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Πρόγραμμα Διαχείρισης Αιμοθεραπείας  
(Patient Blood Management, PBM) 

Σύνολο στρατηγικών 
 στηρίζονται σε ιατρική γνώση βασισμένη σε ενδείξεις (evidence- based 

medicine) 

 αντιπροσωπεύουν την καλή πρακτική (good practice) 

 στοχεύουν στη βέλτιστη έκβαση της κατάστασης του ασθενούς με αναιμία 
μέσω της  έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης της αναιμίας, της 
βελτιστοποίησης της αιμόστασης και της ελαχιστοποίησης των απωλειών 
αίματος 

 έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μεταγγίσεων παραγώγων αίματος 
και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων 

 αλλαγή νοοτροπίας: «Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ- Η μετάγγιση δεν είναι «το 
φάρμακο για όλα και όλους» 

 πολυδιάστατες- εξατομικευμένες-  προσαρμοσμένες σε τοπικές συνθήκες 

 προϋποθέτουν τη διαχρονική συνεργασία επιστημονικού προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και τον οργανωμένο σχεδιασμό, εφαρμογή και 
έλεγχο της απόδοσής τους από τις υπεύθυνες δομές της Πολιτείας  

 

 



Το ΡΒΜ με μια εικόνα… 



Η ιστορία του ΡΒΜ 

1980’s 1990’s 2000’s 

Denton Cooley: Εφικτές οι 
εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς σε 
μάρτυρες Ιεχωβά, χωρίς τη χρήση 
αλλογενούς μετάγγισης 
 
Ο κίνδυνος του HIV: Νομοθέτηση 
ελέγχου κι επανελέγχου του αίματος, 
χρήση γενετικά παρασκευασμένων 
προϊόντων αίματος, αναζωπύρωση 
ενδιαφέροντος για τη 
μεταγγισιοθεραπεία,  
επαναπροσδιορισμός και 
περιορισμός πρακτικών μετάγγισης, ο 
ασθενής έρχεται στο επίκεντρο 
 
Υποκατάστατα αίματος: η 
μετάγγιση ίσως να μην είναι μια 
αναγκαιότητα…. 

 

 Αναίμακτη 
χειρουργική: 
Κατευθυντήριες 
οδηγίες που 
καθιστούν «μη 
ενδεδειγμένη» 
και «μη 
κατάλληλη» τη 
μετάγγιση σε 
γυναικολογικά 
και παιδιατρικά 
χειρουργεία 

 ελάχιστα 
επεμβατικές 
πρακτικές 

  εξελίξεις στην 
αναισθησιολογία   

 εμβάθυνση και 
κατανόηση του 
μηχανισμού πήξης  

 διεπιστημονική 
συνεργασία 

 



Η ιστορία του ΡΒΜ 
 National Association for Bloodless Medicine and 

Surgery (NABMS, 1993) 
 International Network for Transfusion Alternatives 

(NATA, 1998)  
 Society for Advancement of Bloodless Medicine and 

Surgery (SABMS, 2000) 
 Society for the Advancement of Blood Management 

(SABM) 
 

 2003: Αυστραλία  
 
 2005: ΗΠΑ 







Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαχείρισης Αιμοθεραπείας 



Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαχείρισης Αιμοθεραπείας 



Εφαρμογή Προγραμμάτων Διαχείρισης Αιμοθεραπείας 





Επιστημονικές κοινότητες, 
Στατιστικολόγοι, Νομικοί, 

Επιδημιολόγοι, Εκπρόσωποι 
ασθενών, Σύλλογοι ασθενών, 

Κοινωνία  

Πολιτειακά όργανα, Κέντρα 
Αιμοδοσίας, Επιστ. Εταιρείες 

Διοικήσεις Νοσοκομείων, 
Διευθυντές Κλινικών, 

Διεύθυνση ΝΥΑ, ΝΕΙΜ, 
Επιτροπή ΡΒΜ Νοσοκομείου 

Ιατροί, νοσηλευτές, 
κλιν. φαρμακοποιοί, 

προσωπικό ΝΥΑ 

ασθενής 

…τίνος 
υπόθεση  

είναι το ΡΒΜ; 



Εφαρμογή Προγραμμάτων  
Διαχείρισης της Αιμοθεραπείας 

 
Οδηγίες σε κεντρικό επίπεδο (διεθνείς φορείς, ΥΥΚΑ, Kέντρα 
Αιμοδοσίας, Επιστημονικές Εταιρείες)  
Οδηγίες σε περιφερειακό επίπεδο (ΝΥΑ, Νοσοκομεία, Κλινικές, 
Ιατροί, λοιπό προσωπικό) 

Αναγνώριση και αποτύπωση του αποτελέσματος (κλινικού, 
οικονομικού, επιχειρησιακού) 

 
Ενημέρωση των ασθενών και της κοινωνίας 



ΔΟΜΕΣ 
Εκπόνηση πλάνου 

Επικοινωνία 
Εξοπλισμός νοσοκομείων 
Επάνδρωση επιτροπών 

Εκπαίδευση εμπλεκομένων 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Πρωτόκολλα 
Αλγόριθμοι 

Κατευθυντήριες οδηγίες 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Δείκτες Παρακολούθησης 

Κλινικό: μείωση μεταγγίσεων, νοσηρότητα, θνητότητα, παράταση νοσηλείας, επανεισαγωγές 
Επιχειρησιακό: Συμμόρφωση εμπλεκομένων, εμπέδωση πρακτικών 

Οικονομικό: Εξοικονόμηση πόρων, επανατοποθέτηση σε άλλους τομείς δράσης 
 



ΔΟΜΕΣ 
Εκπόνηση πλάνου 

Επικοινωνία 
Εξοπλισμός νοσοκομείων 
Επάνδρωση επιτροπών 

Εκπαίδευση εμπλεκομένων 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Πρωτόκολλα 
Αλγόριθμοι 

Κατευθυντήριες οδηγίες 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Δείκτες Παρακολούθησης 

Κλινικό: μείωση μεταγγίσεων, νοσηρότητα, θνητότητα, παράταση νοσηλείας, επανεισαγωγές 
Επιχειρησιακό: Συμμόρφωση εμπλεκομένων, εμπέδωση πρακτικών 

Οικονομικό: Εξοικονόμηση πόρων, επανατοποθέτηση σε άλλους τομείς δράσης 
 



ΔΟΜΕΣ 
Εκπόνηση πλάνου 

Επικοινωνία 
Εξοπλισμός νοσοκομείων 
Επάνδρωση επιτροπών 

Εκπαίδευση εμπλεκομένων 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Πρωτόκολλα 
Αλγόριθμοι 

Κατευθυντήριες οδηγίες 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Δείκτες Παρακολούθησης 

Κλινικό: μείωση μεταγγίσεων, νοσηρότητα, θνητότητα, παράταση νοσηλείας, επανεισαγωγές 
Επιχειρησιακό: Συμμόρφωση εμπλεκομένων, εμπέδωση πρακτικών 

Οικονομικό: Εξοικονόμηση πόρων, επανατοποθέτηση σε άλλους τομείς δράσης 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 



…σε επίπεδο δομών (εθνικοί οργανισμοί/ φορείς) Ι 
 Εξασφάλιση της δέσμευσης της Πολιτείας: 

 οικονομική υποστήριξη 

 ευελιξία στην αυτό-χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΡΒΜ 

 νομικό πλαίσιο για τη στήριξη προγραμμάτων ΡΒΜ: λειτουργία ΝΕΙΜ, 
διεπιστημονικές ομάδες ΡΒΜ 

 

 Ορισμός Εθνικών Επιτροπών για την εφαρμογή και παρακολούθηση 
της απόδοσης προγραμμάτων ΡΒΜ 

 Αναγνώριση και καταγραφή των εθνικών αναγκών και των εθνικών 
πόρων σε αίμα 

 

 Εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση του αίματος 

 

 

 

 

 Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος πληροφορικής (διασύνδεση με το Εθνικό Κέντρο,  
     με το φορέα Αιμοεπαγρύπνησης αλλά και μεταξύ νοσοκομείων) 
 
 Προσδιορισμός και θέσπιση της δέσμης πληροφοριών που αφορούν τον ασθενή και τη  
     σχέση του με το Σύστημα Υγείας- Διασφάλιση  και προστασία του απορρήτου των  
     προσωπικών πληροφοριών 
 



…σε επίπεδο δομών (εθνικοί οργανισμοί/ φορείς ) ΙΙ 

 Παρακολούθηση των τάσεων για μετάγγιση σε εθνικό επίπεδο  

        αρχικά με τη βοήθεια νοσοκομείων-δεικτών. 

 

Δείκτες (KPI’S)  

• ΤR (Transfusion Rate= το % ποσοστό μεταγγιζόμενων ασθενών) 

• ΤΙ (Transfusion Index= αριθμός μεταγγίσεων ανά ασθενή) 

• ΑR (Anaemia Rate= το % ποσοστό των ασθενών με αναιμία) 

• ICD’s 

• Τύποι προγραμματισμένων επεμβάσεων 

• Χρησιμοποιούμενες  αναισθησιολογικές και χειρουργικές τεχνικές 

• Διεγχειρητικές απώλειες αίματος 

• Αριθμός μονήρων μεταγγίσεων 

• Χρήση άλλων αιμοστατικών μεθόδων ή φαρμάκων 

• Διεγχειρητική διάσωση αίματος 

• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από μετάγγιση 

• Νοσηρότητα, θνητότητα 

• Παράταση νοσηλείας, Ανάγκη για νέα νοσηλεία 

• Περιπτώσεις υπομετάγγισης 

 

 

Ανά 
νοσοκομείο 
Ανά 
ειδικότητα 
Ανά 
κατηγορία 
ασθενών 
Ανά 
κατηγορία 
επέμβασης 



…σε επίπεδο δομών (εθνικοί οργανισμοί/ φορείς) ΙII 

 Εκπαίδευση 

 Προπτυχιακά 

 Μεταπτυχιακά 

 Στην Υπηρεσία 

 Διαδικτυακά Προγράμματα Εκπαίδευσης 

 Δια βίου μάθηση 

 

 Για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της αιμοθεραπείας 

 Για τη σταδιακή εγκατάλειψη (de-implementation) τακτικών  
(low- value- care) που μπορεί να βλάψουν τον ασθενή ή είναι 
ακριβές και μη αποδοτικές 

 

Πιστοποιητικά ΡΒΜ 

 



…σε επίπεδο δομών (εθνικοί οργανισμοί/ φορείς) ΙV 

 Εστίαση στα αποτελέσματα: πολυκεντρικές 
εθνικές και διεθνείς μελέτες  

 Συγκριτικές αξιολογήσεις 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας των διεθνών 
παραδειγμάτων  

 Αναγνώριση των ΡΒΜ ως δείκτη ποιότητας στη 
λειτουργία του Συστήματος Υγείας. Πιστοποίηση 
των εφαρμοζόμενων μέτρων ΡΒΜ σε κάθε 
νοσοκομείο και επιβράβευση για τη σωστή 
εφαρμογή τους  

 Διάχυση των πληροφοριών σχετικά με το ΡΒΜ 
στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην 
κοινωνία: διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 
«ειδικών ημερών», διαφημιστικών εκστρατειών 

 

 



… σε επίπεδο διαδικασιών (ΝΥΑ, νοσοκομεία, κλινικές) Ι 

 Σύσταση και ενεργοποίηση των ΝΕΙΜ και Διεπιστημονικών Επιτροπών Μεταγγίσεων 

 

 Υπόδειξη υπευθύνου για τις μεταγγίσεις στο Νοσοκομείο 

 Ενθάρρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όσων εμπλέκονται  

       στην υπόθεση της μετάγγισης 

 Ένταξη του υπευθύνου για τη μετάγγιση στην ομάδα που ασχολείται με  

       τη φροντίδα του ασθενούς 

 

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλων μετάγγισης, στηριζόμενων στις εθνικές οδηγίες  

       αλλά και τις τοπικές συνθήκες 

 

 Εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών μετάγγισης κάθε ασθενούς, με εκτίμηση της 
κλινικής του εικόνας και του βαθμού ανοχής του στην αναιμία 

 

 



… σε επίπεδο διαδικασιών (ΝΥΑ, νοσοκομεία, κλινικές) ΙΙ 

 

 Υποχρεωτική καταγραφή στην πρότυπη αίτηση μετάγγισης της  

       ΑΙΤΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

 

 Computerized  Physician Order Entry (CPOE) 

 

 Επιθεωρήσεις δεδομένων σχετικών με τις πρακτικές μετάγγισης-  

       Δείκτες παρακολούθησης 

 

 Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών 

 

 Η μετάγγιση ως παράμετρος στο Σύστημα Ποιότητας του Νοσοκομείου  

 

 Αξιοποίηση της γνώσης από άλλα νοσοκομεία 



Τransfusion practitioner («μεταγγισιολόγος»;): Ποιος ο ρόλος του; 

 Ο «σύνδεσμος» που διαπερνά και συνδέει όλους όσους εμπλέκονται στη 
Διαχείριση της Αιμοθεραπείας 

 

 Ρόλος: η διαβεβαίωση ότι οι πρακτικές της μεταγγισιοθεραπείας 
συντάσσονται με τα τοπικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα. 

• διενέργεια επιθεωρήσεων,  

• ανάπτυξη πολιτικών,  

• εκπαίδευση,  

• αιμοεπαγρύπνηση,  

• διαχείριση των αλλαγών,  

• οικονομική διαχείριση προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης της σπατάλης. 

 

 Ιδανικά συνδυάζει τη γνώση στη διαχείριση της αιμοθεραπείας, και τις 
πρακτικές γνώσεις για τη μετάγγιση, από κλινική και εργαστηριακή σκοπιά. 
Έχει διοικητικές ικανότητες και άριστη επικοινωνία με όλες τις ειδικότητες 
που εμπλέκονται στη μεταγγισιοθεραπεία σε όλο το γεωγραφικό πεδίο 
δράσης του 

 



Τransfusion practitioner («μεταγγισιολόγος»;): Ποιος ο ρόλος του; 

Διοικητικό 
Προσωπικό ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 

Νοσηλευτές 

Παθολόγοι 

Χειρουργοί 
Διεύθυνση 
Ποιότητας 

Εκπαίδευση Εργαστήρια 

Ασθενείς- 
Συγγενείς 

Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες 

Πάροχοι Υλικών 
Υποδομών 

Επιστημονικές 
Κοινότητες 

Κρατικοί & Τοπικοί 
Οργανισμοι 

Εθνικός Φορέας 
Αιμοεπαγρύπνησης 

Εθνικός Φορέας 
Αιμοδοσίας 

Κυβέρνηση 



Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων ΡΒΜ 

 Έλλειψη γνώσης (μη ενημέρωση προσωπικού, 
παρανοήσεις, σύγχυση) 

 Έλλειψη δέσμευσης στον κοινό στόχο από όσους 
εμπλέκονται στην υπόθεση του ΡΒΜ 

 Αντίσταση στην αλλαγή νοοτροπίας 

 Έλλειψη πόρων (προσωπικού, χρόνου, μέσων, 
εθνικές και τοπικές αρχές που δεν επενδύουν σε 
μια τακτική που εν τέλει θα τους εξοικονομήσει 
πόρους) 

 «Ψευδαίσθηση» ότι η μετάγγιση είναι δωρεάν, 
ενώ τα προγράμματα ΡΒΜ έχουν κόστος 

Meybohm P et al. Patient Blood Management Bundles to Facilitate Implementation. 
Transfus Med Rev. 2017;31(1):62-71. 



Πετυχημένα παραδείγματα: Δυτική Αυστραλία 

2008: εφαρμογή προγραμμάτων ΡΒΜ: 4 τριτοβάθμια 
νοσοκομεία, 605046 ασθενείς  

  

6 Τομείς Δράσης («modules») 
 Μαζική αιμορραγία 

 Περιεγχειρητικά 

 Παθολογικών ασθενών 

 Ασθενών ΜΕΘ 

 Γυναικολογικών/ Μαιευτικών ασθενών 

 Παιδιών και νεογνών 



Πετυχημένα παραδείγματα: Δυτική Αυστραλία 
 6 έτη μετά (2014) 

 ↓27,96% των μεταγγιζόμενων μονάδων 
RBC 

 ↓41% των μεταγγιζόμενων μονάδων 
όλων των παραγώγων αίματος 

 ↓ της θνητότητας στο νοσοκομείο (p < 
0.001) 

 ↓15% της διάρκειας νοσηλείας 
 ↓ 21% των νοσοκομειακών λοιμώξεων 
 ↓ 31% νοσηρότητας (ΟΕΜ, ΑΕΕ) 
 ↑ μεταγγίσεις  μιας μονάδας από 33.3% 

σε 63.7% (p<0.001) 
 ↓ ασθενών που ξεκινούν υπό αναιμία 

μία προγραμματισμένη επέμβαση από 
20.8% σε 14.4% (p = 0.001) 

 ↓ 18,5 εκ $ κόστος παραγώγων 
 ↓80-100 εκ $ κόστος μετάγγισης 

Leahy MF et al. Transfusion. 2017 ;57(6):1347-1358. 



Πετυχημένα παραδείγματα: Καναδάς 

2002: εφαρμογή προγραμμάτων ΡΒΜ στην περιοχή του Οντάριο  
 Αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου 

 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

 Ριζική προστατεκτομή 

12 μήνες μετά: 
 ↓24 % στις μεταγγίσεις για αρθ/κή 

γόνατος 
 ↓14% στις μεταγγίσεις ανεύρυσμα 

κοιλιακής αορτής 
 ↓ 23% στις μεταγγίσεις σε 

αορτοστεφανιαία παράκαμψη 
 ↓ διάρκειας νοσηλείας (p<0,0001) 
 ↓ νοσοκομειακών λοιμώξεων (p<0,05) 

Το 2014: 
Κέρδη για το σύστημα Υγείας 39,5 εκ $ 

Το κόστος του προγράμματος ήταν 
3.257.000 $!!! 

1. Freedman J. The ONTraC Ontario program in blood conservation. Transfusion and apheresis science : official journal of the World 
Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis. 2014;50(1):32-6192.  

2. Freedman J, Luke K, Escobar M, Vernich L, Chiavetta JA. Experience of a network of transfusion coordinators for blood conservation 
(Ontario Transfusion Coordinators [ONTraC]). Transfusion. 2008;48(2):237-50.   



Πετυχημένα παραδείγματα: Αυστρία 

2008: εφαρμογή προγραμμάτων ΡΒΜ στο Γενικό Νοσ/μείο Linz 
(900 κλίνες, 27000 επεμβάσεις/ έτος) 

5 χρόνια μετά: 

 ↓40 % στις μεταγγίσεις RBC 

 ↓60-70% στις μεταγγίσεις όλων των παραγώγων αίματος 

 ↓75% στα χειρουργεία και τη ΜΕΘ 

 ↓77% στις ορθοπαιδικές κλινικές 

 ↓ 57% στις χειρουργικές κλινικές  

 >80% παραπέμπονται σε ιατρείο ΡΒΜ πριν την επέμβαση 

 Το 2014 χορηγήθηκαν 888 gr Fe (0,033gr/ επέμβαση) 

 Το 2014 0,22 μονάδες/ επέμβαση 

 Ουδός μετάγγισης στα 7 gr/dl χωρίς να αυξάνει η επίπτωση της 
αναιμίας 

 

Gombotz H, Hofmann A. Patient Blood Management : Three pillar strategy to improve outcome through avoidance of allogeneic 
blood products]. Anaesthesist. 2013;62(7):519-27. 



Πετυχημένα παραδείγματα: HΠΑ 

2012: εφαρμογή προγραμμάτων ΡΒΜ στο Γενικό Νοσ/μείο North Shore Lij Lennox 
Hill Hospital (Παθολογικές Κλινικές, ΜΕΘ, Χειρουργικές Κλινικές, Γυναικολογική/ 
Μαιευτική Κλινική 

 

2012 2013 2014 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ 10,449 10,185 7,980 

Μεταγγισμένοι 
ασθενείς(#) 

2698 2606 2167 

Αριθμός 
εξιτηρίων 

40,555 40,225 39,705 

Μονάδες RBC 
/εξιτήριο 

0.258 0.253 0.20 

Κόστος 
παραγώγων ($) 

2,901,069 2,973,863 2,406,370 

 Hb <7 g/dl: 2 ΜΣΕ 
 Hb 7-9 g/dl: 1 ΜΣΕ και νέα γεν. αίματος 
 Hb >9 g/dl  με αιμοδυναμική αστάθεια: 

δικαιολόγηση αιτήματος 
 Ενεργός αιμορραγία και αιμοδυναμική 

αστάθεια: μετάγγιση σύμφωνα με την αίτηση 
 Επιμονή κλινικού ιατρού για χρήση εκτός 

ενδείξεων: μετάγγιση και αναδρομικός 
έλεγχος από το Διευθυντή της Κλινικής κι εν 
συνεχεία από την Επιτροπή Μεταγγίσεων. Επί 
μη εύρεσης ένδειξης: ενημερωτική επιστολή 
στον ιατρό και το Διευθυντή του. 

 
 

Randy L. Levine, et al. The Transfusion Safety Officer: An Effective Tool in Patient Blood Management. Blood 2015;126(23) :4742 
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