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Ειςαγωγή

Θ αιμοδοςία και θ μετάγγιςθ δεν είναι απλζσ διαδικαςίεσ,
που κα μποροφςαν να γίνουν από τον οποιονδιποτε, κακϊσ οι
παράγοντεσ που επθρεάηουν το αποτζλεςμα αυτϊν των δφο είναι
πολλοί και δθμιουργοφν ςθμαντικά προβλιματα ςτον αςκενι.

Θ τεχνικι τθσ αιμοδοςίασ αλλά και τθσ μετάγγιςθσ απαιτεί
προςοχι, ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ αλλά και γνϊςθ, κακϊσ
προβλιματα μποροφν να ςθμειωκοφν όχι μόνο κατά τθν διάρκεια
τθσ πράξθσ αλλά και πριν και μετά από αυτιν. Προβλιματα όπωσ
θ αιμόλυςθ, θ αλλεργικι αντίδραςθ, το ςφνδρομο TRALI είναι
κάποια από αυτά, για τα οποία υπάρχει θ ενδεδειγμζνθ
αντιμετϊπιςθ που φυςικά πρζπει να διενεργθκεί.

Ο τρόποσ ςυλλογισ αίματοσ, ο τρόποσ αποκικευςθσ, θ
διαχείριςθ του υλικοφ, οι κινιςεισ, θ επαγρφπνθςθ, θ
αντιμετϊπιςθ αλλά και θ παιδεία παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτο
άρτιο αποτζλεςμα.



Απσή και εξέλιξη μεηάγγιζηρ αιμοδοζίαρ

την ιςτορία………!!!

 Θ πρϊτθ μετάγγιςθ ζγινε από τον Πάπα Ιννοκζντιο τον 8ο τον 15ο

αιϊνα και ςυγκεκριμζνα το 1492.

 Θ πρϊτθ τράπεηα αίματοσ ςτθν Ελλάδα πραγματοποιικθκε ςτο
Ιπποκράτειο νοςοκομείο τθ δεκαετία του ’20.

 αν πρϊτθ μετάγγιςθ ςτθ χϊρα μασ κεωρείται αυτι του πφρου
Οικονόμου, γιατροφ ςτθν πολυκλινικι Ακθνϊν, που το 1916 χοριγθςε
αίμα ςε αςκενι του από το βοθκό του Μιχάλθ Πατρικαλάκθ.

 Ενϊ ςτισ 30 Νοζμβρθ του 1939 ο Μικζσ Παϊδοφςθσ μεταγγίηει το
πρϊτο ςυντθρθμζνο αίμα ςτο Λαϊκό νοςοκομείο

 Μετά το 1952, όταν και το υπουργείο υγείασ, ωσ υπουργείο υγιεινισ,
ιδρφει τθν εκνικι υπθρεςία υγείασ, θ αιμοδοςία περνάει ςε ζνα άλλο
επίπεδο. Δθμιουργείται μια ενιαία αιμοδοςία , χωρίσ ανταγωνιςμό.



Αρχή και εξζλιξη μετάγγιςησ αιμοδοςίασ

 το 1965 το αίμα γίνεται εμπόριο και παίρνει διαςτάςεισ προβλιματοσ. Επί
παραδείγματι μόνο το 40,5% προζρχεται από εκελοντζσ, το 14,4 % από τισ
ζνοπλεσ δυνάμεισ και το 45,1 % από αμειβόμενουσ αιμοδότεσ.

 Κατά ςυνζπεια, το 1968 νόμοσ απαγορεφει κάκε μορφι εμπορίασ αίματοσ,

 Σο 1976 μια θμερομθνία που είναι ιδιαίτερθ, είναι αυτι τθσ αυτοκτονίασ του
διευκυντι του κζντρου αιμοδοςίασ Νίκαιασ Πειραιά, που μετά από τραγικό λάκοσ
βοθκοφ του που δεν τιρθςε τουσ κανόνεσ αςθψίασ, πιρε το κρίμα ςτον εαυτό του
και ζβαλε τζρμα ςτθ ηωι του.

 Σο 1997 ο Ελβετικόσ ερυκρόσ ςταυρόσ, με ειδικι ςυμφωνία που επιλκε από τισ
δφο πλευρζσ, ζςτειλε για τουσ αςκενείσ με αιμολυτικι αναιμία 60.000 μονάδεσ
αίματοσ ςτο ελλθνικό κράτοσ

 Θ επιςτιμθ τθσ ιατρικισ, τα επόμενα χρόνια ζκανε αλματϊδθ βιματα ςτον
εκςυγχρονιςμό και ςτθ βελτίωςθ. ε αυτό ζπαιξε καταλυτικό ρόλο θ μετάγγιςθ και
θ αιμοδοςία που βοικθςε ςτο ζπακρο τθν αντιμετϊπιςθ αναπόφευκτων
ςυνεπειϊν και προβλθμάτων που μζχρι τότε δεν φάνταηαν να μποροφν να βροφν
λφςθ.



Αιμοδοςία

Με τον όρο «Αιμοδοςία»

εννοοφμε τθ χοριγθςθ

αίματοσ με τθν μετάγγιςθ

αλλά και τθν όλθ

οργάνωςθ που αςχολείται

με:

Σθ λιψθ αίματοσ

Σθ ςυντιρθςθ αίματοσ

Σθ διάκεςθ αίματοσ





ΜΕΣΑΓΓΙΘ ΑΙΜΑΣΟ

Οριςμόσ: Θ μετάγγιςθ αίματοσ χαρακτθρίηεται από τουσ ειδικοφσ ςαν
μια βραχφβια μεταμόςχευςθ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτοιχείων του
αίματοσ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ μιασ ζλλειψθσ. Είναι μια
παροδικι πράξθ υποςτιριξθσ του αρρϊςτου μζχρι να λυκεί το κφριο
πρόβλθμα του ι να βρεκεί κάποια μονιμότερθ κεραπεία ςε
περίπτωςθ χρονίων καταςτάςεων.

Κριτήρια Επιλογήσ:

 τοιχεία ατομικοφ ιςτορικοφ προςταςίασ του αιμοδότθ.

 τοιχεία που αφοροφν τον δζκτθ.

 Κλινικι εξζταςθ.

 Εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν εξετάςεων.



κοπόσ των Τπηρεςιϊν Αιμοδοςίασ: 
Θ επάρκεια και αςφάλεια του αίματοσ

 Προςζλκυςθ εκελοντϊν, με αλτρουιςτικά κίνθτρα

 Αγωγι υγείασ του κοινοφ ςε ότι αφορά τθ ςθμαςία τθσ 
αιμοδοςίασ και τουσ παράγοντεσ κινδφνου που είναι δυνατόν να 
κακιςτοφν ζνα άτομο ακατάλλθλο για αιμοδοςία

 Προτυπωμζνεσ διαδικαςίεσ αιμολθψίασ, επεξεργαςίασ και 
ςυντιρθςθσ

 Ζλεγχοσ όλων των μονάδων αίματοσ για παρουςία λοιμωδϊν 
παραγόντων που μεταδίδονται με το αίμα

 Διάθεςη παραγϊγου με απόλυτη ζνδειξη



Παράγωγα ολικοφ αίματοσ

Αιμοπετάλια

Φπέζκο καηετςγμένο πλάζμα

υμπυκνωμζνα ερυθρά



Παράγωγα ολικοφ αίματοσ

Θεραπεία υποκατάςταςησ

 υμπυκνωμζνα ερυθρά: ςε ζλλειμα οξυγόνωςθσ

 Πλάςμα: ςε αιμοςτατικι διαταραχι με 
αιμορραγία

 Αιμοπετάλια: ζε διαηαραχές αιμοπεηαλίων με 

αιμορραγία



ΑΜΟΡΦΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΠΛΑΜΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΣΟ 55% ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ

ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ 90% ΑΠ0 ΝΕΡΟ             

ΤΠΟΛΟΓΙΗΕΣΑΙ ΓΤΡΩ ΣΑ 3 L ΣΟΝ ΕΝΘΛΙΚΑ



ΣΟ ΠΛΑΜΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 ΠΡΩΣΕΪΝΕ 

 ΛΙΠΘ

 ΑΚΧΑΡΑ

 ΟΡΜΟΝΕ

 ΑΜΙΝΟΞΕΑ



ΠΡΩΣΕΙΝΕ ΠΛΑΜΑΣΟ

 ΑΛΠΜΟΤΜΙΝΘ  διατθρεί τον όγκο του

αίματοσ ςτθν κυκλοφορία.

 ΑΝΟΟΦΑΙΡΙΝΕ αντιςϊματα που

εξαςφαλίηουν τθν ανοςία και προφυλάςςουν τον

οργανιςμό από ιοφσ και μικρόβια.

 ΙΝΟΔΩΓΟΝΟ εξαςφαλίηουν τθν

πιξθ του αίματοσ.



ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ ΕΠΑΓΡΤΠΝΘΘ

Θ μετάγγιςθ, είτε πλιρουσ είτε προϊόντων του,
ενζχει πολλοφσ κινδφνουσ. Μερικζσ από τισ
δυνθτικζσ αυτζσ επιπλοκζσ δεν μποροφν να
προλθφκοφν με απόλυτθ βεβαιότθτα. Τπάρχει
μεγάλθ ςυχνότθτα νοςθρότθτασ και κνθτότθτασ
που ςυνδζεται με τθ χοριγθςθ αίματοσ.



Αντιδράςεισ μετά την μετάγγιςη

Ωσ αντίδραςθ μετά τθν μετάγγιςθ……
 Ορίηεται θ ανεπικφμθτθ αντίδραςθ που παρατθρείται 

μετά από τθν μετάγγιςθ αίματοσ ι παραγϊγων του
 Θ ςυχνότθτά τουσ υπολογίηεται ςτο 2 - 5% όλων των 

μεταγγίςεων 
 H πλειονότθτα αυτϊν είναι ιπιεσ 
Χρθςιμοποιοφνται ποικίλεσ ταξινομιςεισ: 
χετιηόμενεσ ι όχι με αιμόλυςθ
Άμεςεσ ι απϊτερεσ 
Ανοςολογικζσ ι μθ ανοςολογικζσ 
Λοιμϊδεισ ι μθ λοιμϊδεισ



Επιπλοκζσ από τη μετάγγιςη

ΑΜΕΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ:
1. Αιμολυτικζσ αντιδράςεισ (καταςτροφή των ερυθρϊν): 

α. Οξείεσ
β. Επιβραδυνόμενεσ 

Ρίγοσ, πυρετόσ, πόνοσ ςτθν οςφφ(οπιςκοπεριτοναϊκι χϊρα), 
αιμωδίεσ ςτα άκρα, δφςπνοια, ναυτία-ζμετοσ, αιματουρία, 
αιμοςφαιρινουρία, πτϊςθ αρτθριακισ πιζςεωσ,Shock.

Νοςηλευτικζσ ενζργειεσ: Άμεςθ διακοπι, ενθμζρωςθ ιατροφ, 
τοποκζτθςθ οροφ για διατιρθςθ ανοικτισ φλζβασ, λιψθ Η., 
χοριγθςθ ορϊν, οξυγόνου, παρακολοφκθςθ-εκτίμθςθ διοφρθςθσ, 
ιςοηφγιο υγρϊν, εξετάςεισ οφρων,αίματοσ, αποςτολι αςκοφ 
αίματοσ για ζλεγχο,κ.λ.π



Αντιδράςεισ μετάγγιςησ

2.Πυρετικζσ αντιδράςεισ: ναυτία, ζμετο, ερυκρότθτα 
προςϊπου, ταχυκαρδία και οφείλονται ςτθ παρουςία 
πυρετογόνων ουςιϊν ςτο αντιπθκτικό ι τθ 
ςυςκευι,κακι-μθ άςθπτθ τεχνικι-πλθμελισ
αποςτείρωςθ.

3.Αλλεργικζσ αντιδράςεισ: κνθςμόσ, εξανκιματα, 
πυρετόσ, ερυκρότθτα προςϊπου, δφςπνοια, υπόταςθ 
και αναφυλακτικό ςοκ  (15-2Ο' από ζναρξθ).

4.Μη καρδιογενζσ πνευμονικό οίδημα: παρουςιάηεται 
4 ϊρεσ μετά, με πυρετό, ταχφπνοια και πτϊςθ πίεςθσ. 
Αντιμετϊπιςθ με κορτικοειδι και ενίςχυςθ αναπνοισ, 
ΜΕΘ.



Αντιδράςεισ μετάγγιςησ

7. Εμβολή αζρα: λόγω ειςροισ αζρα ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 
από τθ κζνωςθ τθσ φιάλθσ. Εμφάνιςθ πόνου ςτο κϊρακα, βιχα, 
αιμόπτυςθσ, διάρροιασ, κυάνωςθσ, υπόταςθσ και ανθςυχίασ.

8. ηψαιμία: άμεςθ εμφάνιςθ εξαιτίασ χοριγθςθσ αίματοσ με 
ψυχρόφιλα πακογόνα μικρόβια. Παρουςία πυρετοφ, ρίγουσ, 
ζντονθ ερυκρότθτα, εμετό, κεφαλαλγία ,ςθπτικό shock.

9. Τπερκαλιαιμία: αποδίδεται ςτθ χοριγθςθ ςυντθρθμζνου 
αίματοσ ςε βρζφθ, ςε άτομα με νεφρικι και καρδιακι 
ανεπάρκεια.Εμφάνιςθ ναυτίασ, διάρροιασ και κωλικοφ 
εντζρου,βραδυκαρδία,αρυκμίεσ,καρδ.ανακοπι.

10. Τποαςβεςτιαιμία: οφείλεται ςτθ δζςμευςθ ιόντων Ca από 
κιτρικά ανιόντα. Εμφάνιςθ μυϊκϊν ςπαςμϊν και κραμπϊν, 
καρδιακι ανακοπι.



Ζμμεςεσ αντιδράςεισ μετάγγιςησ

 Θπατίτιδεσ

 AIDS

 Κυτταρομεγαλοϊόσ

 Ιόσ Ζμπολα κ.ά

 Ελονοςία

 φφιλθ



Επιλογή δοτϊν βάςει ΑΒΟ

Ομάδα 

ασθενούς

Ομάδα Δότη Εναλλακηικοί 

δόηερ

Α Α 0

Β Β 0

0 0 ΚΑΝΕΙ

ΑΒ ΑΒ Α,Β,Ο



ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΜΕΣΑΓΓΙΘ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

 Ζχουμε ςυγκεντρϊςει όλα τα απαραίτθτα αντικείμενα για τθ
νοςθλευτικι ενζργεια

 Βεβαιωνόμαςτε για κακοριςμό ομάδασ αίματοσ & διαςταφρωςθ

 Χοριγθςθ αίματοσ ςε 20-30min από τθν παραλαβι του

 Ζλεγχοσ αίματοσ για φυςαλίδεσ, αλλοίωςθ χροιάσ, κολερότθτα.

 Ζλεγχοσ φιάλθσ για ρωγμζσ ι τθν κατάςταςθ αςκοφ

 Ετοιμαςία αρρϊςτου για φλεβοκζντθςθ



Διαδικαςία χορήγηςησ αςκοφ

 Ακολουκείτε τθ ςειρά εργαςίασ φλεβοκζντθςθσ.

 Εφαρμόςτε τθ ςυςκευι μετάγγιςθσ ςτθ φιάλθ με άςθπτθ τεχνικι.

 Σοποκετιςτε τθ φιάλθ ςτο ςτατό με κλειςτό το πίεςτρο τθσ
ςυςκευισ.

 Πιζηετε το καλαμίςκο τθσ ςυςκευισ μζχρι να γεμίςει κατά το 1/3
με αίμα.

 Ανοίγετε το πίεςτρο και αφαιρείτε τον αζρα.

 τερεϊνετε τθ βελόνα με λευκοπλάςτ.

 Ρυκμίηετε τθ ροι του αίματοσ. Αρχικά 10-15 ςταγ/1' και ζπειτα 40-
50 ςταγ/1 ‘.

 Παρακολουκείτε για πικανζσ αντιδράςεισ.



Χρόνοι μετάγγιςησ
ΕΝΑΡΞΘ ΜΕΣΑΓΓΙΘ ΜΕΣΑ 
ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΑΠΟ ΣΘΝ 
ΑΙΜΟΔΟΙΑ

ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΜΕΣΑΓΓΙΘ

υμπυκνωμζνα ερυθρά Μζςα ςε 30 1-2 ϊρεσ

Αιμοπετάλια Αμζςωσ ½- 1 ϊρα

Πλάςμα Σο ςυντομότερο δυνατόν ½ -1 ϊρα

ΠΡΟΟΧΘ

Θ ζγχυςη ενόσ αςκοφ δεν πρζπει να διαρκεί περιςςότερο από 4 ϊρεσ.
Αν διακόψτε τθ μετάγγιςθσ , δεν πρζπει να τθ ςυνεχίςετε αργότερα.
(Πρόλθψθ κινδφνου βακτθριακισ επιμόλυνςθσ.)



1)ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΘΛΕΤΣΘ

 Πριν τη μετάγγιςη

1. Ενθμζρωςθ του αςκενι (ςυναίνεςθ),  λιψθ ιςτορικοφ, 
αυτοαποκλειςμόσ

2. Γενικά μζτρα για τθν πρόλθψθ αντιδράςεων (ιςτορικό για 
προθγοφμενεσ μεταγγίςεισ, τυχόν αντιδράςεισ)

3. Επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ αςκενι (βραχιολάκι, 
διαςταφρωςθ ςτοιχείων, λιψθ δείγματοσ αίματοσ, 
εξζταςθ αςκοφ)

4. Παρακολοφκθςθ αςκενι (ζλεγχοσ Η..)

5. Πρόλθψθ διαταραχϊν αιμόςταςθσ ςε χειρουργικό αςκενι



2)ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΘΛΕΤΣΘ

6. Ενζργειεσ για τθν πρόλθψθ διαφόρων αντιδράςεων

Για τθν αποφυγι πυρετικϊν, αλλεργικϊν, αιμολυτικϊν
αντιδράςεων. Ο αςκενισ κα πρζπει να προςτατεφεται από
ρεφματα, ζλεγχοσ των αςκϊν, τιρθςθ όρων αςθψίασ και
αντιςθψίασ, να αποκλείονται όςοι ζχουν ιςτορικό αλλεργίασ και
να υπάρχει επιβεβαίωςθ για τθ ταυτότθτα του και τθ
ςυμβατότθτα του αίματοσ αντίςτοιχα.

Για τθ μθ εμφάνιςθ υπερφόρτωςθσ τθσ κυκλοφορίασ, ςθψαιμίασ
και εμβολισ αζρα χρειάηεται βραδφσ ρυκμόσ ροισ του αίματοσ,
μθ ζκκεςθ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ του αςκοφ άνω των 30'
και μθ είςοδο αζρα ςτθ φλζβα αντίςτοιχα

Για τθν αποφυγι υπερκαλιαιμίασ και υποαςβεςτιαιμίασ χοριγθςθ
μθ ςυντθρθμζνου αίματοσ και ςυχνόσ ζλεγχοσ με αργό ρυκμό
ροισ αντίςτοιχα



Κατά τη μετάγγιςη

1. Παρακολοφκθςθ για εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων όπωσ: ερυκρότθτα
προςϊπου, κνθςμόσ, ναυτία, εμετό, πονοκζφαλοσ, ρίγοσ, πτϊςθ Α.Π

2. ε τυχόν παρουςία των ανωτζρω και εμφάνιςθσ διαφόρων
αντιδράςεων, άμεςθ διακοπι μετάγγιςθσ, ενθμζρωςθ ιατροφ και
αιμοδοςίασ, διατιρθςθ φλεβικισ γραμμισ, λιψθ δείγματοσ αίματοσ
και οφρων, λιψθ Η.., χοριγθςθ Ο2, Ro κϊρακα

3. Χοριγθςθ αντιπυρετικϊν, κορτικοςτεροειδϊν, ζγχυςθ μανιτόλθσ,
βρογχοδιαςταλτικά επί εμφανίςεωσ πυρετικϊν, αλλεργικϊν,
αιμολυτικϊν αντιδράςεων και υπερφόρτωςθσ κυκλοφορίασ αντίςτοιχα

4. Ενθμζρωςθ λογοδοςίασ, φφλλου νοςθλείασ και κερμομετρικοφ
διαγράμματοσ



Μετά τη μετάγγιςη

1. Για μιςι ϊρα δε δίδεται τροφι ι φάρμακο

2. Εκτίμθςθ αςκενι ωσ προσ ηωθρότθτα και χρϊμα
προςϊπου

3. Επί εμφανίςεωσ αντιδράςεων γίνεται διερεφνθςθ
για πρόλθψθ μελλοντικϊν παρενεργειϊν

4. Ενθμζρωςθ αιμοδοςίασ



Όςο και αν αυξάνεται το κόςτοσ 
ελζγχου του αίματοσ…

 Ο ενθμερωμζνοσ εκελοντισ αιμοδότθσ

 Σο ςωςτά εκπαιδευμζνο προςωπικό

 Θ ελαχιςτοποίθςθ των απρόςφορων μεταγγίςεων

παραμζνουν η βάςη τησ αςφαλζςτερησ μετάγγιςησ



υμπεραςματικά

Βαςικό μζλθμα όλων των ανκρϊπων που απαρτίηουν το
προςωπικό ενόσ νοςοκομείου που είναι υπεφκυνοι για τθν αςφαλι
αιμολθψία, διατιρθςθ και μετάγγιςθ αίματοσ, είναι θ ακεραιότθτα,
θ ορκι αντίλθψθ και θ κατά κανόνα ακολουκία των πρωτοκόλλων
και των οδθγιϊν που ζχουν κεςπιςτεί, ζτςι ϊςτε κανείσ ποτζ να μθν
κινδυνεφςει.

Κρίςιμθ είναι θ εκπαίδευςθ και θ γνϊςθ των λεπτομερειϊν
των διαδικαςιϊν από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ που ςτο μζλλον με
τισ κατάλλθλεσ ζρευνεσ και τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ κα
ξεπεράςουν και τα τελευταία εμπόδια όπωσ είναι οι κρθςκευτικζσ
αντιλιψεισ, τα λοιμϊδθ νοςιματα που όλο και αυξάνονται με τισ
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον πλανιτθ και θ ζλλειψθ ποςότθτασ
αίματοσ.

ίγουρα ςτο μζλλον οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα αποτελοφν
καινοτομίεσ ςτθν ιατρικι και νοςθλευτικι επιςτιμθ, με απϊτερο
ςτόχο τθν τελειοποίθςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν.



Βαςικό τρίπτυχο

 ςωςτό αίμα ,

 ςωςτόσ αςθενήσ ,

 ςωςτόσ χρόνοσ
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