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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη σημασία του αίματος 

για τον ανθρώπινο οργανισμό, την αναγκαιότητα συλλογής του μέσω αιμοληψίας 

αλλά και στατιστικά στοιχεία από το 2005 έως και το 2011. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στο νομό Ιωαννίνων καθώς αποτελεί το κέντρο μιας μεγάλης γεωγραφικής 

περιοχής που διαθέτει ιατρική σχολή και πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το γεγονός 

αυτό αυξάνει τις απαιτήσεις αίματος καθώς υποστηρίζει ιατρικά και ιδιαίτερα 

χειρουργικά τους όμορους νομούς.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των συστατικών του αίματος και της 

διαδικασίας αιμοληψίας από τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης παρουσιάζεται το 

νομοθετικό πλαίσιο αλλά και η οργανωτική δομή των αιμοδοτικών κέντρων της 

χώρας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ανάγκες για μετάγγιση αίματος από 

συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων-ασθενών. Περιγράφεται η διαδικασία 

συντήρησης και συλλογής αίματος αλλά και η λήψη παραγώγων για συγκεκριμένες 

κατηγορίες ασθενειών.

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων ανά 

εξάμηνο για το διάστημα 2005-2011.

Τα συμπεράσματα ολοκληρώνουν την εργασία, επιχειρώντας ποιοτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων.

7



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το αίμα είναι υγρό που κυκλοφορεί διαμέσου της καρδιάς, των αρτηριών, των 

φλεβών και των τριχοειδών αγγείων, μεταφέροντας θρεπτικά υλικά, ηλεκτρολύτες, 

ορμόνες, βιταμίνες, αντισώματα, θερμότητα και οξυγόνο στους ιστούς και 

απομακρύνοντας άχρηστα υλικά και διοξείδιο του άνθρακα .

Το αίμα ουσιαστικά είναι ένα πολύπλοκο όργανο το οποίο αποτελείται από 

ένα υγρό μέρος και διάφορα είδη κυττάρων του αίματος, χωρίς το οποίο το 

ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένας μέσος ενήλικας διαθέτει περίπου 

τέσσερα με πέντε λίτρα αίματος. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, μια μονάδα 

αίματος περιέχει περίπου 450 γπΙ αίματος. Συνεπώς, ένας μέσος ενήλικας διαθέτει 

στο σώμα του περίπου 10 μονάδες αίματος10.

Τα συστατικά του αίματος και η λειτουργία τους

Το αίμα ουσιαστικά αποτελείται από τέσσερα βασικά συστατικά: α) τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια, β) λευκά αιμοσφαίρια, γ) αιμοπετάλια και δ) το πλάσμα. Κάθε 

συστατικό συμβάλει στον οργανισμό επιτελώντας την δική του λειτουργία. 

Συγκεκριμένα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι υπεύθυνα για την μεταφορά οξυγόνου 

καθώς και διοξειδίου του άνθρακα στους ιστούς και στους πνεύμονες. Τα λευκά 

αιμοσφαίρια είναι οι αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού καθώς μέσω της 

φαγοκυττάρωσης επιτίθενται και απομακρύνουν ιούς μικρόβια και νεκρωμένους 

ιστούς. Τα αιμοπετάλια είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος αφού 

προσκολλώνται σε σημεία διακοπής συνέχειας ενδοθηλίου. Το πλάσμα αποτελεί το 

μεγαλύτερο μέρος του αίματος και ουσιαστικά είναι ένα υγρό διάλυμα που περιέχει 

θρεπτικά συστατικά, πρωτεΐνες, ορμόνες και μεταβολίτες και συμμετέχει για την 

πήξη του αίματος καθώς και για την αντικατάσταση του όγκου του αίματος σε 

περίπτωση απώλειας.

Το προσφερόμενο αίμα διαχωρίζεται σε διάφορα προϊόντα βασιζόμενα σε 

αυτές τις διαφορετικές λειτουργίες, που σημαίνει ότι κάθε ασθενής θα πάρει μόνο το 

συγκεκριμένο συστατικό το οποίο χρειάζεται.
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Τι είναι η αιμοδοσία

Με τον όρο "ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ" εννοούμε τη χορήγηση αίματος με την μετάγγιση 

και κατ' επέκταση την όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, συντήρηση και 

διάθεση του αίματος13. Ο τρόπος που έχει οργανωθεί αλλά και λειτουργεί η 

αιμοδοσία στηρίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό τόσο σε επίπεδο επιστημονικό και 

νοσηλευτικό όσο και σε τεχνικό.

Κάθε χρόνο σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας συλλέγονται περίπου 

600.000 μονάδες αίματος βοηθώντας αντίστοιχο αριθμό ανθρώπων , να 

αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Εκτός από τη συλλογή των 

απαραίτητων μονάδων αυτές οι υπηρεσίες ελέγχουν και επεξεργάζονται το 

προσφερόμενο αίμα συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην ασφάλεια της αλυσίδας 

της μετάγγισης.

Βασικοί δότες αίματος είναι:

Οι εθελοντές δότες που δεν πληρώνονται και οι οποίοι δίνουν αίμα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα είναι οι ασφαλέστεροι δότες αίματος. Έρευνες σε πολλές χώρες 

έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που δίνουν αίμα ελεύθερα και χωρίς να περιμένουν 

κάποια χρηματική ανταμοιβή δεν έχουν λόγο να αποκρύψουν πληροφορίες για την 

υγεία τους και για τον τρόπο ζωής τους, οι οποίες ενδέχεται να τους καταστήσουν 

ακατάλληλους για δωρεά αίματος, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Το βασικό τους 

κίνητρο είναι να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους και να αποκομίσουν όχι κάποιο 

προσωπικό όφελος, παρά την ικανοποίηση της επίγνωσης πως έχουν βοηθήσει στη 

σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι ‘οικογενειακοί" ή οι ‘αντικαταστάτες" δότες δωρίζουν αίμα μόνο όταν 

κάποιο μέλος της οικογένειας ή του κοντινού τους περιβάλλοντος χρειάζεται 

μετάγγιση αίματος. Έχει αποδειχθεί ότι το αίμα τους είναι λιγότερο ασφαλές από των 

ανθρώπων που δίνουν το αίμα τους εθελοντικά, χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή, γιατί 

ενδέχεται να βρίσκονται υπό πίεση να δώσουν αίμα, όταν δεν είναι κατάλληλοι για 

κάτι τέτοιο, καθώς θα υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδώσουν κάποιο νόσημα στον 

ασθενή. Όπου δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένα μέλος της οικογένειας, για να δώσει 

αίμα, οι συγγενείς μπορεί να πληρώσουν κάποιο άλλο άτομο, για να το κάνει αυτό. 

Αυτή η πράξη συνιστά ένα ‘κρυμμένο" σύστημα πληρωμής καθώς, πολύ συχνά, 

υπάρχουν λίγοι παρόντες συγγενείς, όταν παρουσιάζεται η ανάγκη παροχής αίματος.
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Οι άνθρωποι που δίνουν αίμα επί πληρωμή συνήθως παρακινούνται απ' αυτό 

που πρόκειται να λάβουν ως αντάλλαγμα για το αίμα τους και όχι από την επιθυμία 

τους να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να βλάψουν την ίδια τους την 

υγεία εξαιτίας της συχνότερης από το συνιστώμενο δωρεάς αίματος. Επίσης, είναι 

περισσότερο πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που λαμβάνουν το 

αίμα τους, με το να αποκρύπτουν πληροφορίες για τους λόγους που δε θα ‘πρεπε να 

δώσουν αίμα.

Διαδικασία αιμοδοσίας

Πριν την διαδικασία αιμοληψίας πρέπει να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος δότης 

πληροί κάποιες προϋποθέσεις το οποίο ελέγχεται μέσω κλινικού και εργαστηριακού 

ελέγχου. Αρχικά, ο δότης συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα σύντομο ιστορικό. Στη συνέχεια, γίνεται μια κλινική εξέταση για 

να διαπιστωθεί η γενική κατάσταση του δότη και κυρίως το καρδιαγγειακό σύστημα, 

ο σφυγμός και η αρτηριακή πίεση. Μέσω διάτρησης του δακτύλου ή του λοβού του 

αυτιού γίνεται δειγματοληψία αίματος από τον υποψήφιο δότη ώστε να προσδιοριστεί 

ο δείκτης του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης. Εάν ο σύντομος έλεγχος δεν δείξει 

κάποιο πρόβλημα, τότε η αιμοληψία προχωράει στο επόμενο στάδιο15.

Μετά από τη λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού, τη μέτρηση της αρτηριακής 

πίεσης και του αιματοκρίτη ο γιατρός της αιμοδοσίας κρίνει αν μπορείς να δώσεις 

αίμα τη δεδομένη στιγμή.

Πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία. Το μοναδικό ενόχλημα είναι ένα 

μικρό τσίμπημα από τη βελόνα και μετά απλά ανοιγοκλείνεις τη γροθιά σου για να 

διευκολύνεις τη ροή του αίματος. Οι περισσότεροι εθελοντές αιμοδότες περιγράφουν 

πόσο όμορφα νιώθουν από την προσφορά τους. Λαμβάνεται λιγότερο από το 1/10 του 

αίματος περίπου, 450ιυ1 από τα 5 λίτρα που έχει ο άνθρωπος. Ο όγκος που χάνεται 

αναπληρώνεται σε 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία. Θεωρείται ότι η κινητοποίηση του 

μυελού των οστών είναι και ευεργετική για τον οργανισμό.

α) Η ηλικία να είναι μεταξύ 18 και 65 ετών, αν και σε ειδικές περιπτώσεις και 

πάντα μετά από συνεννόηση με τον ιατρό μπορεί κάποιος να δώσει αίμα ακόμα και 

αν είναι 17 ετών ή έχει ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του
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β) Το βάρος του δότη να μην υπολείπεται των 50 kg και αυτό περισσότερο 

αφορά την υγεία του αιμοδότη.

γ) Ο δότης να είναι υγιής. Είναι απαραίτητο ο δότης να μην πάσχει από 

κάποια ασθένεια η οποία μπορεί να αποβεί ζημιογόνος για τον δέκτη του αίματος. 

Δεν είναι δυνατό να προσφερθεί αίμα από δότη ο οποίος έπασχε στο παρελθόν από 

ίκτερο ή ηπατίτιδα, ή κάποια μορφή καρκίνου, καρδιοπάθειας, επιληψία η κάποια

δ) Ο τρόπος ζωής να είναι ασφαλής. Δηλαδή ο δότης να μην λαμβάνει ουσίες, 

να έχει πολλαπλούς συντρόφους, να έχει κάνει τατουάζ ή piercing τους τελευταίους 

έξι μήνες.

ε) Να μην έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τους τελευταίους έξι
- 1, 14μήνες. ’

Δε πρέπει να δώσει αίμα όποιος :

• Έχει ήδη δώσει τις τελευταίες 12 εβδομάδες (φυσιολογικά πρέπει να 

περιμένεις 16)

• Έχει βήχα "θωρακικού τύπου", πονόλαιμο ή ενεργό κρύωμα (αν και 

στο τέλος του κρυώματος δεν υπάρχει πρόβλημα)

• Αν παίρνει αντιβιοτικά ή τελείωσε θεραπεία με αντιβίωση τις 

τελευταίες 7 μέρες

• Αν είχε ηπατίτιδα ή ίκτερο τους τελευταίους 12 μήνες

• Αν ένα πίρσινγκ, τατουάζ ή έλαβε αίμα τους τελευταίους 12 μήνες

• Αν έκανε βελονισμό τους τελευταίους 12 μήνες, εκτός και αν τον 

έκανε σε ίδρυμα εγκεκριμένο και παρουσιάσει πιστοποιητικά

• Αν κάποιο μέλος της οικογένειας είχε νόσο "τρελών αγελάδων"

• Αν έχει λάβει ανθρώπινο υποφυσιακό "εκχύλισμα" (χρησιμοποιούταν 

σε μερικές θεραπείες με αυξητική ορμόνη ή προβλήματα γονιμότητας 

πριν το 85)

• Ίσως να μη μπορέσει να δώσει αίμα κάποιος που είχε σοβαρή 

ασθένεια ή μεγάλο χειρουργείο στο παρελθόν ή είναι αυτή τη στιγμή 

σε φαρμακευτική θεραπεία.

• Είναι φορέας ηπατίτιδας B,C ή H1V
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• Είναι άντρας που έχει κάνει σεξ με άλλον άντρα ή με ιερόδουλη, 

ακόμη και ασφαλές σεξ με προφυλακτικό

• Έχει ποτέ εργαστεί ως ιερόδουλος/η

• Έχει κάνει χρήση, ακόμη και μία φορά, ενδοφλέβιων ναρκωτικών

• Δε πρέπει να δώσει αίμα κάποιος για 12 μήνες αφότου έχει κάνει σεξ 

με

• άντρα που έχει κάνει σεξ με άλλον άντρα (αν είναι γυναίκα)

• Κάποιον που έχει κάνει χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών

• Κάποιον με αιμορροφιλία ή άλλη διαταραχή πήξης που έχει λάβει 

παράγοντες πήξης

• Οποιονδήποτε που ήταν σεξουαλικός ενεργός τον τελευταίο χρόνο 

στην Αφρική (εκτός Μαρόκο, Αλγερία, Λιβύη, Τυνησία και Αίγυπτο). 

Ο κύριος δρόμος μετάδοσης του HIV στην Αφρική είναι η 

ετεροσεξουαλική σχέση!

• Ποτέ μη δίνει κάποιος αίμα αν ανησυχεί ότι μπορεί να χρειάζεται τεστ 

για AIDS ή ηπατίτιδα ή ανησυχεί ότι έχει κάνει σεξ τον τελευταίο 

χρόνο με κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να είχε.

• Ποτέ μη δίνει κάποιος αίμα για να κάνει εξετάσεις για AIDS.

• Αυτά με λίγα λόγια είναι οι αντενδείξεις για την αιμοδοσία.

• Φυσικά όταν πάτε να δώσετε θα σας μετρήσουν πίεση, σφυγμούς και 

αιματοκρίτη και πρέπει να είναι σε φυσιολογικά όρια. Δηλαδή 

αναιμικοί, υποτασικοί κτλ αποκλείονται, τουλάχιστον προσωρινά.

• Απαγορεύεται να δώσει αίμα έγκυος ή γυναίκα που ήταν έγκυος τον 

τελευταίο χρόνο

• Ταξίδια

• Καλύτερα να περιμένει κάποιος 12 μήνες μέχρι να δώσει αίμα, από τη 

στιγμή που επιστρέφει από ταξίδι σε περιοχή που ευδοκιμεί η 

ελονοσία.

• Επίσης όταν πάτε να δώσετε αίμα ενημερώνετε πάντα τους γιατρούς 

για επισκέψεις σας σε χώρες όπως της Κεντρικής και Νότιας 

Αμερικής, Αγγλία κλπ.

• Το πρόβλημα του AIDS και της ηπατίτιδας-
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• Το αίμα που δίνουμε πάντα τεστάρετε για AIDS και ηπατίτιδα B,C. Οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι, αλλά όχι 

100% τέλειοι, μιας και μπορεί να χάσουν σπάνια κάποιο δείγμα στα 

εξαιρετικά αρχικά στάδια της μόλυνσης. Για αυτό η υπεύθυνη 

συνεργασία μας με το προσωπικό της αιμοδοσίας είναι απαραίτητη

Η διαδικασία είναι ακίνδυνη για τον αιμοδότη. Δεν υπάρχει περίπτωση να 

μολυνθεί ο αιμοδότης από AIDS ή άλλο μεταδιδόμενο νόσημα αφού οι βελόνες που 

χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως και αποστειρωμένες. Ο όγκος αίματος που δίνει 

ο αιμοδότης αντικαθίσταται αμέσως, το πλάσμα σε μια μέρα και τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια σε ένα μήνα.

Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου δέκα λεπτά. Για την όλη διαδικασία από τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι να φύγεις υπολόγισε περίπου μισή ώρα.

Στις περισσότερες χώρες, ο όγκος που λαμβάνεται είναι 450 χιλιοστόλιτρα, 

δηλ. λιγότερο από 10% της συνολικής ποσότητας του αίματός. Το σώμα θα 

αντικαταστήσει το χαμένο υγρό σε περίπου 36 ώρες και ο συνολικός αριθμός 

ερυθρών αιμοσφαιρίων θα επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 21 ημέρες.

Αίμα μπορεί κανείς να δώσει κάθε 3-4 μήνες.

Μετά το τέλος της αιμοδοσίας όλες οι μονάδες αίματος μεταφέρονται στα 

εργαστήρια για έλεγχο και επεξεργασία. Αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν 

συντομότερα μετά το πέρας των αιμοληψιών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

επεξεργασία και παρασκευή όσο το δυνατόν περισσότερων προϊόντων αίματος.
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Εικόνα 1.1. Σωλήνες δείγματος

Μόλις οι μονάδες αίματος φθάσουν στο εργαστήριο, διαχωρίζονται ανάλογα 

με το προϊόν που πρόκειται να παρασκευαστεί, ζυγίζονται,φυγοκεντρούνται και 

επεξεργάζονται στη συνέχεια για Παρασκευή παραγώγων όπως συμπυκνωμένα 

ερυθρά, πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα και αιμοπετάλια. Ανάλογα τις ανάγκες 

μπορεί να υποστούν και περαιτέρω επεξεργασία όπως π.χ λευκαφαίρεση.

Από κάθε αιμοδότη μαζί με την μονάδα αίματος συλλέγονται και τρία 

δείγματα, τα οποία πηγαίνουν στα αντίστοιχα εργαστήρια. Ένα δείγμα προορίζεται 

για τον έλεγχο διαλογής όπου ελέγχονται για HIV, Ηπατίτιδα Β και C, HTLV και 

Σύφιλη. Ένα άλλο δείγμα αποστέλλεται στα κεντρικά εργαστήρια για τον μοριακό 

έλεγχο της Ηπατίτιδας Β και C και για τον ιό HIV, ενώ το τρίτο δείγμα προορίζεται 

για τον έλεγχο της ομάδας αίματος.

Μετά το τέλος των ελέγχων στις μονάδες αίματος τοποθετούνται ειδικές 

ετικέτες που αναγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και την ομάδα αίματος (η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται σήμανση) καθώς και το όριο λήξης και στη συνέχεια οι 

μονάδες τοποθετούνται στα ψυγεία έτοιμες πλέον να διατεθούν σε όποιον τις έχει 

ανάγκη. Οι συνθήκες αποθήκευσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

Η ιστορία της αιμοδοσίας

Τα πιο σημαντικά στάδια -  βήματα στην ιστορία της αιμοδοσίας και η εξέλιξή 

της φαίνονται με μία γρήγορη ανασκόπηση.
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Το 1916 με 1919 έγινε η πρώτη μετάγγιση αίματος η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Πολυκλινική Αθηνών από τον καθηγητή Σπ. Οικονόμου ο 

οποίος χρησιμοποίησε το αίμα του βοηθού του Μ. Πατρικαλάκη. Λίγο νωρίτερα το 

1915 κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων (όχι στα Ελληνικά εδάφη) ο Α. 

Αραβαντινός πραγματοποίησε μεταγγίσεις αίματος με σκοπό την ανοσοθεραπεία. Το 

1939 ο Μ. Παιδούσης, πρώτος διευθυντής αιμοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού οργανώνει την αιμοδοσία στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας για ένα διάστημα 

τους αμειβόμενους αιμοδότες. Το 1951 ο ίδιος ανακοινώνει τα πρώτα συμπεράσματα 

από τη δοκιμαστική λειτουργία τράπεζας αίματος. Η δημιουργία Εθνικής Υπηρεσίας 

Αιμοδοσίας έγινε το 1952 στο Υπουργείο Υγιεινής, όπου ιδρύονται τέσσερα 

Περιφερειακά Κέντρα Αιμοδοσίας (Π.Κ.Α.). Το 1958 δημιουργούνται και οι πρώτοι 

σταθμοί αιμοδοσίας όπου και αρχίζει η σύνταξη της Ελληνικής νομοθεσίας περί 

αιμοδοσίας. Το 1962 λειτουργεί το πρώτο και μοναδικό κινητό συνεργείο 

αιμοληψιών στο Ιπποκράτειο Αθηνών, δωρεά της Γαλλικής κυβέρνησης. Μεταξύ 

1974 και 1975 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σταματάει να χρησιμοποιεί τους 

αμειβόμενους αιμοδότες και την πώληση αίματος και το 1979 κλείνουν οριστικά οι 

ιδιωτικές τράπεζες αίματος επί του τότε υπουργού Σ. Δοξιάδη. Το 1988 ψηφίζεται 

νέος νόμος περί της αιμοδοσίας (Ν. 1820) ομόφωνα από τους I. Τσεβρένη, Τ. 

Μανδαλάκη και Ν. Ρενιέρη με την σημαντική συμβολή του Α. Μαυρογιάννη9.

Νομοθεσία για την αιμοδοσία

Η Ελλάδα όπως και κάθε χώρα θεσπίζει κα ακολουθεί την δική της ειδική 

νομοθεσία που αφορά την αιμοδοσία. Η χώρα μας ακολουθώντας το πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει 

θεσπίσει τις εξής βασικές αρχές: α) Αποκλειστική εθελοντική μη αμειβόμενη 

προσφορά αίματος, β) Δωρεάν διάθεση προσφερόμενου αίματος, γ) Κανένα 

οικονομικό όφελος από συναλλαγές αίματος και παραγώγων τους, δ) Ορισμός μέσω 

νομοθεσίας για όλα τα στάδια της παραγωγής, συντήρησης, ελέγχου και διάθεσης του 

αίματος και των παραγώγων του. Η αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την 

οργάνωση της αιμοδοσίας και την ενημέρωση του πληθυσμού, με βάση τις διεθνώς 

παραδεδεγμένες αρχές, για τη συλλογή, εργαστηριακό έλεγχο, συντήρηση, διάθεση 

και διαχείριση του αίματος, καθώς και για την παρασκευή, διάθεση και διαχείριση
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των παραγώγων του, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

ασκείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Μονάδων Αιμοδοσίας.

Εθνικό σύστημα αιμοδοσίας-Υπηρεσίες αιμοδοσίας

Το Ελληνικό Σύστημα Αιμοδοσίας θεσπίστηκε με το νόμο Ν. 3402/Φ. 

258Α/17.10.05 όπου και δημιουργείται το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ως Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, σήμερα λειτουργούν δεκατέσσερα κέντρα 

αιμοδοσίας, εικοσιτέσσερις σταθμοί αιμοδοσίας Α' τάξης και πενήντα τέσσερις 

σταθμοί αιμοδοσίας ΕΓ τάξης, όπου όλοι στεγάζονται στα διάφορα γενικά, 

πανεπιστημιακά ή στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας.17

Σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας, σε ετήσια βάση, συλλέγονται 

περίπου 600.000 μονάδες αίματος με σκοπό να βοηθήσουν ανθρώπους για να 

αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αρμοδιότητα αυτών των υπηρεσιών, 

πέραν της συγκέντρωσης και συλλογής μονάδων αίματος, είναι ο έλεγχος και η 

επεξεργασίας του προσφερόμενου αίματος.16 .

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και αρμοδιότητές του

Κύριος σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι η ανάπτυξη και 

προαγωγή του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του 

ΕΚΕΑ είναι οι εξής:

Α) Το ΕΚΕΑ είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση κανονισμού αιμοδοσίας.

Β) Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για τον ορισμό, την εξουσιοδότηση, τη 

διαπίστευση και αδειοδότηση των Κέντρων Αίματος καθώς και των Νοσοκομειακών 

Υπηρεσιών Αιμοδοσίας

Ε) Διεξάγει επιθεωρήσεις με σκοπό να ελέγχει τις Ειδικές Υπηρεσιακές 

Μονάδες Αιμοδοσίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια στη 

συλλογή, τον έλεγχο, την συντήρηση, την διάθεση και διαχείριση του ανθρώπινου 

αίματος καθώς και των παραγώγων του.

Δ) Θεσπίζει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σε όλα τα στάδια της 

αιμοδοσίας καταγράφοντας σοβαρά και ανεπιθύμητα συμβάντα.
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Ε) Είναι υπεύθυνο για τα αποθέματα αίματος, των παραγώγων του και 

αντιδραστηρίων τόσο για πιθανή απόσυρση αυτών όταν ευθύνονται για ανεπιθύμητα 

συμβάντα, όσο και για την διατήρηση, την διακίνηση και ανανέωση των αποθεμάτων.

ΣΤ) Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να 

διαφυλάξει και να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των αιμοδοτών.

Ζ) Καθορίζει τις εξετάσεις που πρέπει να διεξάγονται στους αιμοδότες και 

τους υποψήφιους λήπτες και ορίζει τις εθνικές προδιαγραφές για τη συλλογή, 

διακίνηση, και διατήρηση του αίματος και των παραγώγων του σύμφωνα με τις 

επιστημονικές εξελίξεις.

Η) Πραγματοποιεί έρευνες και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα 

επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Θ) Διατηρεί αρχείο εθελοντών αιμοδοτών

I) Προσαρμόζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την επεξεργασία και τον έλεγχο 

του αίματος σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κ) Διασφαλίζει ότι τα Κέντρα Αίματος και οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας τηρούν τα απαραίτητα έγγραφα για τις λειτουργικές διαδικασίες, τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τα εγχειρίδια κατάρτισης

Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Το Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», 

που ιδρύθηκε το 1973 λειτουργεί ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα, αποτελεί 

υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α. Οι αρμοδιότητες του κέντρου είναι : α) Η παρασκευή 

παραγώγων αίματος και ο συντονισμός της διακίνησής τους, β) η κάλυψη αναγκών 

της χώρας, γ) η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης για την παρασκευή παραγώγων 

πλάσματος και δ) η παρασκευή υλικού αιμοδοσίας, αντιδραστηρίων και συναφών 

ειδών.

Κέντρα Αίματος

Είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που συνιστώνται, διαπιστεύονται και λειτουργούν 

με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά από εισήγηση του ΕΚΕΑ. Οι αρμοδιότητές 

τους είναι αρκετά σημαντικές και ξεκάθαρες. Συγκεκριμένα:

α) Διενεργούν αιμοληψίες σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις οδηγίες 

του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
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β) Επεξεργάζονταν το αίμα διαχωρίζοντάς το στα επί μέρους στοιχεία του και 

ελέγχουν για μεταδιδόμενα με το αίμα νοσήματα.

γ) Διατηρούν αρχείο αιμοδοτών καθώς και εκδίδουν την κάρτα του εθελοντή 

αιμοδότη

δ) Σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ διενεργούν προγράμματα προσέλκυσης 

αιμοδοτών.

ε) Έχουν υπό την ευθύνη τους την συσκευασία , διακίνηση και μεταφορά του 

αίματος καθώς και την αλληλοκάλυψη αίματος μεταξύ των κέντρων

στ) Θεσπίζουν και διατηρούν σύστημα ποιότητας βασισμένο στις κοινοτικές 

προδιαγραφές.

ζ) Τηρούν αρχεία και έγγραφα για τις λειτουργικές διαδικασίες 

η) Διαθέτουν διαδικασία απόσυρσης από τη διανομή αίματος όταν αυτό κριθεί 

αναγκαίο

θ) Κοινοποιούν στο ΕΚΕΑ και στο ΚΕΕΛΠΝΟ τα ανεπιθύμητα συμβάντα 

ι) Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμοδοσίας, κάθε μονάδας 

αίματος και συστατικών αυτού.

Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας είναι νοσοκομειακές μονάδες οι 

οποίες συνεργάζονται με τα Κέντρα Αίματος και είναι συνδεδεμένες και ελέγχονται 

από το ΕΚΕΑ. Συμβάλλουν σημαντικά σε ότι αφορά τη διαδικασία αιμοδοσίας καθώς 

και τη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων του. Οι αρμοδιότητές τους είναι 

σημαντικές και έχουν να κάνουν με τα εξής:

α) Πραγματοποιούν προγράμματα προσέλκυσης και διατήρησης των 

αιμοδοτών.

β) Είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του αιμοδότη σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί νόσημα το οποίο μεταδίδεται μέσω αίματος.

γ) Παρακολουθούν τις απαιτήσεις αίματος του νοσοκομείου και είναι 

υπεύθυνες για να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη ποσότητα μονάδων αίματος από τα 

Κέντρα Αίματος.

δ) Πραγματοποιούν αιμοληψίες ακόμα και εκτός του νοσοκομείου καθώς και 

τις απαραίτητες εξετάσεις για την διαπίστωση συμβατότητας
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ε) Πραγματοποιούν ποιοτικό έλεγχο, σύστημα απόσυρσης μονάδων αίματος 

καθώς και σύστημα ανίχνευσης αιμοδοτών

στ) Διαθέτουν αυξημένες αρμοδιότητες σε κλινικο-εργαστηριακούς τομείς και 

κυρίως στην διερεύνηση και αντιμετώπιση νοσημάτων που εξαρτώνται από 

μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του.

19



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΙΜΑ

Η ανάγκη για μετάγγιση αίματος αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες 

ανθρώπων. Πρωτίστως, αίμα χρειάζονται άμεσα οι τραυματίες των τροχαίων 

ατυχημάτων. Επίσης, ανάγκη για μετάγγιση αίματος έχουν οι πάσχοντες από 

μεσογειακή αναιμία. Κατά μέσο όρο κάθε ασθενής χρειάζεται περίπου 3 μονάδες 

αίματος. Ανάγκη για μετάγγιση αίματος χρήζουν και οι ασθενείς που πάσχουν από 

αιμολυτικές ασθένειες όπως η λευχαιμία. Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε 

κάποιο χειρουργείο, ή εγκυμονούσες κατά τη διάρκεια του τοκετού ίσως είναι άτομα 

που θα χρειαστούν μετάγγιση αίματος ή παραγώγων αυτού. Τέλος, ασθενείς χρόνιας 

νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν άτομα που χρειάζονται μετάγγιση αίματος.1

Υποκατάστατο του αίματος

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του αίματος δεν υπάρχει κάποιο γνωστό 

υποκατάστατο αίματος και δεν είναι δυνατόν να παραχθεί κάτι αντίστοιχο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις έκτατης ανάγκης, ο όγκος του αίματος μπορεί να αποκατασταθεί τελείως 

προσωρινά με κάποιες συνθετικές ουσίες. Παρόλα αυτά, αυτές οι συνθετικές ουσίες 

δεν διαθέτουν τα πολύ σημαντικά συστατικά του αίματος τα οποία χρησιμεύουν για 

την διατήρηση της ζωής των κυττάρων και των ιστών. Για αυτό το λόγο το αίμα που 

μεταγγίζεται από κάποιον αιμοδότη κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής10.

Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες της Χώρας

Είναι επιβεβλημένο να γίνει συνείδηση σε όλους ότι για να υπάρχει πάντοτε 

διαθέσιμο αίμα πρέπει το 10% του πληθυσμού της Χώρας να προσφέρει τουλάχιστον 

μια φορά το χρόνο αίμα. Πιο ενδεδειγμένη λύση θα είναι 300-330.000 άτομα στο 

σύνολο των 10.000.000 της χώρας μας να γίνουν συστηματικά εθελοντές Αιμοδότες, 

που να προσφέρουν 2-3 φορές το χρόνο ή να μπορούν να ειδοποιηθούν σε ώρα 

ανάγκης. Είναι απαραίτητο να αποκρυσταλλωθεί στην συνείδηση του καθενός ότι η 

προσφορά αίματος μόνο σε έκτακτη ώρα για να σώσουμε τον συγγενή ή τον φίλο 

μας, δεν λύνει το πρόβλημα. Θα μένει πάντα το άγχος και στους συγγενείς και στο 

προσωπικό της Αιμοδοσίας «πως θα βρούμε τώρα αίμα» Κατά συνέπεια μόνο η
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εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος από τον πληθυσμό, έτσι ώστε να 

υπάρχει καθημερινή εισροή αίματος στις αιμοδοσίες της χώρας, θα μας παρέχει 

ασφάλεια για την αντιμετώπιση των αρρώστων μας και θα μας απαλλάξει από το 

άγχος.

Ανάγκες ασθενών σε αίμα

Είναι αλήθεια ότι η μετάγγιση ολικού αίματος ενδείκνυται μόνο σε ελάχιστες 

περιπτώσεις ασθενών. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που χρειάζονται ερυθρά 

δεν έχουν ανάγκη να μεταγγίζονται πλάσμα ή κάποιο από τα συστατικά του.

Επίσης, πολλές φορές, οι ανάγκες των ασθενών, όπως είναι τα αιμοπετάλια, οι 

παράγοντες πήξης κλπ., είναι αυξημένες. Για να έχουμε επιτυχή θεραπευτικά 

αποτελέσματα, χρειάζονται αυτά να χορηγούνται στον ασθενή σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις από αυτές που υπάρχουν στο ολικό αίμα. Επομένως ένα από τα 

πρωτεύοντα επιχειρήματα της θεραπείας με συστατικά του αίματος είναι ότι αυτή 

προσφέρει την καλύτερη επιλογή για να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο κλινικό 

αποτέλεσμα.

Στο χειρουργικό ασθενή οι υπεύθυνοι επιτάσσεται να αποφασίσουν εάν ο 

ασθενής, ο υποψήφιος για την επέμβαση, έχει ανάγκη προεγχειρητικής χορηγήσεως 

αίματος. Πάντως μια τιμή αιμοσφαιρίνης 10 έως 11 gr% πριν από κάθε επέμβαση 

είναι γενικώς αποδεκτή. Κάθε περίπτωση ασθενούς πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερη και 

είναι επιβεβλημένο να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως: η διάρκεια 

και η μορφή της αναιμίας, ο χρόνος της επεμβάσεως, η πιθανή απώλεια, καθώς και 

μερικά άλλα συνυπάρχοντα κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι δυνατό να 

συμβάλλουν στη νοσηρότητα.

Η χορήγηση αίματος κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως και μετά από αυτή 

εξαρτάται από την εικόνα του ασθενούς και την κρίση των χειρουργών και των 

αναισθησιολόγων.

Όταν η απώλεια του αίματος δεν υπερβαίνει το 10% του όγκου του αίματος 

δεν απαιτείται αντικατάσταση του όγκου. Σε περιπτώσεις που η απώλεια κυμαίνεται 

γύρω στα 1.000 γ π Ι (ποσοστό 2 0 %  του όγκου) η αντιμετώπιση γίνεται κυρίως με τη 

χορήγηση κρυσταλλοειδών υγρών ή και φυσιολογικού ορού. Στις περιπτώσεις
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χορηγήσεως μη κολλοειδών υγρών ο όγκος του διαλύματος που χρειάζεται να δοθεί 

πρέπει να είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος του αίματος που χάθηκε4.

Στους ασθενείς που η απώλεια αίματος βρίσκεται σε ποσοστό 30% ως 35% 

(ποσότητα αίματος 1.500ιη1 και περισσότερο) απαιτείται θεραπεία με χορήγηση 

αίματος και παραγώγων. Στις ανωτέρω καταστάσεις η αντιμετώπιση μπορεί να 

επιτευχθεί και με την έκχυση κολλοειδών υποκατάστατων του πλάσματος, όπως είναι 

διαλύματα τροποποιημένων κολλοειδών, ζελατίνης και δεξατρανών. Όλα τα ανωτέρω 

διαλύματα είναι πάντα διαθέσιμα και κοστίζουν λιγότερο από τα παράγωγα του 

πλάσματα. Η άμεση χορήγηση τους προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση της 

απώλειας του όγκου του αίματος5. Όμως, η χορήγηση τους και ιδιαιτέρως των 

διαλυμάτων της δεξτράνης προκαλεί δυσκολίες στον προσδιορισμό της ομάδας 

αίματος του ασθενούς, καθώς και στον έλεγχο της συμβατότητας. Για το λόγο αυτό.

Πριν από τη χορήγηση τους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα αίματος του 

ασθενούς το οποίο χρειάζεται για την ετοιμασία αίματος για μετάγγιση.

Χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τα ανωτέρω διαλύματα, λόγω του αυξημένου 

μοριακού βάρους, παραμένουν στην κυκλοφορία πολύ περισσότερο απ' ότι τα άλλα 

κρυσταλλοειδή διαλύματα. Αυτά μεταβολίζονται ή εκκρίνονται με αργούς ρυθμούς 

σε χρονική περίοδο περισσότερη των δύο ημερών και θεωρούνται άριστο μέσο 

διατήρησης του όγκου άμεσα και αποτελεσματικά. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι 

δεν παρουσιάζουν προπηκτική δραστηριότητα4.( Γ. Παπαδημητρίου, 2001)

Συντήρηση και συλλογή των προϊόντων του Αίματος

Το αίμα που συλλέγεται στις αιμοδοσίες μπορεί να αποθηκευτεί στους ίδιους 

σάκους που χρησιμοποιούνται για τις εξαγωγές σε έναν ψυκτικό θάλαμο στην 

κατάλληλη θερμοκρασία. Στις κατάλληλες συνθήκες, το σύνολο του αίματος 

συντηρείται έτοιμο για να μεταγγιστεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα, δεδομένου ότι 

αργότερα τα στοιχεία του νεκρώνονται. Ωστόσο, για την καλύτερη αξιοποίηση των 

αιμοδοσιών, εφαρμόζονται διάφορες διαδικασίες προκειμένου να διαχωριστούν 

ορισμένα από τα συστατικά του αίματος, γεγονός που επιτρέπει παρατεταμένη 

συντήρηση και τη χρησιμοποίησή του για εξειδικευμένους σκοπούς. (Εικ.2.1)5
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Εικόνα 2.1 Συλλογή προϊόντος αίματος

Πρωταρχικά ο σάκος αίματος υποβάλλεται σε φυγοκέντρηση για να 

συγκεντρωθούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο κατώτερο τμήμα και μεταγενέστερα 

συνδέεται μέσω ενός σωλήνα με έναν άλλο σάκο, στον οποίο μέσω της συμπίεσης 

του πρώτου περνάει το υπόλοιπο περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγεται ένας 

σάκος με τη συγκέντρωση των ερυθροκυττάρων, ο οποίος μπορεί να ψηχθεί και να 

διατηρηθεί σε συνθήκες που επιτρέπουν τη χρήση του για ένα χρόνο, και ένας 

δεύτερος σάκος με τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος: πλάσμα, λευκά αιμοσφαίρια 

και αιμοπετάλια. Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούν να συλλεχθούν ξεχωριστά 

συγκεντρώσεις λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, καθώς και μονάδες 

πλάσματος, οι οποίες μπορούν επίσης να ψηχθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 

διάστημα ενός έτους. Πολλές φορές, μέσω άλλων ειδικών διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται πάνω στο πλάσμα, μπορούν να διαχωριστούν ορισμένα από τα
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συστατικά του, συλλέγοντας συγκεντρώσεις λευκωματίνης, παραγόντων της πήξης, 

ινωδογόνου ή ανοσοσφαιρινών5. (Σαχίνη-Καρδάση και Πάνου 2002).

Τα συστατικά του Αίματος και Διαδικασία Συλλογής του Γιατί είναι 

απαραίτητη η ενδελεχής προσπάθεια συντήρησης του Αίματος

Μια μονάδα αίματος εμπεριέχει 450 πιΐ περίπου αίμα και 68-70 γ π Ι διάλυμα 

ΑΟϋ, που αποτελείται από κιτρικό νάτριο ως αντιπηκτικό, κιτρικό οξύ για ρύθμιση 

του ρΗ και δεξτρόζη για συντήρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μπορεί επίσης ως 

αντιπηκτικό να χρησιμοποιηθεί και ηπαρίνη (2.250 μονάδες ηπαρίνης σε 30 ιώΙ 

ισότονου διαλύματος Νη(31). Στο διάλυμα Α €0 τα ερυθρά αιμοσφαίρια διατηρούνται 

βιώσιμα για 21 ημέρες και κατάλληλα να αποδίδουν αμέσως το οξυγόνο για 7 ημέρες.

Η συλλογή του αίματος γίνεται κάτω από άσηπτες συνθήκες από καλά 

επιλεγμένους δότες σε φιάλες ή πλαστικούς σάκους και φυλάσσεται σε ψυγείο (2-4 

0(Γ). Το αίμα αυτό μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια μέχρι την 21 μέρα από τη λήψη 

του κατά τη συντήρηση του αίματος, επέρχονται σημαντικές μεταβολές στα έμμορφα 

συστατικά και στις περισσότερες ουσίες που περιέχονται στο πλάσμα. Έτσι, μέσα σε 

6— 12 ώρες από την αιμοληψία αρχίζει μια ταχεία καταστροφή των αιμοπεταλίων και 

των λευκών αιμοσφαιρίων και βραδεία καταστροφή των ερυθροκυττάρων, που 

ολοκληρώνεται μετά από 100—120 ημέρες. Από τα συστατικά του πλάσματος, 

σημαντικές μεταβολές, κατά τη συντήρηση, υφίστανται το κάλιο και η γλυκόζη του 

ορού, καθώς και ορισμένοι παράγοντες πήξης. Η πυκνότητα του καλίου αυξάνει λόγω 

καταστροφής των ερυθροκυττάρων αλλά και λόγω εξόδου καλίου από τα μη ακόμα 

αιμολυμένα ερυθροκύτταρα. Ο μεταβολισμός της γλυκόζης του πλάσματος και του 

Α ϋϋ από τα ερυθροκύτταρα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και συσσώρευση 

γαλακτικού οξέος στον ορό και τη βαθμιαία ελάττωση του ρΗ. Από τους παράγοντες 

πήξης, ο αντιαιμορροφιλικός(νΐΐ) καταστρέφεται μέσα σε 24-48 ώρες, οι δε 

θρομβοπλαστίνη (III) και προαξελερίνη (V) καταστρέφονται κατά 50% μέσα σε 4 

περίπου ημέρες. Λόγω των παραπάνω μεταβολών, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική 

εκτίμηση της κατάστασης των αρρώστων και έλεγχος του χρόνου συντήρησης του 

αίματος που πρόκειται να χορηγηθεί.

Σε περιπτώσεις όπου η απώλεια αίματος είναι γύρω στα 2.500τη1 (ποσοστό 

50% του όγκου του αίματος ) ή και σε μικρότερο σε ηλικιωμένους ή σε ασθενείς που 

πάσχουν από αναπνευστική ανεπάρκεια και ιδιαιτέρως σε οξεία απώλεια του αίματος,
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τότε είναι ζωτικής σημασίας η αναπλήρωση αφ’ ενός της ικανότητας μεταφοράς του 

οξυγόνου και αφ’ ετέρου του όγκου του αίματος. 1

Στις παραπάνω περιπτώσεις η χορήγηση αίματος είναι επιβεβλημένη. Η 

αντιμετώπιση επιτυγχάνεται είτε με τη χορήγηση ολικού αίματος είτε μόνο με 

συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, επειδή η αναπλήρωση των πρωτεϊνών και των 

παραγόντων αίματος δεν θεωρείται από πολλούς αναγκαία όταν η απώλεια του 

αίματος είναι λιγότερη από τον ολικό όγκο του αίματος. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

εξωαγγειακά υγρά αποτελούν αποθήκη μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών και 

προμηθεύουν τον οργανισμό με πρωτεΐνες, ενώ ο μηχανισμός πήξεως συνήθως 

παραμένει ανεπηρέαστος, ακόμη και όταν τα επίπεδα των παραγόντων της πήξεως 

βρίσκονται κάτω του ενός τρίτου των φυσιολογικών τιμών οι πηκτικοί παράγοντες 

αναπαράγονται μέσα σε ώρες, εκτός των περιπτώσεων των ασθενών που προϋπάρχει 

ηπατική ανεπάρκεια.

Σε περιπτώσεις ασθενών με μαζική απώλεια αίματος είναι απαραίτητο να 

χορηγούνται προϊόντα αίματος σε επαρκείς ποσότητες για την αναπλήρωση των 

συστατικών του αίματος. Στα προϊόντα αυτά , εκτός των συμπυκνωμένων ερυθρών, 

περικλείονται το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (Ρ.Ρ.Ρ.) , το κρυοκαθίζημα και τα 

αιμοπετάλια, τα οποία χρειάζονται για να καλύψουν την ελάττωση τους από την 

αιμοαραίωση και να διορθώσουν κάθε λειτουργική ανεπάρκεια των κυκλοφορούντων 

αιμοπεταλίων.4

Παράγωγα του Αίματος

Προϊόντα αίματος είναι επί μέρους συστατικά του, που διαχωρίζονται είτε από 

μια μονάδα ολικού αίματος είτε με την διαδικασία της αφαίρεσης, και 

χρησιμοποιούνται αυτούσια για μετάγγιση. Η διαδικασία διαχωρισμού γίνεται με την 

χρησιμοποίηση άσηπτων τεχνικών, αποστειρωμένου και απυρετογόνου υλικού και 

αντιδραστήρων. Εικόνα 2.2

Τα παράγωγα που μπορούν να εξαχθούν από το αίμα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 2.2 Προϊόντα που παράγονται από μια μονάδα αίματος6

Ολικό αίμα

Το ολικό αίμα που λαμβάνεται, φέρεται σε ένα διάλυμα 63ml το οποίο 

περιέχει αντιπηκτικό (κιτρικά) και θρεπτικές ουσίες (φωσφορικά, δεξτρόζη και 

αδενίνη) και το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί για 35 ημέρες στους 4±20ΟΠαρά την 

παροχή θρεπτικών ουσιών, συμβαίνουν μεταβολές των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά 

την αποθήκευση, ενώ οι αιμοστατικές ιδιότητες του αίματος μειώνονται. Τα 

αιμοπετάλια είναι μη λειτουργικά μετά την έκθεση στους 40C ενώ μετά την 

απομάκρυνση των λευκών αιμοσφαιρίων δεν υπάρχουν λειτουργικά κοκκιοκύτταρα. 

Οι συγκεντρώσεις των παραγόντων V και VIII της πήξης μειώνονται ταχέως την 

πρώτη εβδομάδα της αποθήκευσης και έχουν μόνο το 30% της αρχικής τους αξίας 

στο τέλος του χρόνου αποθήκευσης. Το αίμα δεν είναι αποστειρωμένο και έτσι η 

μετάγγιση ολικού αίματος μπορεί να μεταδώσει μικροοργανισμούς που δεν 

ανιχνεύονται κατά τη διαλογή των δοτών.
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Ωστόσο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το πλάσμα, οι πρωτεΐνες 

και τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι απαραίτητα. Επομένως, το ολικό αίμα αποτελεί ένα 

ανεπαρκές μέτρο για την παροχή ερυθρών αιμοσφαιρίων ή παραγόντων της πήξης και 

μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με χρόνια αναιμία, έχει 

ένδειξη όταν απαιτείται ταχεία μετάγγιση μεγάλου όγκου, όπως σε πολυτραυματίες 

ασθενείς. Το μεταγγιζόμενο αίμα πρέπει να είναι συμβατό με το δέκτη όσον αφορά τα 

αντιγόνα ABO και RH (D), ενώ η μετάγγιση πραγματοποιείται με ειδικό 

αποστειρωμένο set χορήγησης αίματος, που έχει σχεδιαστεί γι' αυτή τη διαδικασία. Ο 

ηθμός σε αυτή τη συσκευή χορήγησης αποσκοπεί στην απομάκρυνση 

συσσωρευμένων κυττάρων, μικρών θρόμβων κ.λπ. που σχηματίζονται κατά την 

αποθήκευση. Μπορεί να είναι λιγότερο αναγκαίος σε παράγωγα αίματος που έχουν 

υποβληθεί σε αφαίρεση λευκών αιμοσφαιρίων, ωστόσο κανείς δεν προτείνει την 

εφαρμογή του. Η συσκευή θα πρέπει να γεμίζεται με αλατούχο διάλυμα, ενώ δεν 

πρέπει να μεταγγίζονται ταυτόχρονα άλλα διαλύματα.

Το ολικό αίμα ενδείκνυται:

Για αποκατάσταση του όγκου του κυκλοφορούμενου αίματος, όπως σε shock 

και σε οξεία και μεγάλη αιμορραγία καθώς και σε αιμορραγικές καταστάσεις, για 

χορήγηση του παράγοντα πήξης που λείπει. Σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι πρέπει 

να χορηγείται ειδικά ο παράγοντας που λείπει και έτσι να αποφεύγεται η άσκοπη 

χορήγηση πλήρους αίματος. Ενδείκνυται επίσης σε περιπτώσεις βεβαρημένης 

αναιμίας για βελτίωση της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου8.( O.J. Garden, A.W. 

Bradbury, J. Forsythe, 2003)

Ερυθρά αιμοσφαίρια σε πρόσθετο διάλυμα

Παράγονται από μια μονάδα ολικού αίματος, με απομάκρυνση του πλάσματος 

με φυγοκέντρηση και προσθήκη διαλύματος που περιέχει NaCl, αδενίνη και γλυκόζη. 

Το τελικό προϊόν έχει αιματοκρίτη 55-65% και όγκο 300 ml. Το προϊόν αυτό μπορεί 

να αποθηκευτεί για 42 ημέρες και αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή ερυθρών 

αιμοσφαιρίων που είναι διαθέσιμα για μετάγγιση στη Βρετανία. Ο κίνδυνος 

λοίμωξης, οι οδηγίες αποθήκευσης και οι κανόνες ασφαλείας κατά τη μετάγγιση είναι 

παρόμοια με εκείνα που ισχύουν για το ολικό αίμα.

Ενδείκνυται σε:
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Ασθενείς που χρειάζονται μόνο ερυθροκύτταρα όπως και σε ασθενείς με 

βαριά αναιμία, όπου ο όγκος αίματος είναι σχετικά φυσιολογικός Χορηγείται 

επιπλέον σε ασθενείς με καρδιακή και με νεφρική ανεπάρκεια Σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή λόγω του κινδύνου 

κρυστάλλωσης στα νεφρικά σωληνάρια.4

Χορήγηση Αιμοπεταλίων

Περίπου 50-60ml συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων έχουν την δυνατότητα να 

παραχθούν με φυγοκέντρηση από μια μονάδα ολικού αίματος. Η μονάδα που 

παράγεται περιέχει πάνω από 55 x 109 αιμοπετάλια και ένα μικρό ποσό ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και μπορεί να αποθηκευτεί για 5 ημέρες στους 20-240C. Μια δόση 

ενήλικα παρασκευάζεται από τέσσερις τέτοιες μονάδες. Για το λόγο αυτό τα 

συμπυκνωμένα αιμοπετάλια έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης σε σχέση με το ολικό 

αίμα, δεδομένου ότι σε κάθε μετάγγιση ο δέκτης εκτίθεται στο αίμα τεσσάρων δοτών. 

Η βακτηριακή μόλυνση είναι επίσης περισσότερο πιθανή επειδή τα αιμοπετάλια δεν 

μπορούν να καταψυχθούν. Τα αιμοπετάλια μεταγγίζονται μέσω της συνήθους 

συσκευής μετάγγισης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 λεπτών. Δεδομένου 

ότι το συμπύκνωμα περιέχει ορισμένα ερυθρά αιμοσφαίρια και πλάσμα, θα πρέπει να 

είναι συμβατό με το δέκτη όσον αφορά τα αντιγόνα ABO και Rhesus (D). Οι 

γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να λαμβάνουν αιμοπετάλια συμβατά ως 

προς το Rh(D) ή προφυλακτική Rh (D) ανοσοσφαιρίνη. Μια δόση ενήλικα (σύνολο 

από 4 δότες) αυξάνει τον αριθμό των αιμοπεταλίων κατά 20-40.000 x 109/L.

Λαμβάνει χώρα σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού θρομβοπενία (ελάττωση των 

αιμοπεταλίων στο κυκλοφορούμενο αίμα), για έλεγχο ή πρόληψη αιμορραγίας.

Βιώσιμα αιμοπετάλια μπορούν να χορηγηθούν με τις παρακάτω μορφές:

Νωπό αίμα: αναπληρώνει ερυθροκύτταρα και αιμοπετάλια.

Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια :περιέχει το 80-90% των αρχικών 

αιμοπεταλίων. Επίσης εναιωρήματα αιμοπεταλίων : διατηρεί σχεδόν όλα τα αρχικά 

αιμοπετάλια σε βιώσιμη κατάσταση αλλά σε μειωμένο όγκο και εξαλείφει τον 

κίνδυνο κυκλοφορικής υπερφόρτωσης 7
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Η χρήση συμβατών αιμοπεταλίων έχει περισσότερα πλεονεκτήματα και 

μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού αντισωμάτων. Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων 

συνίστανται για θεραπεία λευχαιμίας, απλαστικής αναιμίας και θρομβοπενία, με 

παράλληλη χορήγηση χημειοθεραπευτικών.

Χορήγηση κοκκιοκυττάρων

Χορηγούνται σε αρρώστους με βαριά και προσωρινή καταστολή του μυελού 

των οστών. Η επιβίωση των κοκκιοκυττάρων είναι βραχεία και η διαδικασία 

εξασφάλισης επαρκούς αριθμού κοκκιοκυττάρων είναι πολύπλοκη και πολύ ακριβή. 

Σήμερα διατίθεται από λίγες μόνο τράπεζες.

Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα(ΕΕΡ)

Κατά προσέγγιση 200-300ml πλάσματος μπορούν να απομακρυνθούν μέσα σε 

6 ώρες από τη λήψη από μια μονάδα ολικού αίματος και να καταψυχθούν στους -30. 

To FFP περιέχει αλβουμίνη, ανοσοσφαιρίνες και κυρίως όλους τους παράγοντες της 

πήξης. To FFP μπορεί να αποθηκευθεί στους -300C για ένα χρόνο και αποψύχεται 

στους 370C πριν από τη χορήγηση. To FFP πρέπει να είναι συμβατό ως προς τα 

αντιγόνα ABO του δέκτη και πρέπει να χορηγείται μέσα 4 ώρες από την απόψυξη. Η 

μέση δόση του ενήλικα είναι τρεις με τέσσερις μονάδες. Αδρανοποιημένο από 

πλευράς μικροοργανισμών πλάσμα είναι διαθέσιμο για χρήση σε ασθενείς που 

απαιτούν επαναλαμβανόμενες εκθέσεις στο FFP και σε νεογνά.

To FFP χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πολλαπλό έλλειμμα των παραγόντων 

της πήξης (π.χ. διάχυτη ενδαγγειακή πήξη - ΔΕΠ) και σε περιπτώσεις 

υπερδοσολογίας του αντιπηκτικού βαρφαρίνη. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν νεώτερα 

προϊόντων, των οποίων η χρήση προτιμάται. .( O.J. Garden, A.W. Bradbury, J. 

Forsythe, 2003)

Ενδείξεις Μετάγγισης

Η απόφαση μιας μετάγγισης είναι ιδιαζόντως περίπλοκη και δεν θα πρέπει να 

λαμβάνεται χωρίς να σταθμίζονται οι ωφέλειες για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Σαφείς 

ενδείξεις για τη μετάγγιση θα πρέπει να γράφονται στο διάγραμμα του ασθενούς. Οι 

υγιείς ενήλικες μπορούν να ανεχθούν σημαντική απώλεια αίματος χωρίς δυσάρεστες 

επιδράσεις. Αντίθετα, ηλικιωμένοι ασθενείς ή ασθενείς με μυοκαρδιακή νόσο
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ενδέχεται να μην μπορούν να ανεχθούν το ίδιο επίπεδο αναιμίας. Σε μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, διαπιστώθηκε ότι η δια-τήρηση 

χαμηλότερου οδού αιμοσφαιρίνης έχει καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή σε 

σχέση με τη μετάγγιση σε μεγαλύτερα επίπεδα.

Οι κύριες ενδείξεις της μεταγγίσεως είναι η αποκατάσταση και διατήρηση του 

όγκου του αίματος κατά την αιμορραγία, καταπληξία, εγκαύματα, πριν και μετά από 

χειρουργικές επεμβάσεις. Μετάγγιση επίσης χρειάζεται για αποκατάσταση του όγκου 

του πλάσματος, και της πυκνότητας των λευκωμάτων του όπως επίσης επιτάσσεται 

μετάγγιση για αντιστάθμιση της ελαττώσεως των ερυθροκυττάρων η της 

αιμοσφαιρίνης πχ. σε περιπτώσεις αναιμίας, δηλητηριάσεως με μονοξείδιο του 

άνθρακα κλπ. Ακόμα επιβάλλεται μετάγγιση και για μέσω της χορήγησης 

παραγόντων για αποκατάσταση διαταραχών της πηκτικότητας του αίματος.4

Προετοιμασία για την Μετάγγιση

Δύο τύποι προμεταγγισιακού ελέγχου είναι διαθέσιμοι:

Α) Τύπος και έλεγχος αντισωμάτων.

Περιλαμβάνει τον καθορισμό της ομάδας αίματος ABO και του αντιγόνου 

RH(D) του ασθενούς, καθώς και τη λήψη δείγματος ορού για τον έλεγχο σημαντικών 

αντισωμάτων. Το δείγμα διατηρείται στη συνέχεια επί 7 ημέρες και αν απαιτηθεί 

αίμα, είναι δυνατή η παροχή του μέσα σε 10-15 λεπτά μετά από ταχύ αποκλεισμό της 

ασυμβατότητας ABO. Επομένως, οι χειρουργικές επεμβάσεις που είναι γνωστό ότι 

σπάνια απαιτούν μετάγγιση αίματος, μπορούν να καλυφθούν χωρίς να είναι ανάγκη 

να διατηρούνται μονάδες αίματος σε ετοιμότητα, δεδομένου ότι δεν είναι πιθανό να 

χρειαστούν.

Β)Διασταύρωση

Συνήθως χρειάζεται μια ώρα και περιλαμβάνει όχι μόνο τον καθορισμό του 

τύπου αλλά και τον άμεσο έλεγχο της συμβατότητας του ορού του ασθενούς με 

ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία λαμβάνονται από τις μονάδες αίματος που πρόκειται 

να μεταγγισθούν. Αν ο ασθενείς έχει κάποιο αντίσωμα, η ειδικότητά του για ένα 

συγκεκριμένο αντιγόνο καθορίζεται με βάση τα ερυθρά αιμοσφαίρια με γνωστό 

φαινότυπο. Αν το αντίσωμα (αντισώματα) αναγνωρισθεί το αίμα των δοτών ελέγχεται
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και μόνο οι μονάδες που είναι αρνητικές για το συγκεκριμένο αντιγόνο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να διαρκέσει αρκετές ώρες, 

ανάλογα με την επίπτωση στο γενικό πληθυσμό του εν λόγω αντιγόνου. Οι 

διασταυρωμένες μονάδες ανήκουν από εκεί και πέρα στο συγκεκριμένο ασθενή κάτι 

που εξακολουθεί να ισχύει για 48 ώρες.

Σε επείγουσες απαιτήσεις για μετάγγιση αίματος, ο έλεγχος συμβατότητας 

συνιστά πλεονασμό. Το εργαστήριο θα πρέπει να ενημερωθεί για το επείγον της 

κατάστασης και την ποσότητα αίματος που απαιτείται άμεσα, αλλά και να ερωτηθεί 

για την ποσότητα που μπορεί να παρέχει στον απαιτούμενο χρόνο. Αίμα ομάδας 0- 

Rhesus(D) αρνητικό είναι διαθέσιμο σε όλα τα νοσοκομεία για τέτοιου είδους 

επείγουσες καταστάσεις, τα δείγματα του ασθενούς μπορούν να ταυτοποιηθούν 

άμεσα για ομάδες ABO και Rh (D) και συμβατό αίμα μπορεί άμεσα να χορηγηθεί 

μετά από ταχύ έλεγχο της συμβατότητας ABO, ενώ ο έλεγχος των αντισωμάτων 

εξελίσσεται και ενώ μεταγγίζεται ήδη αίμα ομάδος o Rh (D) αρνητικό.

Χορήγηση Αίματος

Οι οξείες αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση, που σχετιζόμενες με 

ασυμβατότητα ABO, είναι δυνατόν να είναι θανατηφόρες και προκαλούνται 

συχνότερα από σφάλματα στην αναγνώριση της ταυτότητας του ασθενούς κατά την 

αιμοληψία ή τη χορήγηση. Πριν από τη μετάγγιση, η ένδειξη θα πρέπει να 

καταγραφεί στο διάγραμμα νοσηλείας του ασθενούς, ενώ η οδηγία για τη μετάγγιση 

αίματος αποτελεί αρμοδιότητα του κλινικού ιατρού.

Εξαιρετικά σημαίνον είναι να ελεγχθεί η ταυτότητα του ασθενούς λεκτικά (αν 

είναι δυνατόν) πριν γίνει λήψη δείγματος αίματος. Το σωληνάριο του δείγματος θα 

πρέπει να καταγράφονται πλήρως τα στοιχεία του ασθενούς πριν την απομάκρυνση 

από την κλίνη, ενώ αυτό δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται ποτέ από πριν. Το έντυπο 

παραγγελίας αίματος θα πρέπει να συμπληρώνεται με σαφήνεια και ακρίβεια και να 

αναγράφει το πλήρες όνομα του ασθενούς, την ημερομηνία γέννησής του και τον 

αριθμό μητρώου του (κάθε ασθενής θα πρέπει να διαθέτει ένα δικό του αριθμό 

μητρώου). Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο στις επείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες 

η ταυτότητα του ασθενούς μπορεί να μην είναι γνωστή.
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Το τμήμα της Αιμοδοσίας χορηγεί αίμα με μια αναφορά συμβατότητας στην 

οποία δηλώνεται το ονοματεπώνυμο του ασθενούς οι ομάδες αίματος ABO και Rh 

(D) καθώς και ο αριθμός της συγκεκριμένης μονάδας που μεταγγίζεται. Κάθε μονάδα 

αίματος διαθέτει μια πινακίδα συμβατότητας στην οποία αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ημερομηνία γέννησής του, ο αριθμός μητρώου του 

στο νοσοκομείο η ομάδα αίματος και ο τύπος Rhesus. Ο αριθμός της μονάδας και η 

ημερομηνία λήξης αναγράφονται επίσης σε κάθε συσκευασία.

Προτού ξεκινήσει η μετάγγιση επιβάλλεται να ελεγχθούν οι ακόλουθες 

λεπτομέρειες από τουλάχιστον δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα θα πρέπει να είναι 

νοσηλευτής.6

• Πλήρες ονοματεπώνυμο του ασθενούς, πινακίδα συμβατότητας στη μονάδα 

του αίματος και στο έντυπο αναφοράς της Αιμοδοσίας.

• Ομάδα ABO και τύπος Rhesus στη συσκευασία, στην πινακίδα συμβατότητας 

και στο έντυπο αναφοράς της Αιμοδοσίας.

• Αριθμός της μονάδας αίματος στη συσκευασία, στην πινακίδα και στο έντυπο 

αναφοράς.

• Ημερομηνία λήξης της συσκευασίας.

• Εξέταση της συσκευασίας για τον έλεγχο διαρροής ή αιμόλυσης.

Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία, το αίμα δεν θα πρέπει να μεταγγίζεται 

κι η αιμοδοσία θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Αν δεν υπάρχουν ασυμφωνίες, το 

έντυπο συμβατότητας υπογράφεται από το άτομο που χορηγεί το αίμα και από το 

άτομο που ελέγχει την όλη διαδικασία. Το έντυπο τοποθετείται τότε στο φάκελο του 

ασθενούς και ένα αντίγραφο επιστρέφεται στην Αιμοδοσία.

Πριν από τη χορήγηση του αίματος, η συχνότητα των σφύξεων, η αρτηριακή 

πίεση και η θερμοκρασία του ασθενούς θα πρέπει να καταγράφονται. Η μετάγγιση θα 

πρέπει να ξεκινά μέσα σε 30 λεπτά από την απομάκρυνση του αίματος από το ψυγείο, 

ενώ η μετάγγιση της κάθε μονάδας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 4 ώρες. 

(Χρυσή Υγεία , 2002)

Η μετάγγιση συνίσταται στην ενδοφλέβια χορήγηση του προϊόντος του 

αίματος κατά σταγόνα, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος διαθέτει ένα 

φίλτρο που εμποδίζει διέλευση πιθανών μικροπηγμάτων που υπάρχουν στο σάκο.
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Πολλές φορές το αίμα χορηγείται μαζί με φυσιολογικό ορό Ν3(3Ι 9%, το μόνο 

διάλυμα που είναι συμβατό με το αίμα. Μάλιστα, είναι δυνατό ν’ αναμιχθούν τα δύο 

προϊόντα για να μειωθεί η γλοιότητα του παρασκευάσματος. Η έγχυση 

πραγματοποιείται μέσω ενός καθετήρα ή μιας βελόνας κατάλληλου διαμετρήματος, η 

οποία εισάγεται σε μια φλέβα εύκολα προσβάσιμη, συνήθως στο βραχίονα. Συνδέεται 

ο εξοπλισμός έκχυση με την τοποθέτηση του σάκου του προς μετάγγιση προϊόντος σε 

ένα υποστήριγμα ορισμένου ύψους, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να είναι κατώτερο από 

ένα μέτρο από το σημείο της διάτρησης για να διασφαλιστεί ότι το αίμα ρέει προς τον 

ασθενή λόγω της βαρύτητας. Συνήθως η έγχυση ξεκινάει με ορό, για να εξακριβωθεί 

η διαπερατότητα της φλεβικής οδού, και έπειτα αρχίζει αργά η μετάγγιση, ενώ 

παράλληλα παρακολουθείται εάν προκύπτουν άμεσες ανεπιθύμητες αντιδράσει. Όταν 

διαπιστωθεί ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα, μπορεί να επιταχυνθεί η ταχύτητα 

έγχυσης των σταγόνων εάν η κατάσταση του ασθενούς το απαιτεί Σε γενικές 

γραμμές, απαιτείται από μία έως δύο ώρες για να μεταγγιστεί μια μονάδα αίματος, 

χωρίς ποτέ να υπερβαίνονται οι τέσσερις ώρες για την πλήρη χορήγησή του. Μόλις 

ολοκληρωθεί η μετάγγιση της μονάδας μπορεί να ακολουθήσει η μετάγγιση μιας 

άλλης εάν είναι απαραίτητο, ή σε διαφορετική περίπτωση αποσύρεται η βελόνα ή ο 

καθετήρας ή συνεχίζεται η έγχυση με φυσιολογικό ορό 0,9%, ανάλογα με την 

περίπτωση.

Επιβάλλεται ο ασθενής να παρακολουθείται στενά στα πρώτα 15 λεπτά, 

δεδομένου ότι σε αυτό το διάστημα είναι πιο πιθανές οι αντιδράσεις κατά τη 

μετάγγιση. Η εξέταση των ζωτικών σημείων θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αν ο 

ασθενής δεν αισθάνεται καλά κατά τη μετάγγιση. Συστήνεται η διατήρηση ενός 

διαγράμματος ισοζυγίου υγρών σε ασθενείς που λαμβάνουν μεταγγίσεις αίματος, ενώ 

η συχνότητα του σφυγμού, η θερμοκρασία και η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να 

καταγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η μετάγγιση.'(Εικ 2.3) (Χρυσή Υγεία , 2002)
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Εικόνα 2.3 Εξοπλισμός μετάγγισης αίματος '

Ανεπιθύμητες Ενέργειες της Μετάγγισης

Μέσω των μεταγγίσεων αίματος μπορούν να μεταδοθούν διάφορες 

μολυσματικές νόσοι : κάθε μικρόβιο που μπορεί να υπάρχει στο προς μετάγγιση 

προϊόν μπορεί να εισέλθει άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος του δέκτη και να βρει 

στον οργανισμό του ένα ιδανικό πεδίο για να αναπτυχθεί. Είναι γνωστές οι θλιβερές 

επιπτώσεις μετάδοσης ηπατίτιδας Β και C η του αιτιώδους ιού του AIDS,οι οποίες 

προκλήθηκαν από αυτόν το μηχανισμό. Ωστόσο, αν και πρόκειται για μια πραγματική 

πιθανότητα, λαμβάνονται πολλές προφυλάξεις για να αποφευχθεί, με ανάλυση όλων 

των μονάδων αίματος που συλλέγονται στις αιμοδοσίες και με τη απόρριψη εκείνον 

που εμφανίζονται μολυσμένες, μόνο στη σπάνια περίπτωση λάθους στη μέθοδο 

ανάλυσης η αμέλειας μπορεί να προκληθεί αυτό το ατυχές γεγονός.

Μια μελέτη εθελοντικής και ανώνυμης καταγραφής των σοβαρών κινδύνων 

της μετάγγισης (Serious Hazards Of Transfusion -SHOT) βρίσκεται σε εξέλιξη τα 

τελευταία 3χρόνια στη Βρετανία, η δε επίπτωση των αναφερόμενων κινδύνων 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. (Εικόνα 2.4) Η μεγαλύτερη ανησυχία όλων των 

ασθενών είναι ο κίνδυνος της μετάδοσης λοιμώξεων κατά τη μετάγγιση, αλλά ο πιο 

συχνός κίνδυνος είναι η μετάγγιση εσφαλμένου παραγώγου αίματος.
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Μί τάδοση λοίμωί,η^ κατά τη μετάγγιοη
I

Μεταμιταγγισιακή πορφύρα |10ι 4%

ϋί,ίία πνιαρονική βλάβη 
σχίτιζόμινη με τη 
μετάγγιση (16) 6%

Επιβραδυνόμενη 
αντί&ραοη (31) 12%.

Οί,ίκι πντίύροοη
(34)13%

Αντίδραση μοσχεσματο«, 
έναντι του ί,ινιστή, 
οχετιζόμενη μτ τη 
μετάγγιση (3)1%

Μετάγγιση εσεραλμενοσ 
παραγωγοί· αίματος 
(144) 58%

Εικόνα 2.4 Αναφορά S H O T  ym το έτος 1999/2000, που δείχνει τη συχνότητα των 
σοβαρών κινδύνων της μετάγγισης, που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία, σε 252

περιστατικά.1

Αναμφισβήτητα σε κάθε ασθενή στον οποίο χορηγείται αίμα, είναι ελλοχεύει 

ο κίνδυνος της εμφάνισης κάποιας αντίδρασης ή επιπλοκής. Ο κίνδυνος αιμόλυσης 

από τη χορήγηση ασύμβατου αίματος υπάρχει σχεδόν πάντα, όπως και η πιθανότητα 

εμφάνισης αναφυλακτικής ή άλλης αλλεργικής αντίδρασης. Υπερφόρτωση της 

κυκλοφορίας, σηψαιμία από μικροβιακή μόλυνση, καθώς και άλλες επιπλοκές , 

απειλούν επίσης τη ζωή του αρρώστου.

Η χορήγηση αίματος είναι ιδιαζόντως επικίνδυνη σε αρρώστους με απώλεια 

συνείδησης, σε άτομα που βρίσκονται σε αναισθησία ή που έχουν πάρει μεγάλες 

δόσεις ηρεμιστικών και σε μικρά παιδιά ή ενήλικες που δεν επικοινωνούν με το 

περιβάλλον τους. Οι άρρωστοι αυτοί δεν είναι σε θέση να παραπονεθούν για 

συμπτώματα (π.χ ρίγος , κεφαλαλγία ) που θα εμφανιστούν ως αντίδραση στο αίμα. 

Τα άτομα αυτά ενδέχεται να πάρουν μια ολόκληρη μονάδα ασύμβατου αίματος, με 

αποτέλεσμα να πεθάνουν από αιμόλυση και shock, εκτός αν ο νοσηλευτής αντιληφθεί 

έγκαιρα την κατάσταση και προβεί στις σχετικές ενέργειες7.( O.J. Garden, A.W. 

Bradbury, J. Forsythe, 2003)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από τις μονάδες 

αιμοδοσίας της χώρας. Συγκεκριμένα τα στοιχεία συλλέχθηκαν από το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και αφορούν τόσο σε κινητά συνεργεία του 

Νομού όσο και στοιχεία μέσα από το ίδιο το Νοσοκομείο.

Προέλευση Αίματος 
από κινητά συνεργεία
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Εικόνα 3.1 Προέλευση αίματος από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005

έως 2011

Η προέλευση αίματος, από κινητά συνεργεία, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση 

της Εικόνας 3.1 δείχνει ότι τόσο το συγγενικό περιβάλλον όσο οι εθελοντές αλλά και 

οι άλλες υπηρεσίες αιμοδοσίας συμβάλουν αρκετά σημαντικά στην αιμοδοσία. 

Βέβαια, είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός πως παρατηρείται αύξηση στις μονάδες 

αίματος από εθελοντές αιμοδότες μέσα στο πέρασμα των ετών. Όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα συγκρίνοντας τις μονάδες αίματος

JuJjjJUni
LnLni o<x>i ^r ^ooooc r >c r >ooTH*- i
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο τ - Η τ - H ^ H r Hο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο< Ν < Ν ( Ν ( Ν < Ν Γ Μ < Ν ( Ν Γ Ί Γ Ν Ι < Ν Γ Μ ( Ν ( Ν
ό ά ο ώ ώ ό ά ο ά ά ό ο ό οτΗΓνΙ^ΗΓν|τΗΓΝτ-Η(Ντ-Η(Ντ—Ι ( Ντ —ΙΓνΙ

IΣΥΓΓΕΝ. Ή ΦΙΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΘ ΕΝΩΝ

I ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜ ΟΔΟΤΕΣ

I ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΙΜ ΟΔΟΣΙΑΣ Η Υ.Υ.Κ.Α.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.1 Προέλευση αίματος από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 
2005 έως 2011

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Από κινητά συνεργεία

ΣΥΓΓΕΝ.
ΆΛΛΕΣ

Ή
ΕΘΕΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕ ΓΕΝΙΚ

Αριθμός ΚΙΝ. ΦΙΛΙΚΟ
ΝΤΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚ
Σ Ο

Εξαμήνο ΣΥΝΕΡ ΠΕΡΙΒΑ
ΑΙΜΟΔ

ΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙ ΣΥΝΟΛ

υ ΓΕΙΟ ΛΑΟΝ
ΟΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΣ Η Ο

ΑΣΘΕΝΩ Σ
Υ.Υ.Κ.Α.

Ν

1ο-2005 447 1856 1521 3377 2421 5798

2ο-2005 810 1520 1595 3115 2442 5873

1ο-2006 580 1363 1603 2966 2054 5402

2ο-2006 826 1419 1795 3214 1845 5254

1ο-2007 615 1677 1693 3370 1887 5545

2ο-2007 716 1653 1659 3312 2047 5616

1ο-2008 578 1593 1581 3174 1811 5313

2ο-2008 771 1564 1841 3405 1772 5352

1ο-2009 612 1596 1723 3319 2017 5613

2ο-2009 711 1820 2014 3834 2002 6028

1ο-2010 642 1607 2060 3667 1725 5616

2ο-2010 704 1758 2042 3800 1996 5953

10-2011 615 1632 2025 3657 1909 5868

20-2011 684 1533 2275 3808 1899 5913
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Διάθεση Αίματος 
από κινητά συνεργεία
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■ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟ ΠΛΗΝ Μ.Α.

■ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΠΟ 
Μ.Α

■ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΑ

■ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
(ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)

Εικόνα 3.2 Διάθεση αίματος από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως
2011

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.2 Διάθεση αίματος από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005 
έως 2011

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Από κινητά συνεργεία

Αριθμός

Εξαμήνου

ΚΙΝΗΤ

0

ΣΥΝΕΡ

ΓΕΙΟ

ΣΤΟ

ΝΟΣΟΚ

ΟΜΕΙΟ

ΠΛΗΝ

Μ.Α.

ΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΑΣΧΟΝ 

ΤΑ ΑΠΟ 

Μ.Α

ΣΕ

ΑΛΛΑ

ΝΟΣΟΚ

ΟΜΕΙΑ

ΣΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

(ΚΑΛΥΠΤΟ

ΜΕΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜ

ΕΙΑ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛ

Ο

1Ο-2005 447 4683 719 13 0 5482

2Ο-2005 810 4309 932 107 Π)- 5491

10-2006 580 3959 949 132 0 5207
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2ο-2006 826 3565 984 238 0 4966

1Ο-2007 615 4097 910 126 0 5288

2ο-2007 716 3928 1036 151 0 5288

1Ο-2008 578 3951 825 251 0 5292

2ο-2008 771 3942 811 200 0 5075

1Ο-2009 612 4264 765 237 0 5421

2ο-2009 711 4438 826 279 125 5804

1ο-2010 642 3860 802 181 444 5459

2ο-2010 704 4082 806 203 416 5651

1ο-2011 615 3884 979 197 399 5662

20-2011 684 3910 1082 135 502 5772

Άχρηστες Μονάδες

Εικόνα 3.3 Ποσοστό άχρηστων μονάδων αίματος από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα
των ετών 2005 έως 2011

Στην εικόνα 3.3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των άχρηστων μονάδων αίματος ανά 

εξάμηνο στο σύνολο των διαθέσιμων μονάδων αίματος. Οι αριθμοί στην κάθε στήλη 

δείχνουν τον απόλυτο αριθμό των μονάδων αίματος που κρίθηκαν άχρηστες. Το 

πρώτο εξάμηνο του 2008 παρουσιάστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός άχρηστων μονάδων 

με αρκετή διαφορά συγκριτικά με τα υπόλοιπα εξάμηνα. Στην εικόνα φαίνεται πως
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ποσοστιαία στο σύνολο των μονάδων, οι άχρηστες μονάδες δεν υπερβαίνουν το 5%, 

γεγονός πολύ θετικό.

Υπόλοιπο Μονάδων Αίματος

Ε ξ ά μ η ν ο  Έ τ ο υ ς

Εικόνα 3.4 Υπόλοιπο μονάδων αίματος από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών
2005 έως 2011

Στην παραπάνω γραφική παράσταση (εικ. 3.4) φαίνεται ο αριθμός μονάδων αίματος 

που περίσσεψαν ανά εξάμηνο. Ο αριθμός προκύπτει συγκρίνοντας τις μονάδες 

αίματος που προσήλθαν σε σχέση με αυτές που διατέθηκαν συνολικά. Είναι πολύ 

αισιόδοξο το γεγονός πως σε κάθε εξάμηνο με μια μικρή εξαίρεση το 10 εξάμηνο του 

2008 το υπόλοιπο των μονάδων αίματος είναι κατά μέσο όρο στις 250 μονάδες.
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Προέλευση πλάσματος-κοινό 
από κινητά συνεργεία
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Εικόνα 3.5 Προέλευση πλάσματος κοινό από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των

ετών 2005 έως 2011

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.3 Προέλευση πλάσματος κοινό από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των 
ετών 2005 έως 2011

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ-Κοινό

Αριθμός

Εξαμήνο

υ

ΚΙΝΗΤΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙ

0

ΑΠΟ

ΕΣΩΤΕΡ

ΙΚΗ

ΣΥΛΛΟ

ΓΗ

Από

ολικό

αίμα

Από άλλες 

Υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας

Υπόλοιπο

προηγού

μενού

εξαμήνου

ΓΕΝΙΚ

Ο

ΣΥΝΟΛ

Ο

Ιο-2005 447 7 54 0 61

2Ο-2005 810 2 8 I 11

Ιο-2006 580 2 14 3 19

2ο-2006 826 0 9 I 10

Ιο-2007 615 3 0 I 4

2ο-2007 716 0 0 2 2
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1Ο-2008 578 0 0 2 2
2ο-2008 771 0 8 0 8
1Ο-2009 612 0 0 0 0

2ο-2009 711 244 0 0 244

1ο-2010 642 0 0 160 160

2ο-2010 704 1 0 2 3

10-2011 615 0 0 0 0

20-2011 684 0 0 0 0

Διάθεση πλάσματος - κοινό 
από κινητά συνεργεία
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■ Σε άλλα 
Νοσοκομεία

Ε ξ ά μ η ν ο  Έ τ ο υ ς

Εικόνα 3.6 Διάθεση πλάσματος-κοινό από κινητά συνεργεία

Στην γραφική παράσταση της Εικόνας 3.6 φαίνεται η διάθεση μονάδων πλάσματος 

που έγιναν κατά τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011. Συγκεκριμένα, φαίνεται η 

διάθεση πλάσματος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων καθώς και σε άλλα νοσοκομεία. 

Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 3.4 η διάθεση πλάσματος σε ιδιωτικές κλινικές 

όσο και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καθώς και στο Εθνικό Κέντρο 

Παραγώγων Αίματος (ΕΚΠΠΑ) ήταν μηδενικές. Επιπλέον, από τον Πίνακα 3.4 

προκύπτει και ο αριθμός των μονάδων που κρίθηκαν άχρηστες. Σημαντικό στοιχείο 

που προκύπτει από τον Πίνακα 3.4 είναι ο αριθμός των μονάδων που έμειναν ως 

υπόλοιπο ανά εξάμηνο. Μόνο το 1° εξάμηνο του έτους 2007 χρειάστηκε μια 

παραπάνω μονάδα αίματος για την διάθεση πλάσματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ3. 4 Προέλευση πλάσματος κοινό από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των
ετών 2005 έως 2011

ΔΙΑΘΕΣΗ Π ΑΑΣΜΑΤΟΣ-Κοινό 

Από κινητά συνεργεία

Αριθμός

Εξαμήνο

υ

ΚΙΝΗΤ

0

ΣΥΝΕΡ

ΓΕΙΟ

Στο

Νοσο

κομεί

0

Σε

άλλα

Νοσοκ

ομεία

Σε

ιδιωτικ

ές

κλινικέ

ς

Στο

ΕΚΕΑ-

ΕΚΠΠΑ

Αχρ

η στ.

Μον

άδες

Σ Υ Ν Ο Λ

Ο

Νέο

Υπόλοι

πο

1ο-2005 447 57 0 0 0 3 60 1

2ο-2005 810 8 0 0 0 0 8 3

1Ο-2006 580 14 0 0 0 4 18 1

2Ο-2006 826 8 0 0 0 1 9 1

1ο-2007 615 0 0 0 0 2 2 2

2ο-2007 716 0 0 0 0 0 0 2

1ο-2008 578 0 0 0 0 3 3 -1

2Ο-2008 771 8 0 0 0 0 8 0

1Ο-2009 612 0 0 0 0 0 0 0

2ο-2009 711 20 0 0 0 64 84 160

1ο-2010 642 0 123 0 0 35 158 2

2ο-2010 704 0 0 0 0 3 3 0

1ο-2011 615 0 0 0 0 0 0 0

2ο-2011 684 0 0 0 0 0 0 0
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Προέλευση Πλάσματος 
Πρόσφατα Κατεψυγμένα

Ε ξ ά μ η ν ο  Έ τ ο υ ς

■ Από ολικό αίμα

■ Από άλλες Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας

■ Υπόλοιπο

Εικόνα 3.7 Προέλευση πλάσματος πρόσφατα κατεψυγμένα από κινητά συνεργεία για τα

εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Στην Εικόνα 3.7 φαίνεται ο αριθμός πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος που 

προήλθε από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011 καθώς 

και το υπόλοιπο των μονάδων για κάθε εξάμηνο. Είναι άξιο να σημειωθεί πως κάθε 

εξάμηνο υπήρχε κάποιο υπόλοιπο. Γεγονός που δείχνει την εξυπηρέτηση και 

πλήρωση των αναγκών. Οι μονάδες που προήλθαν από ολικό αίμα είναι από 

εσωτερική συλλογή. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Πίνακα 3.5 φαίνεται ότι όλες 

οι μονάδες προήλθαν από ολικό αίμα και καμία δεν προήλθε από πλασμαφαίρεση. Το 

γενικό σύνολο όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 3.5 δείχνει αρκετά 

ικανοποιητικά νούμερα στη συγκέντρωση πλάσματος πρόσφατα κατεψυγμένου.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.5 Προέλευση πλάσματος πρόσφατα κατεψυγμένου από κινητά συνεργεία 
για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ- 

Πρόσφατα Κατεψυγμένα

Αριθμός

Εξαμήνο

υ

ΚΙΝΗΤ

0

ΣΥΝΕΡ

ΓΕΙΟ

ΑΠΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ

Από άλλες 

Υπηρεσίες 

Αιμοδοσία

ς

Υπόλοιπο

προηγούμενου

εξαμήνου

ΓΕΝΙΚ

Ο

ΣΥΝΟ

ΑΟΑπό

ολικό

Από

πλασμα
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αίμα φ αίρεσ

η
1Ο-2005 447 3342 0 311 0 3653

2ο-2005 810 3102 0 332 571 4005

1ο-2006 580 2969 0 1263 433 4665

2Ο-2006 826 3187 0 898 476 4561

1Ο-2007 615 3269 0 752 342 4363

2Ο-2007 716 3308 0 329 505 4142

1Ο-2008 578 3166 0 743 521 4430

2Ο-2008 771 3398 0 1503 309 5210

1ο-2009 612 3313 0 1256 225 4794

2Ο-2009 711 3577 0 1862 642 6081

1ο-2010 642 3635 0 492 655 4782

2ο-2010 704 3780 0 356 513 4649

10-2011 615 3635 0 1323 492 5450

2ο-2011 684 3791 0 1757 265 5813

Διάθεση Πλάσματος 
Πρόσφατα Κατεψυγμένα

5 0 0 0-̂Γ
Ο
Η / ι π π η

2 .
ο υ υ υ

*<

V  ¿ υ υ υ  - 
ω

■  Σ τ ο  Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο

ι υ υ υ
>
ο  η

■  Σ ε  ά λ λ α  Ν ο σ ο κ ο μ ε ί α

2  „  _  _  „  Λ  Λ  ■  Σ ε  ι δ ι ω τ ι κ έ ς  κ λ ι ν ι κ έ ςΐ Λ ΐ η ι ο ι ο Γ ^ Γ ^ ο ο ο ο σ ϊ σ ί Ο Ο ι Η Η  ^ ^ 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ^ Η γΗ τΗ τ-Η
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
( Ν ( Ν ( Ν Γ Ί ( Ν ( Ν ( Ν ί Ν Γ Ί Γ ν | ( Ν Γ Ν ( Ν ( Μ  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ■
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

τ- Η Γ Μ Η Γ Μ Η Γ νΙ γ Ι Γ Μ Η Γ Μ Η Γ Μ Η Γ νΙ

Ε ξ ά μ η ν α  έ τ ο υ ς

Εικόνα 3.8 Διάθεση πλάσματος πρόσφατα κατεψυγμένα από κινητά συνεργεία για τα
εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 Διάθεση πλάσματος πρόσφατα κατεψυγμένο από κινητά συνεργεία για τα
εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ-Πρόσφατα Κατεψυγμένα

Από κινητά συνεργεία

Αριθμός
ΚΙΝΗΤ Στο Σε Σε Στο Αχρ

Νέο
0 Νοσο άλλα ιδιωτικέ ΕΚΕΑ- η στ. ΣΥΝΟΛ

ΥπόλοιΕξαμήνο
ΣΥΝΕΡ κομεί Νοσοκ ς ΕΚΠΠ Μον Ο

υ
ΓΕΙΟ 0 ομεία κλινικές Α άδες

πο

1Ο-2005 447 3247 45 0 0 380 3672 -19

2Ο-2005 810 3429 6 0 0 137 3572 433

1Ο-2006 580 3842 26 0 0 321 4189 476

2ο-2006 826 3859 32 0 0 328 4219 342

1Ο-2007 615 3440 11 0 0 407 3858 505

2ο-2007 716 3163 13 0 0 445 3621 521

1Ο-2008 578 3502 50 0 0 569 4121 309

2Ο-2008 771 4374 44 0 0 567 4985 225

1Ο-2009 612 3696 11 0 0 445 4152 642

2Ο-2009 711 4683 163 49 0 531 5426 655

1ο-2010 642 2574 354 134 0 1207 4269 513

2Ο-2010 704 2585 113 174 0 1285 4157 492

10-2011 615 3778 105 83 0 1219 5185 265

2ο-2011 684 3903 33 142 0 1285 5363 450
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Προέλευση Αιμοπεταλίων 
Συμπυκνωμένα

/ &
\°

Λ Ό- 
• \°

Ε ξ ά μ η ν ο  Έ τ ο υ ς

■ Από Εσωτερική Συλλογή

■ Από άλλες Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας

■ Υπόλοιπο προηγούμενου 
εξαμήνου

Εικόνα 3.9 Προέλευση Αιμοπεταλίων Συμπυκνωμένα από Κινητά συνεργεία για τα 
εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Όπως φαίνεται και στη εικόνα 3.9 η μεγαλύτερη ποσότητα προέλευσης 

συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων προκύπτει από εσωτερική συλλογή. Από άλλες 

υπηρεσίες αιμοδοσίας υπάρχει κάποια ποσότητα προέλευσης ιδιαίτερα τα πρώτα 

χρόνια μέχρι και το 2007. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του πίνακα 3.7 

προκύπτει ένας μικρός αριθμός υπολοίπου ανά εξάμηνο.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ3 .7 Προέλευση αιμοπεταλίων συμπυκνωμένα από κινητά συνεργεία για τα 
εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ

Αριθμός
ΚΙΝΗΤ

ο
Από Από άλλες Υπόλοιπο

ΓΕΝΙΚ

Ο
Εξαμήνο

ΣΥΝΕΡ
Εσωτερική Υπηρεσίες προηγούμενου ΣΥΝΟ

υ
ΓΕΙΟ

Συλλογή Αιμοδοσίας εξαμήνου ΛΟ

1ο-2005 447 3346 399 0 3745

2Ο-2005 810 3101 447 52 3600

1Ο-2006 580 2833 298 69 3200

2ο-2006 826 3184 362 53 3599

1ο-2007 615 3270 318 13 3601

2ο-2007 716 3307 142 20 3469
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1ο-2008 578 3166 137 16 3319

2ο-2008 771 3398 99 35 3532

1ο-2009 612 3315 142 27 3484

2Ο-2009 711 3304 105 57 3466

1ο-2010 642 2759 121 25 2905

2Ο-2010 704 3381 157 37 3575

1Ο-2011 615 2760 147 17 2924

20-2011 684 2324 158 29 2511

Διάθεση αιμοπεταλίων - 
συμπυκνωμένα

3500

3000

2500

<3 2000 •Β
|  1500 

1000 

500 

0
ΙΤ) ΙΤ) 113 Γ'*· 00 00 (Τϊ σ» Ο Ο τΗ τΗ
ο Ο Ο Ο Ο ο ο ο Ο ο τ—1 τΗ τΗ τ—1
Ο Ο Ο Ο Ο ο ο ο Ο ο Ο Ο Ο ΟΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ
Ο ά ό ά ό ό ά ό ό ώ ά ά ό ό
γΗ ΓΜ τΗ ΓΜ τΗ ΓΜ τΗ ΓΜ τΗ ΓΜ τΗ ΓΜ τΗ ΓΜ

Ε ξ ά μ η ν ο  Έ τ ο υ ς

■ Στο Νοσοκομείο
■ Σε άλλα Νοσοκομεία

Εικόνα 3.10 Διάθεση αιμοπεταλίων συμπυκνωμένα από κινητά συνεργεία για τα 
εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Στην εικόνα 3.10 φαίνεται η διάθεση των μονάδων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων 

από κινητά συνεργεία . Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων διατέθηκαν 

προς το νοσοκομείο Ιωαννίνων ενώ ελάχιστες μονάδες διατέθηκαν προς άλλα 

νοσοκομεία. Από τον πίνακα 8 προκύπτει πως μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2010 

διατέθηκαν τέσσερις μονάδες σε ιδιωτικές κλινικές. Αξιοσημείωτη είναι και η στήλη
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των άχρηστων μονάδων. Το ποσοστό των άχρηστων μονάδων των συμπυκνωμένων 

αιμοπεταλίων ως προς το σύνολο όλων των μονάδων φαίνεται στην εικόνα 11 για 

κάθε εξάμηνο αναλυτικά. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το ποσοστό κυμαίνεται από 

10% έως και πάνω από 35%.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.8 Διάθεση αιμοπεταλίων συμπυκνωμένα από κινητά συνεργεία για τα 
εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Διάθεση αιμοπεταλίων - συμπυκνωμένα

Από κινητά συνεργεία

Αριθμός
ΚΙΝΗΤ Στο Σε Σε Αχρ

Ο Νοσο άλλα ιδιωτικέ η στ. ΣΥΝΟΛ Νέο
Εξαμήνο

ΣΥΝΕΡ κομεί Νοσοκ ς Μ ον Ο Υπόλοιπο
X)

ΓΕΙΟ 0 ομεία κλινικές άδες

1Ο-2005 447 3094 23 0 535 3652 93

2ο-2005 810 2964 22 0 545 3531 69

1Ο-2006 580 2813 11 0 323 3147 53

2Ο-2006 826 2991 17 0 578 3586 13

1Ο-2007 615 2997 9 0 575 3581 20

2ο-2007 716 2806 14 0 633 3453 16

1Ο-2008 578 2466 4 0 814 3284 35

2ο-2008 771 2619 26 0 860 3505 27

1Ο-2009 612 2819 31 0 577 3427 57

2ο-2009 711 2758 42 0 641 3441 25

1ο-2010 642 2078 30 0 760 2868 37

2ο-2010 704 2197 31 4 1326 3558 17

10-2011 615 2136 30 0 729 2895 29

2ο-2011 684 1957 26 0 494 2477 34
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Άχρηστες Μονάδες αιμοπεταλίων 
συμπυκνωμένων

Ε ξ ά μ η ν ο  Έ τ ο υ ς

Εικόνα 3.11 Ποσοστό άχρηστων μονάδων αιμοπεταλίων συμπυκνωμένων επί του 
συνόλου των μονάδων για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Προέλευση αιμοπεταλίων- 
αιμοπεταλιαφαίρεση 

από εσωτερική συλλογή
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Εικόνα 3.12 Προέλευση αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιαφαίρεση μέσω εσωτερικής 
συλλογής από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Στην εικόνα 3.12 φαίνεται ο αριθμός των μονάδων αιμοπεταλίων που προήλθαν από 

αιμοπεταλιαφαίρεση μέσω εσωτερικής συλλογής των κινητών συνεργείων αναλυτικά 

για κάθε εξάμηνο από το έτος 2005 έως και το έτος 2011. Παρατηρείται μια σχετική 

αύξηση από το 2009 και μετά σε σχέση με τα πρώτα χρόνια. Από τον πίνακα 3.9
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προκύπτει πως η απόλυτη συλλογή αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιαφαίρεση προήλθε 

αποκλειστικά από εσωτερική συλλογή ενώ οι άλλες υπηρεσίες αιμοδοσίας δεν 

συμμετείχαν καθόλου. Στην στήλη «Υπόλοιπο προηγούμενου εξαμήνου» φαίνονται 

οι ελάχιστες μονάδες αιμοπεταλίων που περίσσεψαν ανά εξάμηνο.

ΠΙΝ ΑΚΑΣ3. 9 Προέλευση αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιαφαίρεση από κινητά 
συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Προέλευση αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιαφαίρεση 

Από κινητά συνεργεία

Αριθμός
ΚΙΝΗΤ

ο
Από Από άλλες Υπόλοιπο

ΓΕΝΙΚ

Ο
Εξαμήνο

EYNFP
Εσωτερική Υπηρεσίες προηγούμενου ΣΥΝΟ

υ
ΓΕΙΟ

Συλλογή Αιμοδοσίας εξαμήνου ΛΟ

1Ο-2005 447 99 0 0 99

2Ο-2005 810 89 0 0 89

1Ο-2006 580 134 0 0 134

2Ο-2006 826 107 0 0 107

1Ο-2007 615 148 0 0 148

2Ο-2007 716 176 0 0 176

1Ο-2008 578 121 0 4 125

2Ο-2008 771 85 0 0 85

1Ο-2009 612 262 0 2 264

2Ο-2009 711 208 0 4 212

1ο-2010 642 118 0 7 125

2Ο-2010 704 173 0 Π5~ 178

10-2011 615 143 0 0 143

20-2011 684 213 0 6 219
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Διάθεση αιμοπεταλίων - 
αιμοπεταλιαφαίρεση

Εικόνα 3.13 Διάθεση αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιαφαίρεση στο νοσοκομείο 

Ιωαννίνων από κινητά συνεργεία για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Στο γράφημα της εικόνας 3.13 φαίνεται ο αριθμός των μονάδων που διατέθηκαν για 

αιμοπετάλια και προήλθαν από αιμοπεταλιαφαίρεση, συγκεντρωτικά για κάθε 

εξάμηνο των ετών 2005 έως και 2011 και συγκεκριμένα μέσω των κινητών 

συνεργείων. Η κάθε στήλη δείχνει τον αριθμό των μονάδων που διατέθηκαν στο 

νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η διάθεση αιμοπεταλίων έγινε κατά κύριο λόγο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων ενώ 

υπήρχαν μόνο τρεις περιπτώσεις όπου διατέθηκαν ελάχιστες μονάδες σε άλλα 

νοσοκομεία και αυτό συνέβη το δεύτερο εξάμηνο του 2008 καθώς και τα δύο 

εξάμηνα του 2011. Σε ιδιωτικές κλινικές δεν δόθηκε ούτε μία μονάδα αιμοπεταλίων. 

Επίσης από τον πίνακα 3.10 φαίνεται ο αριθμός των μονάδων αιμοπεταλίων που 

κρίθηκαν άχρηστες. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο απόλυτος αριθμός των 

άχρηστων μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση μονοψήφιος και δεν υπερβαίνει τις 7 

μονάδες.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.10 Διάθεση αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιαφαίρεση από κινητά συνεργεία 
για τα εξάμηνα των ετών 2005 έως και 2011

Διάθεση αιμοπεταλίων - αιμοπεταλιαφαίρεση 

Από κινητά συνεργεία

ΚΙΝΗΤ Στο Σε Σε Αχρ
Αριθμός

ιδιωτικέ Νέο0 Νοσο άλλα η στ. ΣΥΝΟΛ
Εξάμηνο

Υπόλοιπο
υ

ΣΥΝΕΡ

ΕΕΙΟ

κομεί

0

Νοσοκ

ομεία
ς

κλινικές

Μ ον

άδες

Ο

1Ο-2005 447 89 0 0 0 89 10

2ο-2005 810 89 0 0 0 89 0

1Ο-2006 580 134 0 0 0 134 0

2ο-2006 826 100 0 0 7 107 0

1Ο-2007 615 148 0 0 0 148 0

2Ο-2007 716 169 0 0 3 172 4

1Ο-2008 578 122 0 0 3 125 0

2ο-2008 771 81 1 0 1 83 2

1Ο-2009 612 258 0 0 2 260 4

2Ο-2009 711 205 0 0 0 205 7

1ο-2010 642 116 0 0 4 120 5

2Ο-2010 704 175 0 0 3 178 0

1ο-2011 615 128 8 0 1 137 6

20-2011 684 207 5 0 1 213 6
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Μονάδες Αίματος Θετικές σε έλεγχο 
λοιμώξεων

Αντι-HIV Ι,ΙΙ HBsAg Anti-HCV ΣΥΦΙΛΗ HTLV Ι,ΙΙ

■ Ιο- 2011
■ 2ο- 2011

Εικόνα 3.14 Μονάδες αίματος που κρίθηκαν θετικές σε ελέγχους λοιμώξεων για το
2011

Η γραφική παράσταση της εικόνας 3.14 δείχνει τον απόλυτο αριθμό των μονάδων 

ολικού αίματος που χαρακτηρίστηκαν θετικές για διάφορες λοιμώξεις οι οποίες 

μεταδίδονται με το αίμα. Συγκεκριμένα ο έλεγχος έγινε για τους ιούς HIV τύπου 1 

και τύπου 2 υπαίτιοι για το AIDS, τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBsAg), τον ιό της 

ηπατίτιδας C (HCV), την σύφιλη και τους ιούς HTLV τύπου 1 και τύπου 2 που 

ενοχοποιούνται για κάποιες μορφές λευχαιμίας. Το σύνολο των μονάδων ολικού 

αίματος που ελέγχθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2011 ήταν 7266 μονάδες, ενώ ο 

αντίστοιχος συνολικός αριθμός μονάδων ολικού αίματος που ελέγχθηκε το δεύτερο 

εξάμηνο του 2011 ανέρχεται στις 4178 μονάδες. Είναι αρκετά αισιόδοξο το γεγονός 

πως οι συνολικές μονάδες αίματος που κρίθηκαν θετικές σε κάποιο έλεγχο ιού 

μεταδιδόμενο μέσω αίματος δεν ξεπέρασαν σε καμία περίπτωση τις οχτώ.

Στην γραφική παράσταση της εικόνας 3.15 φαίνεται η ζήτηση μονάδων αίματος στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για το πρώτο εξάμηνο του 2005. 

Συγκεκριμένα από το γράφημα προκύπτει ο αριθμός των αιτήσεων που έγιναν σε 

κάθε κλινική είτε από ασθενείς είτε από παραπεμπτικά. Η μεγαλύτερη ζήτηση με 

αριθμό περίπου κοντά στο 700 παρατηρείται στην ορθοπεδική και γυναικολογική 

κλινική, πράγμα εύλογο αν αναλογιστούμε τον αριθμό των επεμβάσεων και αναγκών
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σε αίμα σε αυτές τις δύο κλινικές. Επιπλέον, συγκρίνοντας για κάθε κλινική τον 

αριθμό των αιτήσεων ασθενών σε σχέση με αυτόν των παραπεμπτικών, παρατηρείται 

πως ο αριθμός από τα παραπεμπτικά είναι σε κάθε περίπτωση ίσος και λίγο 

μεγαλύτερος από αυτό των ασθενών. Στην εικόνα 3.16 αντίστοιχα φαίνεται η ζήτηση 

μονάδων αίματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στη διάρκεια του 

έτους 2011. Συγκρίνοντας τις δύο γραφικές παραστάσεις προκύπτει πως οι πέντε 

βασικές κλινικές με τη μεγαλύτερη ζήτηση μονάδων αίματος είναι και για τα δύο 

χρονικά διαστήματα στην Ορθοπεδική, την Γυναικολογική, την Χειρουργική, την 

Παθολογική και την Μαιευτική.

Εικόνα 3.15 Αιτήσεις Μονάδων αίματος ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων για το διάστημα του 1ου εξαμήνου του 2005 από ασθενείς και 
παραπεμπτικά
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Αιτήσεις Μονάδων Αίματος
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Εικόνα 3.16 Αιτήσεις Μονάδων αίματος ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων για το 2011 από ασθενείς και παραπεμπτικά

Στον πίνακα 3.11 φαίνονταν αναλυτικά ον αριθμοί μονάδων αίματος σε ζήτηση που

έγιναν από κάθε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και

συγκεκριμένα φαίνεται ο αριθμός ζήτησης από ασθενείς, από παραπεμπτικά και ο

συνολικός αριθμός. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ξεπέρασε τις 1700 στην

ορθοπεδική, την κλινική με το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό. Αμέσως επόμενη σε

ζήτηση κλινική είναι η καρδιοχειρουργική με πάνω από 1300 συνολικά αιτήσεις.

Τρίτη και τέταρτη κατά σειρά κλινικές με αριθμό αιτήσεων άνω των χιλίων είναι η

Γυναικολογική και η Χειρουργική αντίστοιχα. Επίσης , στη τελευταία στήλη φαίνεται

η ζήτηση αίματος που αφορούσε για ερυθρά αιμοσφαίρια (ΙΙΒΟ). Αξίζει να

σημειωθεί πως για το σύνολο των κλινικών οι αιτήσεις όλες αφορούσαν ερυθρά

αιμοσφαίρια και καμία αίτηση δεν αφορούσε ολικό αίμα. Οι αριθμοί στην τρίτη

στήλη δείχνουν τον μέσο όρο αιματοκρίτη για όποιες κλινικές αυτά τα στοιχεία ήταν

διαθέσιμα.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.11 Αιτήσεις Μονάδων Αίματος ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων για το Ιο  εξάμηνο του 2005

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΘΕΝΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚ ΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩ ΙΙΒ

ΚΛΙΝΙΚΗ Σ Α Ηί Ν 0

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΕΧΝΗΤΟΥ

ΝΕΦΡΟΥ 1 1 0.0 4 4

ΩΡΑ 45 48 0.0 83 83

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 3 0.0 3 3

ΤΕΠ 3 3 0.0 6 6

ΜΕΘ 43 47 0.0 129 129

ΜΜΑ 20 29 27.8 50 50

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ 131

ΚΗ 123 140 0.0 1319 9

102
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 397 435 37.0 1028 8

ΓΊΝΕ ΥΜ ΟΝΟΛΟΓΙΚ

Η 28 30 0.0 51 51

ΠΑΙΔΟ-

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 29 29 0.0 49 49

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 9 11 0.0 14 14

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 387 452 37.0 815 815
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 1 1 0.0 2 2

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 194 227 0.0 578 578

178

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 677 740 0.0 1788 8

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 99 119 0.0 185 185

ΝΕΦΡΟΔΟΓΙΚΗ 53 58 24.0 103 103

ΝΕΥΡΟ- 142 165 0.0 419 419
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 9 11 0.0 21 21

ΝΕΟΓΝΑ 27 30 0.0 93 93

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 432 458 0.0 795 795

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 32 36 0.0 109 109

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 6 6 0.0 10 10

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 680 753 36.0 1160

116

0

Στον πίνακα 3.12 φαίνονται αντίστοιχα με τον πίνακα 3.11 αναλυτικά ο αριθμός 

μονάδων αίματος σε ζήτηση ανά κλινική για το διάστημα του 2011.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.12 Αιτήσεις Μονάδων Αίματος ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων για το Ιο  εξάμηνο του 2005

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ

ΜΟ

Ht

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ RBC

ΊΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 8 11 0.0 17 17

ΩΡΔ 54 70 0.0 122 121

ΤΕΠ 11 12 0.0 25 25

ΜΕΘ 90 191 0.0 337 337

ΜΜΑ 77 1361 28.0 2321 2223

ΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 203 352 0.0 1287 1287

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 904 1128 0.0 2116 2111

ΤΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 56 91 0.0 144 144

1ΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 12 13 0.0 21 21

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 36 186 0.0 279 276

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 686 1131 0.0 1879 1875

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 374 552 0.0 1000 1000

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 912 1199 0.0 2302 2292
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 263 616 0.0 1074 1072

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 142 268 0.0 432 432

ίΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 256 394 0.0 688 687

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 20 36 0.0 58 56

ΝΕΟΓΝΑ 110 266 0.0 363 348

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 969 1090 0.0 1803 1741

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 45 68 0.0 124 124

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 3 6 0.0 10 10

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 941 1097 0.0 1704 1698

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 18 35 0.0 50 49

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 197 1256 0.0 2049 2043

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 3 0.0 4 4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟ 6 8 0.0 22 22

ΜΕΠΚ 69 110 0.0 253 253
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Μεταγγίσεις ανά κλινική
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Εικόνα 3.17 Μεταγγίσεις ανά κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 
στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2005

Στην Εικόνα 3.17 φαίνεται η γραφική παράσταση με τον αριθμό των μεταγγίσεων 

που έγιναν ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο του 2005. Η πρώτη στήλη κάθε κλινικής (με μπλε χρώμα) δηλώνει τον 

συνολικό αριθμό μεταγγίσεων που πραγματοποιήθηκαν. Η δεύτερη στήλη για κάθε 

κλινική (με κόκκινο χρώμα) δηλώνει τον αριθμό των μεταγγίσεων που έγιναν για 

ερυθρά αιμοσφαίρια. Παρατηρώντας τη γραφική παράσταση της εικόνας 3.17, 

φαίνεται πως οι μεταγγίσεις για ερυθρά αιμοσφαίρια σχεδόν πλησιάζει τον αριθμό 

των συνολικών μεταγγίσεων, γεγονός που δηλώνει την τεράστια ανάγκη για ερυθρά 

αιμοσφαίρια, στο μεγαλύτερο αριθμό των περιπτώσεων. Επιπρόσθετα, ευλόγως οι 

τρεις κλινικές με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταγγίσεων συνολικά και κατ’ επέκταση 

για ερυθρά αιμοσφαίρια είναι πρωτίστως η παθολογική, στη συνέχεια η Μονάδα 

Μεσογειακής Αναιμίας (ΜΜΑ) και τρίτη είναι η ορθοπεδική.
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Αιτήσεις Ανά μετάγγιση
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Εικόνα 3.18 Ποσοστιαία Συσχέτιση μεταξύ Αιτήσεων και Μεταγγίσεων ανά κλινική

Στην εικόνα 3.18 φαίνεται η ποσοστιαία συσχέτιση που προκύπτει μεταξύ του 

αριθμού των αιτήσεων για μονάδες αίματος και του αριθμού των μεταγγίσεων που 

διενεργήθηκαν ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2005. Για όσες κλινικές το ποσοστό υπολείπεται 

του 100% σημαίνει πως ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό 

των μεταγγίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν το ποσοστό ξεπερνάει το 100% 

σηματοδοτεί πως ο αριθμός των μεταγγίσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

αιτήσεων. Είναι αρκετά φανερό πως στην Μαιευτική ο αριθμός των αιτήσεων για 

μονάδες αίματος ξεπερνάει κατά πάρα πολύ τον αριθμό των μεταγγίσεων. Τα 

απόλυτα νούμερα τόσο για τον αριθμό αιτήσεων, για τον αριθμό των μεταγγίσεων 

καθώς και το ποσοστό συσχέτισης μεταξύ των αιτήσεων και των μεταγγίσεων 

φαίνονται ανά κλινική στον πίνακα
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.13 Σύνολο αιτήσεων, Μεταγγίσεων και Ποσοστιαία Συσχέτιση μεταξύ 
αυτών ανά κλινική

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
4 19 21.05%

ΝΕΦΡΟΥ

ΩΡΑ 83 11 754.55%

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 3 9 33.33%

ΤΕΠ 6 2 300.00%

ΜΕΘ 129 113 114.16%

ΜΜΑ 50 820 6.10%

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1319 608 216.94%

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1028 420 244.76%

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 51 71 71.83%

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 49 8 612.50%

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 14 96 14.58%

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 815 932 87.45%

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 2 0 0.00%

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 578 198 291.92%

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1788 803 222.67%

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 185 255 72.55%

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 103 122 84.43%

ΝΕΥΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 419 141 297.16%

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 21 17 123.53%

ΝΕΟΓΝΑ 93 34 273.53%

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 795 32 2484.38%

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 109 97 112.37%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 10 3 333.33%

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 1160 99 1172.72%
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Εικόνα 3.19 Αριθμός Μονάδων Αίματος που επεστράφησαν ανά κλινική στο Ιο  
εξάμηνο του 2005

Στην εικόνα 3.19 απεικονίζεται η γραφική παράσταση με τον αριθμό των μονάδων 

αίματος που επεστράφησαν για κάθε μία κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων μέσα στο διάστημα του 1ου εξαμήνου του 2005. Η τρίτη στήλη σε κάθε 

κλινική με το ανοιχτό μπλε χρώμα απεικονίζει τον αριθμό των μονάδων που 

καταστράφηκαν. Η πρώτη στήλη με το μπλε σκούρο χρώμα δείχνει τον αριθμό τον 

μονάδων που επεστράφησαν στο σύνολό τους, ενώ η μεσαία στήλη ανά κλινική 

δείχνει πόσες μονάδες ερυθρών αιμοσφαιρίων επεστράφησαν.
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Αιτήσεις για Παράγωγα Αίματος
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Εικόνα 3.20 Αιτήσεις για Παράγωγα Αίματος ανά κλινική του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2005

Ο αριθμός των αιτήσεων από ασθενείς καθώς και ο αριθμός παραπεμπτικών για 

παράγωγα αίματος φαίνεται στην εικόνα 3.20 για την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

του 2005 ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Είναι άξιο λόγου 

και ταυτόχρονα εύλογο, το γεγονός πως οι τρεις κλινικές με το μεγαλύτερο αριθμό 

αιτήσεων είναι η καρδιοχειρουργική, η παθολογική και η χειρουργική με πρώτη την 

καρδιοχειρουργική.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.14 Αιτήσεις για παράγωγα αίματος ανά κλινική για το 1° εξάμηνο του 
2005

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤΗΣΕΩ

Ν ΡΡ ΡΡΡ Ρ ίΤ ΟΡ

Α Ι,

Β

\\Β

Ο
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 6 0 2 4 0 0 0
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ΝΕΦΡΟΥ

ΩΡΑ 1 0 1 0 0 0 0

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0

ΤΕΠ 2 0 2 0 0 0 0

ΜΕΘ 106 14 72 20 0 0 0

ΜΜΑ 9 0 4 5 0 0 0

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΕΙΚ 124 123

Η 2486 0 7 9 0 0 0

ΧΕΙΡΟΥΡΕΙΚΗ 272 2 194 76 0 0 0

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 27 2 12 13 0 0 0

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 3 0 3 0 0 0 0

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 18 0 4 14 0 0 0

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 270 11 156 103 0 0 0

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 28 0 24 4 0 0 0

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 79 0 69 10 0 0 0

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 111 2 62 47 0 0 0

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 38 0 27 11 0 0 0

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 58 7 42 9 0 0 0

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0

ΝΕΟΓΝΑ 4 0 3 1 0 0 0

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 38 0 28 10 0 0 0

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 120 0 60 60 0 0 0

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 12 0 12 0 0 0 0

Στον πίνακα 3.14 φαίνεται το σύνολο των αιτήσεων για κάθε κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για το διάστημα του 1ου εξαμήνου του 

2005. Πιο αναλυτικά φαίνονται και οι αιτήσεις για συγκεκριμένα παράγωγα αίματος. 

Στη τρίτη στήλη φαίνεται ο αριθμός αιτήσεων για πλασμαφαίρεση (ΡΡ), στη τέταρτη 

στήλη (ΡΡΡ) φαίνεται ο αριθμός αιτήσεων για πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα, στη 

πέμπτη στήλη ( ΡίΤ) προκύπτει ο αριθμός αιτήσεων για αιμοπετάλια. Οι τρεις
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τελευταίες στήλες, όπου οι αριθμοί είναι μηδενικοί, αναφέρονται αντίστοιχα σε 

αιτήσεις για κυτταρόπλασμα (CP), για αλβουμίνη (ALB) και για λευκά αιμοσφαίρια 

(WBC). Παρατηρώντας τον πίνακα, προκύπτει η κατά πολύ μεγάλη ζήτηση σε 

πλασμαφαίρεση και πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα από την καρδιοχειρουργική 

κλινική.

Μεταγγίσεις Παραγώνων αίματος
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Εικόνα 3.21 Μεταγγίσεις Παραγώγων αίματος ανά κλινική του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2005

Στην εικόνα 3.21 φαίνεται ο αριθμός των μεταγγίσεων παραγώγων αίματος που 

διενεργήθηκαν ανά κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κατά το 

διάστημα του 1ου εξαμήνου του 2005. Πιο συγκεκριμένα, εκτός του συνόλου των 

μεταγγίσεων, φαίνεται και ο αριθμός των μεταγγίσεων για πλασμαφαίρεση (ΡΡ), για 

πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (ΡΡΡ) καθώς και για αιμοπετάλια (ΡίΤ).
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Αιτήσεις ανά Μετάγγιση Παραγώγων
Αίματος

350,00% ; 
300,00% 
250,00% 
200,00%  
150,00% 
100,00%  
50,00% 

0 ,00% ■  I  ■  ■  I  I  7 3

Λ® ,# '

* *  / / * / / & + //> /  ο®°

Εικόνα 3.22 Ποσοστιαία Συσχέτιση μεταξύ Αιτήσεων και Μεταγγίσεων Παραγώγων 
αίματος ανά κλινική

Στην εικόνα 3.22 φαίνεται η ποσοστιαία συσχέτιση που προκύπτει μεταξύ του 

αριθμού των αιτήσεων για παράγωγα αίματος και του αριθμού των μεταγγίσεων που 

διενεργήθηκαν ανά κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2005. Για όσες κλινικές το ποσοστό υπολείπεται 

του 100% σημαίνει πως ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό 

των μεταγγίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν το ποσοστό ξεπερνάει το 100% 

σηματοδοτεί πως ο αριθμός των μεταγγίσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

αιτήσεων.
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Εικόνα 3.23 Αριθμός Μονάδων Παραγώγων Αίματος που επεστράφησαν ανά κλινική 
στο Ιο  εξάμηνο του 2005

Αντίστοιχα με την εικόνα 3.20 που δείχνει τον αριθμό μονάδων αίματος που 

επεστράφησαν, στην εικόνα 3.23 φαίνεται ο αριθμός μονάδων από παράγωγα αίματος 

που επεστράφησαν σε κάθε μία κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων μέσα στο 1° εξάμηνο του 2005. Στην εικόνα 3.23 φαίνεται τόσο το σύνολο 

των επιστροφών καθώς και ο αριθμός αυτών που καταστράφηκαν.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.15 Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  ΚΑΛ ΥΨΕΩΝ, Α Ν Α ΓΚ Ω Ν  Κ Α Ι ΕΑΛΕΙΜ Α ΤΩΝ ανά κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για 
το Ιο  εξάμηνο του 2005

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΑΛΥΠΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΕΙ

ΜΜΑ

ΜΕΤΑΓΓΙΣ

ΑΝΑ

ΚΑΛΥΨΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 5 7 4 0 1 167 162 380.00%

ΩΡΑ 16 6 9 4 3 11 5 68.75%

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 1 2 0 9 6 300.00%

ΤΕΠ 2 0 2 0 0 2 0 100.00%

ΜΕΘ 105 49 29 66 10 412 307 107.62%

ΜΜΑ 2 815 1 1 0 820 818 41000.00°/

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 916 67 351 485 80 849 67 66.38%

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 621 132 161 377 83 462 159 67.63%

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 40 29 16 16 8 93 53 177.50%

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 11 5 4 4 3 8 3 72.73%

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8 94 5 2 1 96 88 1200.00%

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 635 401 171 352 112 1257 622 146.77%

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 312 63 86 172 54 198 114 63.46%
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 955 145 202 631 122 803 152 84.08%

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 210 99 81 103 26 522 312 121.43%

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 89 75 41 36 12 284 195 137.08%

ΝΕ ΥΡΟΧΕΙΡΟ ΥΡΓIΚΗ 274 30 70 172 32 475 201 51.46%

ΝΕΥΡΟΛΟΕΙΚΗ 4 9 0 4 0 17 13 425.00%

ΝΕΟΕΝΑ 1 34 0 0 1 34 33 3400.00°/

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 88 16 36 40 12 36 52 36.36%

ΚΑΡΔΙΟΛΟΕΙΚΗ 57 36 17 33 7 97 40 170.18%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 3 0 0 0 3 3 0 100.00%

ΕΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 478 24 153 259 66 99 379 20.71%
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Ίσως ο πιο σημαντικός και συγκεντρωτικός πίνακας είναι ο πίνακας 3.15. Σε αυτόν 

φαίνεται για κάθε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για το 

διάστημα του 1ου εξαμήνου του 2005 ο αριθμός καλύψεων των περιστατικών σε 

ανάγκες αιμοδοσίας. Πιο συγκεκριμένα, στη πρώτη στήλη που αναφέρεται ως 

ΣΥΝΟΛΟ, φαίνεται ο αριθμός των καλύψεων αθροιστικά από αιμοδοσίες από 

εισαγωγές και από λογιστικές καλύψεις. Στη δεύτερη στήλη φαίνεται ο αριθμός των 

περιστατικών που δεν καλύφθηκαν.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3.16 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Μονάδων Αίματος ανά Κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στο Ιο  εξάμηνο του 2005

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΣΥΜΒΑ COOMB

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΤΗΤ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ S(Dir+In ΟΡΟΛΟΓΙΚ

ΕΣ I ΟΜΑΔΑΣ -Rh dir) O

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΕΧΝΗΤΟΥ

ΝΕΦΡΟΥ 22 20 0 0

ΩΡΑ 55 120 2 0

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 15 10 0 0

ΤΕΠ 9 18 1 0

ΜΕΘ 181 211 4 0

ΜΜΑ 909 242 4 0

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓ

ΙΚΗ 977 1019 10 0

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1069 1527 45 36

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ

ΚΗ 81 116 2 0

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙ

ΚΗ 26 66 1 0

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 101 88 0 0

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1366 1951 9 0

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚ 2 2 0 0



Η

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 551 676 12 0

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1642 2167 61 121

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 319 529 2 0

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 209 215 2 0

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ

ΚΗ 456 549 10 0

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 21 34 0 0

ΝΕΟΓΝΑ 34 394 0 0

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 494 1518 282 32

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 130 165 1 0

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 5 12 0 0

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 858 1792 75 12

Στον πίνακα 3.16 φαίνονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι που έγιναν ανά κλινική στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Ιο εξάμηνο του 2005. Η στήλη 

συμβατότητας αναφέρεται στην συμβατότητα των ομάδων αίματος. Η στήλη 

προσδιορισμός ομάδας -Rh αναφέρεται στον έλεγχο του Rhesus. Κάθε άνθρωπος 

ανήκει σε μία από τις οκτώ ομάδες αίματος. Αυτές οι ομάδες, αποτελούν 

υποκατηγορίες των τεσσάρων κύριων ομάδων του συστήματος ABO -  A, Β, ΑΒ ή 

Ο. Το σύστημα ρέζους (Rh) διαχωρίζει περαιτέρω αυτές τις τέσσερεις ομάδες σε Rh 

θετικό (+) ή Rh αρνητικό (-), δημιουργώντας οκτώ βασικούς τύπους ή ομάδες 

αίματος : Ο-, 0+, Β-, Β+, A-, Α+, ΑΒ- ή ΑΒ+. Η πιο συχνή ομάδα αίματος 

είναι η 0+, και η σπανιότερη η ΑΒ-.11 Η τρίτη στήλη κατά σειρά αναφέρεται στον 

έλεγχο αναιμίας μέσω της άμεσης και έμμεσης εξέτασης Coombs. Η τελευταία στήλη 

αφορά ελέγχους για την ανάλυση του ορού του αίματος. Οι ορολογικές εξετάσεις 

επικεντρώνονται στην ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό. Τα αντισώματα αυτά 

παράγονται κυρίως προς απάντηση μιας μικροβιακής ή βακτηριακής λοίμωξης, κατά 

άλλων «ξένων» προς τον οργανισμό πρωτεϊνών ή κατά πρωτεϊνών του ίδιου του 

οργανισμού.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αναλύοντας τα δεδομένα που συλλέξαμε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων και μελετώντας τα στοιχεία μπορούμε να βγάλουμε κάποια σημαντικά 

συμπεράσματα τόσο για την ζήτηση αίματος όσο και για τις πηγές προέλευσης 

μονάδων αίματος και των παραγώγων τους.

Συγκεκριμένα, είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι προέλευση αίματος 

μέσω εθελοντών αιμοδοσίας έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Σημαντικός 

βέβαια παράγοντας στην συμβολή μονάδων αίματος είναι και το συγγενικό 

περιβάλλον των ασθενών.

Στην όλη διαδικασία συλλογής μονάδων αίματος και παραγώγων αυτών, είναι 

υποχρεωτικό να γίνεται έλεγχος της ποιότητας του αίματος γεγονός που έχει 

θεσπιστεί και μέσω νομοθεσίας. Οι άχρηστες μονάδες αίματος δεν ξεπερνούν το 5 % 

το οποίο δηλώνει ένα σχετικά μικρό ποσοστό στο σύνολο των μονάδων αίματος. Το 

αίμα που συλλέγεται ελέγχεται κατά πόσο βγαίνει θετικό σε ιό μεταδιδόμενο όπως η 

ηπατίτιδα και ο ιός HIV. Είναι άξιο λόγου το γεγονός πως στο σύνολο 7266 μονάδων 

για το 1° εξάμηνο του 2011 και στις 4178 για το 2° εξάμηνο, θετικές μονάδων για ιό 

μεταδιδόμενο βγήκαν κάτω από οχτώ μονάδες.

Ένα γενικό και αρκετά εύλογο συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα είναι η 

ανάγκη αίματος που έχει η κάθε κλινική ενός νοσοκομείου ανάλογα με τη κατηγορία 

ασθενειών που έχει να αντιμετωπίσει. Οι κλινικές της ορθοπεδικής, της 

γυναικολογικής και της χειρουργικής έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη σε μεταγγίσεις 

αίματος.

Τέλος, μέσω της μελέτης που έγινε στην παρούσα πτυχιακή, είναι σημαντικό να 

τονισθεί η αναγκαιότητα σε αίμα που χρειάζονται τα νοσοκομεία καθώς και η 

απόκριση των ανθρώπων στην προσφορά τους κατά την αιμοδοσία.
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