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ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΙΥΝΗΛΑΗΜΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΣΟ  

Η ζςμμεηοσή ηυν νοζηλεςηών ζηην διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηην διαδικαζία ηηρ 

μεηάγγιζηρ θευπείηαι οςζιώδηρ.  

Ειδικόηεπα θευπείηαι  ζημανηικόρ ο πόλορ ηηρ νοζηλεύηπιαρ/ος ζε κπίζιμα ζημεία 

ηηρ αλςζίδαρ μεηάγγιζηρ, όπυρ η ηαςηοποίηζη ηος αζθενούρ και η καηαγπαθή ηυν 

ζηοισείυν μεηάγγιζηρ.  

Βαζικό ζηοισείο ηυν εςπυπαφκών οδηγιών (EU Directives – 2002/98/EC, 

2004/33/EC) πος αθοπά όλοςρ ηοςρ λειηοςπγούρ ςγείαρ πος ενέσονηαι ζηην αλςζίδα 

μεηάγγιζηρ είναι η επίηεςξη ισνηλαζιμόηηηαρ. 

ηο νοζοκομείο μαρ η καηαγπαθή ηηρ ισνηλαζιμόηηηαρ αποηελεί δείκηη ποιόηηηαρ  

και ζςνεσήρ πποζπάθεια καηαβάλλεηαι για ηην ομογενοποίηζη ηυν ππακηικών ζηιρ 

κλινικέρ μέζυ ζύνηομυν ζεμιναπίυν. ηόσο αποηελεί η μελλονηική καηαγπαθή μέζυ 

ηος ππογπάμμαηορ μησανοπγάνυζηρ  

ε νοζηλεςηικό επίπεδο,   

1)Θεωρείται σποτρεωτική η τήρηση των ακολούθων: 
✦ επιβεβαίυζη γραπτής ιαηπικήρ ενηολήρ πος αθοπά ηον απιθμό και ηο είδορ ηυν 

αιηοςμένυν παπαγώγυν αίμαηορ 
✦ επιβεβαίυζη ηηρ δςναηόηηηαρ παπακολούθηζηρ ηος αζθενούρ από ηην 

νοζηλεύηπια/ή καηά ηην διάπκεια ηηρ  μεηάγγιζηρ  

✦ ενημέπυζη και ενθάππςνζη ηος αζθενούρ να αναθέπει άμεζα οποιοδήποηε 

ζύμπηυμα καηά ηην διάπκεια ηηρ μεηάγγιζηρ (πσ πίγορ, κνηζμόρ, εξάνθημα) 

 

2)Θεωρείται σποτρεωτική η καταγραυή των ακολούθων στοιτείων στον υάκελο 

τοσ ασθενούς:  

✦ έλεγσορ  Θ και ζθύξευν ππο έναπξηρ και 15 λεπηά μεηά ηην έναπξη ηηρ 

μεηάγγιζηρ και καηαγπαθή ζηον θάκελο ηος αζθενούρ    

✦καηαγπαθή ηος σπόνος έναπξηρ και ηέλοςρ ηηρ μεηάγγιζηρ κάθε παπαγώγος 

 ✦καηαγπαθή ηος όγκος ηος σοπηγούμενος παπαγώγος, ο οποίορ θα ππέπει να 

ζςμπεπιληθθεί ζηο διάγπαμμα ηυν  σοπηγούμενυν ςγπών ζηον αζθενή (ο όγκορ 

αναγπάθεηαι επί ηος παπαγώγος) 

✦καηαγπαθή ηος αριθμού ηος παπαγώγος, ηος ακριβούς τύποσ ηος παπαγώγος 

(πσ λεςκαθαιπεμένα αιμοπεηάλια ενόρ δόηη) και ηηρ ημερομηνίας μετάγγισης  

✦ζε πεπίπηυζη μη σοπήγηζηρ ηος παπαγώγος, καηαγπαθή ηος λόγος αναζηολήρ 

ή διακοπήρ ηηρ μεηάγγιζηρ και ηηρ ηύσηρ ηος παπαγώγος (πσ διάηπηζη θιάληρ και 

απόππιτηρ ηηρ θιάληρ με ηην ςπολειπόμενη ποζόηηηα παπαγώγος, ή πσ επιζηποθή 

ηηρ θιάληρ ζηο ημήμα αιμοδοζίαρ για καλλιέπγεια) 
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