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Αρ. Πρωηοκόλλοσ 20 Έκδοζη 1
η
  επηέμβριος 2011 ελίδα 1 από 2 

 
 

                                                           ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΘΕΝΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΣΕΙΣΑΙ 

ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΚΑΙ/Η ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 

  

σνηάτθηκε από ομάδα εργαζίας Ανηωνίοσ Φ. Λαλοπούλοσ Μ. Σζιούλα Υ. 

Βελλής Κ. Μοιραζγενηή Μ. Υαρούπα .  

Θεοτάρη Μπήδιοσ Ε. Περπερίδοσ Ο. Υονδρομαηίδοσ Μ. 

Καρύδα Κ.     ιάπκας Δ.   

Κοζμίδοσ Μ.     Σούθας Κ.  
 

Γιεσθύνηρια Νοζηλεσηικής Τπηρεζίας Κοκώνη Κοσηζιανηά - Εαμπόκα 

Γιεσθύνηρια Ηαηρικής Τπηρεζίας  Φανή Αθαναζιάδοσ- Πιπεροπούλοσ 

Καθηγήηρια Παιδιαηρικής Α.Π.Θ 

Πρόεδρος Δπιζηημονικού σμβοσλίοσ Γημήηριος Γρέκας 

Καθηγηηής Παθολογίας Α.Π.Θ 

Γιοικηηής & Πρόεδρος Γ. Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ Γεώργιος Βέργοσλας 
    Απόθαζη Γ.:     σνεδρίαζη    19

η
  ηης  30/08/2011                   Κάθε ανηίγραθο ηοσ παρόνηος εγγράθοσ ιζτύει μόνο               

                                           Θέμα    49
ο
                                                    όηαν θέρει ηην ζθραγίδα ηης πηγής προέλεσζης:                                                                                                                    

                                                                                                                ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ 

 

 Τι κάνει ηο 
νοζηλεσηικό 
προζωπικό 

Τι κάνει ο γιαηρός Τι δεν πρέπει να 
γίνει 

1.  Αλαγλώξηζε ηνπ αζζελή 

 Δξσηάηαη ν/ε αζζελήο: 
΄Πσο ιέγεζηε?’, ‘αο 
παξαθαιώ πείηε κνπ 
ην όλνκά ζαο’ 

 Διέγρεηαη ν θαξπόο 
ηνπ αζζελή γηα 
‘βξαρηόιη’ ηαπηόηεηαο 
(ζε Ννζνθνκεία πνπ 
ηνπνζεηνύλ) 
 

 Έιεγρν ηζηνξηθνύ αζζελή γηα: 
o Σπρόλ γλσζηή νκάδα, 

ΑΒΟ θαη Rh 
o Σπρόλ αληηδξάζεηο ζε 

πξνεγνύκελε κεηάγγηζε 
o Ιζηνξηθό θπήζεσλ, 

ηνθεηώλ, απνβνιώλ ζε 
γπλαίθα αζζελή 

 Απνθαζίδεη γηα κεηάγγηζε 

Να μην εξσηεζεί ν 
αζζελήο: 
«είζηε ν/ε θ.’………..’?» 
γηαηί πηζαλόλ ν αζζελήο 
επεηδή δελ άθνπζε θαιά, 
λα απαληήζεη «λαη», ελώ 
δελ είλαη.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
Α Χ Ε Π Α 
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 Αλ ν αζζελήο δελ 
επηθνηλσλεί κε ην 
πεξηβάιινλ δεηνύληαη 
ηα ζηνηρεία από 
ζπγγελή ή άιιν 
ππεύζπλν άηνκν θαη 
αληηπαξαβάιινληαη κε 
ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο 
ηνπ αζζελή  

2.  Γίλεηαη ζσζηή ιήςε ηνπ 
δείγκαηνο από πεξηθεξηθή 
θιέβα από ηελ νπνία δελ 
ρνξεγνύληαη δηαιύκαηα ή 
θάξκαθα. 

 Λακβάλνληαη  
o Έλα ζσιελάξην κε 

αληηπεθηηθό  EDTA 
(ηύπνπ γεληθήο 
αίκαηνο 

o Καη έλα ζσιελάξην 
ρσξίο αληηπεθηηθό, 
όπσο όηαλ 
ρξεηαδόκαζηε 
βηνρεκηθό έιεγρν 

σζηή ζπκπιήξσζε δειηίνπ 
πξνζδηνξηζκνύ νκάδαο θαη 
κεηάγγηζεο γηα ηελ Τπεξεζία 
Αηκνδνζίαο (κε επθξίλεηα θαη 
αθξίβεηα) 

 Γξάθεη (ή επηθνιιά εηηθέηα κε) 
όλνκα θαη επώλπκν ηνπ 
αζζελή, παηξώλπκν, αξηζκό 
κεηξώνπ, θαη ηελ θιηληθή ζηελ 
νπνία λνζειεύεηαη 

 πκπιεξώλεη: δηάγλσζε, ηηκή 
αηκνζθαηξίλεο ηνπ αζζελή, θαη 
γηα γπλαίθεο ην ηζηνξηθό ησλ 
πξνεγνύκελσλ κεηαγγίζεσλ, 
θπήζεσλ, ηνθεηώλ, απνβνιώλ 

 Πξνζδηνξίδεη επαθξηβώο ην 
είδνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ 
παξαγώγσλ ηα νπνία αηηείηαη 

Να μην ζηέλλονηαι 
παξαπεκπηηθά κε ειιηπή 
ζηνηρεία δηόηη δελ γίλνληαη 
δεθηά από ηελ Τπεξεζία 
Αηκνδνζίαο 

3.  Αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα 
ηνπ ζσιελαξίνπ ηα ζηνηρεία 
ηνπ αζζελή θαη ηνπ 
ηκήκαηνο ζην νπνίν 
λνζειεύεηαη ν άξξσζηνο 
αμέζως μεηά ηην 
αιμοληψία, δίπλα ζηο 
κρεβάηι ηοσ 

 Να μη ρξεζηκνπνηνύληαη 
πνηέ πξνζεκεησκέλα 
ζσιελάξηα από ηνλ 
λνζειεπηή πνπ θάλεη ηελ 
αηκνιεςία. 
Ο νοζηλεσηής να μην 
παίξλεη αίκα από 
πεξηζζόηεξν ηνπ ελόο 
αζζελείο (λα παίξλεη από 
έλα κόλν αζζελή θάζε 
θνξά) 

4.  Τπνγξάθεη ην δειηίν 
αίηεζεο αίκαηνο ή 
παξαγώγσλ πνπ εηνίκαζε ν 
γηαηξόο ζηε ζέζε: ‘ν 
δηελεξγήζαο ηε ιήςε ησλ 
δεηγκάησλ αίκαηνο’ 

Τπνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ην 
δειηίν αίηεζεο αίκαηνο ή 
παξαγώγσλ (αθνύ ειέγμεη γηα 
κηα αθόκε θνξά γηα ηελ 
νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ησλ 
παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη 
ησλ δηαηππσκέλσλ αηηεκάησλ). 
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5.  Φξνληίδεη γηα ηε κεηαθνξά, 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, ησλ 
δεηγκάησλ αίκαηνο ηνπ 
αζζελή καδί κε ην δειηίν 
αίηεζεο αίκαηνο ή 
παξαγώγσλ, ζηελ 
Τπεξεζία Αηκνδνζίαο. 
Δθεί παξαδίδνληαη ζε 
ππεύζπλν άηνκν. 

Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ 
αηηήκαηνο (γηα λα αξρίζεη 
έγθαηξα ε κεηάγγηζε κόιηο 
νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο ε 
Τπεξεζία Αηκνδνζίαο). 

Γελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη 
αλεθπαίδεπην πξνζσπηθό 
γηα ηελ παξάδνζε ησλ 
δεηγκάησλ θαη ηνπ δειηίνπ 
θαη ηελ παξαιαβή ησλ 
κνλάδσλ όηαλ 
εηνηκαζηνύλ. 
Γελ πξέπεη ε παξάδνζε 
θαη ε παξαιαβή λα 
γίλεηαη αλππόγξαθα. 

 

Βιβλιογραθία 
 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 Οδεγόο γηα ηελ Παξαζθεπή, ηε ρξήζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ αίκαηνο  

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (Μεξηθή πκθσλία) ΑΙΜΟΓΟΙΑ (CD-P-TS) 


