Υ πογραφή

Η Π α νελλή νια  Ο μ οσπον
δία Συλλόγων Μ εσογειακής 
Α να ιμ ίας (ΠΟΣΜΑ), στο 
πλαίσιο  της προσπάθειας  
που κ ά νει γ ια  την αύξηση  
της εθελοντική ς αιμοδο
σίας προς όφελος των ατό
μω ν με μεσογειακή α ν α ι
μία, σας καλεί ν α  συμβά
λετε έμπρακτα, συμπληρώ
νο ντα ς  τη ν παρακάτω α ί
τηση και στέλνοντας τη 
στην εξής διεύθυνση: Μ α
κεδονίας 11, Τ. Κ. 10433, 
Α θ ή να , τηλ. & fax: 
8214140.
Η συμμετοχή σας θ α  είνα ι 
καθοριστική και θ α  δώσει 
στα άτομα μ ε μεσογειακή  
α να ιμ ία  τη δυνατότητα να  
έχουν μια  σωστότερη θ ε 
ραπευτική αγωγή.
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Μη ξεχνάς την ημερομηνία 
που πρέπει να δώσεις αίμα, 

σώζεις κάποιον που

κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι

Εχεις κάνει εξέταση για το 
στίγμα της μεσογειακής 

α ν α ι μ ί α ς ;

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

•  ΕΠΩΝΥΜΟ...................................
•  ΟΝΟΜΑ........................................

•  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ.........................

•  ΧΡΟΝΟΣ ΓΈΝΝΗΣΗΣ..................
•  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.................................
•  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ................................
•  ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ......................

ΟΜΑΔΑ RHESUS

6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

•

-



1. ΗΛΙΚΙΑ

18-28 
28 -38 □

38-48 □

48-58 υ  
58 -68 □

2. ΦΥΛΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ ^  

ΓΥΝΑΙΚΑ π

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΑΕΙ / ΑΤΕΙ

□
□
□
□
□

4. ΕΙΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ:

• ΝΑΙ □

• ΟΧΙ □

5. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ:

• ΝΑΙ □

• ΟΧΙ □



6. ΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ:

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Ι>. ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ / ΦΙΛΟΥΣ
ο. ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ά. ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ......................................

7. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΠΩΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ; 

ά. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ι>. ΕΛΛΕΙΨΗ / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ο. ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ά. ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ......................................

8. ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ:

α. ΑΔΕΙΕΣ 
Ν ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ
ο. ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 
ά. ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΝΟΣΗΛΕΙΑ

9. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΧΩΡΟ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ:

α. ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
I). ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(I. ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.........................................

10. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΘΑ ΔΕΧΟΣΑΣΤΑΝ ΑΙΜΑ ΑΠΟ 
ΑΤΟΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ -  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ -  ΦΥΛΗΣ:

3. ΝΑΙ 
Κ ΟΧΙ 
ο. ΙΣΩΣ



11. ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ:

• ΝΑΙ □

• ΟΧΙ □

12. ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ:

α. ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
Ι>. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ο. ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ κ.τ.λ.) 
ίΐ. ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.............................................

13. ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ:

• ΝΑΙ □

• ΟΧΙ □

14. ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ / Ή ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ:

ο. ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ι>. ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΒΕΛΟΝΕΣ, ΕΝΕΣΕΙΣ, ΠΟΝΟΣ κ,τ.λ.) 
ο. ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ά. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!


