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Εισαγωγή

Η Αιμοδοσία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της Αιματολογίας και
περιλαμβάνει όλη την οργάνωση σχετικά με τη λήψη, συντήρηση και
διάθεση του αίματος και των παραγώγων του. Επίσης και την
χορήγηση του αίματος προς μετάγγιση.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μετάγγιση του αίματος υπήρξε η
πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ιστού, από άνθρωπο σε άνθρωπο.



Ιστορικά Στοιχεία
•1916-1919: Πρώτη μετάγγιση αίματος

•1915-1939: Άμεση-έμμεση μετάγγιση

•1935: Οργάνωση Αιμοδοσίας του ΕΕΣ

•1939: Πρώτη μετάγγιση συντηρημένου αίματος

•1952: Δημιουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας
στο Υπουργείο Υγιεινής

•1979: Απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών τραπεζών



Το έτος 1962, εδωρήθη
στο Κέντρο Αιμοδοσίας
του Ιπποκρατείου από
την Εθνική Υπηρεσία
Αιμοδοσίας της
Γαλλίας, το πρώτο στη
χώρα μας ειδικό
αυτοκίνητο για
αιμοληψίες, με 10
κλίνες και με ψυγείο
δυνατότητας
συντήρησης 600
μονάδων αίματος, με
αυτοδύναμη
παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος.Το πρώτο Αυτοκίνητο του Κινητού Συνεργείου Αιμοληψίας, δωρεά της Γαλλικής Κυβερνήσεως, στο Α\'

Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκρατείου με το προσωπικό του (Κόρινθος, 1963)



Οργανωτική Δομή Αιμοδοσίας



Ελληνική Νομοθεσία

•Νόμος 1820/1988 συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και την
Οδηγία της ΕΟΚ

•Κανονιστικές Διατάξεις (1991,1992,1997,2002)

•Νόμος 3402/2005 Οδηγία της Ε.Ε 2002

•Υ.Α. Αριθμ. πρωτ. Υ4γ/Οικ.121672/08.09.2009. Ορίζονται οι
Νοσοκομειακές Μονάδες που συνεργάζονται με το Κέντρο Αίματος,
με το οποίο είναι διασυνδεδεμένες, και εποπτεύονται και ελέγχονται
από το Ε.Κε.Α.



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3402. ΦΕΚ 258 17/10/2005
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 1
Βασικές αρχές

1.Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται στο θεσμό της
εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφοράς αίματος.

2.Το προσφερόμενο αίμα διατίθεται δωρεάν.
3.Κάθε συναλλαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα,
απαγορεύεται.

4.Η διαχείριση και η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων του
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.



Σκοπός της Αιμοδοσίας
• Η παροχή της αναγκαίας ποσότητας και εξασφάλιση της κατάλληλης ποιότητας αίματος
και παραγώγων.

• Η ασφάλεια στη μετάγγιση με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μετάδοσης λοιμωδών
νόσων.

• Ο εργαστηριακός έλεγχος και η παρασκευή των παραγώγων αίματος.

• Η προετοιμασία του αίματος για την μετάγγιση.

• Η αιμαφαίρεση.

• Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των διαταραχών της αιμόστασης.



Ευρωπαϊκή οδηγία για το αίμα 2002/98/EC

Σύνολο οργανωμένων διαδικασιών επιτήρησης σχετικά με σοβαρά
ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα συμβάντα ή αντιδράσεις στους δότες ή
τους αποδέκτες καθώς και με την επιδημιολογική παρακολούθηση
των δοτών .

«για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και
ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο,
την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
διανομή ανθρωπίνου αίματος και
συστατικών του αίματος»



Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Αιμοδοσίας
στην Ελλάδα
Στις Αιμοδοσίες των Ελληνικών Νοσοκομείων
απασχολούνται:
•Ιατροί
•Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων – Βιοϊατρικοί
Επιστήμονες
•Νοσηλευτές
•Επισκέπτες Υγείας για την προσέλκυση των Αιμοδοτών



Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

• Παθοφυσιολογίας

• Μικροβιολογίας

• Ιολογίας

• Αιματολογίας

• Αιμοδοσίας

•Ανοσολογίας,

• Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας,

•Φαρμακοκινητικής-Τοξικολογίας,

•Ιστολογίας-Ιστοπαθολογίας

• Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας

•Πειραματοζώων κ.α

Το περιεχόμενο σπουδών του ΤΙΕ, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοατρικών
Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα
εργαστήρια



Σκοπός και οι στόχοι του Τμήματος
Ιατρικών Εργαστηρίων

Είναι αντίστοιχοι με αυτούς Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που

χορηγούν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY και του Ηνωμένου

Βασιλείου που χορηγούν BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES



Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγου Ιατρικών
Εργαστηρίων (1/2)



Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγου Ιατρικών
Εργαστηρίων (2/2)



Εκπαίδευση Τεχνολόγου στην Αιμοδοσία
• Τεχνικές λήψης Βιολογικών Δειγμάτων – Αιμοληψία (1 ώρα θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις
και 13 εργαστηριακές ασκήσεις επί 2 ώρες).

• Αιματολογία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ( 9 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές ασκήσεις
επί 6 ώρες).

• Ανοσολογία ( 3 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές ασκήσεις επί 3
ώρες )

• Ιολογία (3 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές ασκήσεις επί 2 ώρες)
• Παρασιτολογία (3 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές ασκήσεις επί
2 ώρες)

• Κλινική Μικροβιολογία (3 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές
ασκήσεις επί 2 ώρες)

• Διαπίστευση (2 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις).
• Αιμοδοσία (3 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές ασκήσεις επί 2
ώρες)
• Κλινική χημεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (3 ώρες Θεωρητικό μάθημα επί 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακές
ασκήσεις επί 2 ώρες )



Ο ρόλος του Τεχνολόγου στην Αιμοδοσία



Συλλογή Αίματος

•Λήψη ιστορικού
•Φλεβοκέντηση



Επεξεργασία μονάδων ολικού αίματος για
την παρασκευή των παραγώγων

•Πλάσμα (FFP)
•Αιμοπετάλλια (PLts)
•Συμπυκνωμένα
ερυθροκύτταρα (CE)



Εργαστηριακός Έλεγχος Αιμοδοτών

•Πριν την αιμοδοσία
•Μετά την αιμοδοσία



Διασταύρωση Αίματος



Ανίχνευση αλλο/αυτο-αντισωμάτων

•Διερεύνηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων κατά τη
διάρκεια αλλά και μετά τη μετάγγιση
•Ανεύρεση του πλέον κατάλληλου προς μετάγγιση
αίματος



Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός
Έλεγχος (1/2)
• Βελτίωση χαρακτηριστικών τελικού προϊόντος
• Αναθεώρηση διαδικασιών που αποδεικνύονται αναποτελεσματικές ή
ανεπαρκείς ή λανθασμένες
• Εγκατάσταση και παρακολούθηση συστημάτων ποιοτικού ελέγχου
• Προτύπωση και επικαιροποίηση προγράμματος εκπαίδευσης
• Καταγραφή αρμοδιοτήτων προσωπικού
• Καταγραφή και επικαιροποίηση Οδηγιών που ακολουθούνται από τους
εργαζόμενους
• Καθορισμός κριτηρίων για επιλογή και αξιολόγηση πρώτης ύλης
• Ελαχιστοποίηση διακυμάνσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών



Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός
Έλεγχος (2/2)
•Καθορισμός και επικαιροποίηση συνθηκών συντήρησης αίματος και
παραγώγων (καταγραφή διαδικασίας και παρακολούθηση κατευθυντηρίων
οδηγιών)

•Έλεγχος εξοπλισμού (ψυγεία, καταψύξεις, σύστημα απόψυξης, ανακινητήρες)
με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση της υποδομής
•Καταγραφή σφαλμάτων (θερμοκρασία, παρέλευση ορίου χρήσης, αλλοίωση
ασκού) και αξιολόγηση επίπτωσης στην ποιότητα του προϊόντος



Για αυτό δικαιωματικά ο Τεχνολόγος
Ιατρικών Εργαστηρίων βρίσκεται στην
αιμοδοσία
•Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΕ
•Επαγγελματικά Δικαιώματα ΠΔ163, (ΦΕΚ 118/14-6-1996)
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ΠΔ20 (ΦΕΚ34/20-3-2017).



Τι γίνεται στο εξωτερικό;

Ms. Elizabeth Pletscher opening the 1st Meeting of the
IAMLT ( Zurich,1954)

In 1954, at the invitation of Ms. Elisabeth Pletscher and her
Swiss colleagues, the first international gathering of Medical
Laboratory Technologists (MLT’s) also known as Biomedical
Laboratory Scientists together with radiographers took place in
Zurich, Switzerland.



Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων
παγκοσμίως

•Biomedical Laboratory Scientists
•Biomedical Laboratory Technologists
•Medical Laboratory Scientists
•Clinical Laboratory Scientists



Πρόγραμμα Σπουδών Biomedical Scientists,
UK





Αμερικάνικη πιστοποίηση























Συμπεράσματα



Ευχαριστώ για την υπομονή σας


