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Η εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας στις ΝΥΑ είναι 
επιβεβλημένη (Directives 2002/98/EC, 2004/33/EC,  2005/62/ 
EC). 

 

Η θέσπιση και παρακολούθηση Δεικτών Ποιότητας (ΔΠ) 
αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη Διαχείριση της Ποιότητας, 
διότι μπορούν να παράσχουν σημαντικές ποσοτικές και 
ποιοτικές πληροφορίες για τη εικόνα και τη λειτουργία της 
Αιμοδοσίας. 



Δείκτες Ποιότητας στην Αιμοδοσία 

Οποιαδήποτε μέτρηση που σχετίζεται με μια διαδικασία ή με το αποτέλεσμα μιας 
υπηρεσίας που παρέχεται από μία ΝΥΑ.  

Δείκτες ποιότητας χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
ποιότητας στη διαδικασία της μετάγγισης ή της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες.  

www.OptimalBloodUse.eu 

 

 Μπορεί να βασίζονται σε επιστημονικές ενδείξεις (evidence- based) ή να 
προκύπτουν από την εμπειρία και τη σύμφωνη γνώμη ειδικών 

 Ο αριθμός τους εξαρτάται από το φάσμα δράσης κάθε ΝΥΑ και η επιλογή τους 
εξαρτάται από το πόσο σχετικοί είναι με τα σημεία εκείνα που η ΝΥΑ θεωρεί 
κρίσιμης σημασίας και υψηλής προτεραιότητας και που χρήζουν εντατικότερης 
επιτήρησης ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη, οι αστοχίες και οι μη 
συμμορφώσεις των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

 Πρέπει να είναι αντικειμενικά μετρήσιμοι, σημαντικοί, σχετιζόμενοι με την 
ελεγχόμενη διαδικασία, εύχρηστοι, αξιόπιστοι, έγκυροι, με βέλτιστη ευαισθησία και 
ειδικότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να ποσοτικοποιούνται παρέχοντας τη 
δυνατότητα για διαχρονικές συγκρίσεις εντός της ΝΥΑ και μεταξύ των ΝΥΑ 
διανοσοκομειακά (benchmarking)  
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1. Ποσοστό εθελοντών αιμοδοτών 

2. Επίτευξη προγραμματισμένου αριθμού αιμοδοσιών 

3. Ποσοστό εθελοντών πρώτης φοράς 

4. Αριθμός αιμοληψιών/  1000 κατοίκους 

5. Αριθμός αιμοληψιών / δότη (ετησίως) 

6. Απορρίψεις αιμοδοτών (μόνιμες, προσωρινές) 

7. Αποτυχημένες φλεβοκεντήσεις 

8. Ύπαρξη θρόμβων στα παράγωγα ερυθρών 

9. Ύπαρξη συσσωματωμάτων στα αιμοπετάλια 
μονήρους δότη 

10. Συγκολλήσεις κατά την αιμοληψία ή την 
παραγώγηση 

11. Λιπαιμικό πλάσμα 

12. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από το δότη 

13. Δείκτης παραγώγησης 

14. Μη συμμορφώσεις στα παράγωγα 

15. Αιμολυμένο πλάσμα 

16. Λήξεις διάρκειας ζωής σε ερυθρά και αιμοπετάλια 

17. Ανταπόκριση στα αιτήματα για χορήγηση 
παραγώγων 

18. Χορήγηση λάθος παραγώγου 

19. Επιστροφές παραγώγων 

 

20. Καταστροφή παραγώγων εντός νοσοκομείου 

21. Μη συμμορφώσεις στο δείγμα του αιμοδότη 

22. Ευχέρεια στον έλεγχο των παραγώγων 

23. Θετικά ευρήματα στον έλεγχο για βακτήρια 

24. Βαθμός επινέμησης στις καλλιέργειες των 
παραγώγων 

25. Μη συμμορφώσεις στον ποιοτικό έλεγχο των 
παραγώγων 

26. Παράπονα των αιμοδοτών 

27. Σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις από μετάγγιση 

28. Ανάκληση παραγώγων 

29. Έγκαιρη υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών 

30. Έγκαιρη υλοποίηση ελέγχου αλλαγών 

31. Ικανοποίηση ενδιαφερόμενων μερών 

32. Μη συμμορφώσεις στα δείγματα των ασθενών και 
στις αιτήσεις για προμεταγγισιακό έλεγχο 

33. Χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων/ επείγουσες 
αιτήσεις 

34. Λόγος: Διασταυρωμένα/ Μεταγγισμένα 
ερυθροκύτταρα 

35. Ασυμφωνίες AB0/Rh(D) 

36. Μονάδες ερυθροκυττάρων που χορηγήθηκαν 
επειγόντως, χωρίς προμεταγγισιακό έλεγχο 

 

Vuk T. Quality indicators in blood establishments: ISBT Working Party on Quality 
Management Project. Transfusion Today 2013;96:10-11 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Επιλογή αιμοδότη- Συλλογή αίματος Ανεπιθύμητες αντιδράσεις αιμοδότη 
Θετικά αποτελέσματα  ιολογικού ελέγχου 

Συλλογή HPSC CD34 στο συλλεχθέν προϊόν 
Αριθμός μη αποπερατωμένων συνεδριών αφαίρεσης 

Διαχείριση αποθέματος Διαχρονική διακύμανση αποθέματος 
Ποσοστό μεταγγισθέντων ληξιπρόθεσμων 
Ποσοστό καταστροφών λόγω λήξης 

Ανοσοαιματολογικός έλεγχος ABO/D ασυμφωνίες συγκριτικά με δεδομένα αρχείου 
Ποσοστό ταυτόσημων μεταγγίσεων 
Χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων 
Αποτελέσματα στον EQC 

Αιμοεπαγρύπνηση Πλημμελώς συμπληρωμένες αιτήσεις 
Αντιδράσεις στη μετάγγιση 
Λάθη στη σήμανση των δειγμάτων ασθενούς 
ABO/D ασυμφωνίες λόγω λανθασμένης δειγματοληψίας 

Μετάγγιση Χρήση αίματος σε ειδικές κατηγορίες ασθενών 
Λόγος μεταγγισμένων RBC/FFP 
Διαχείριση μαζικής μετάγγισης 
Λόγος Διασταυρωμένα/ Μεταγγισμένα RBC 
Ένδειξη μετάγγισης 
Συναίνεση ασθενούς 

Διαχείριση Ποιότητας Ποσοστό μη ιχνηλασιμότητας 
Συμμόρφωση με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Μεταγγισιοθεραπεία σε εγκύους Ποσοστό μη αναμενόμενων αντισωμάτων σε εγκύους 
Αριθμός περιγεννητικών μεταγγίσεων 
Συμμόρφωση με πρωτόκολλα αποφυγής μετάγγισης εγκύων 
Συμμόρφωση με πρωτόκολλα αποφυγής ευαισθητοποίησης εγκύων 



Οι δείκτες ως Εργαλείο Ποιότητας 

• Μετρούν γρήγορα και απλά  το επίπεδο 
ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 
παρέχεται καθώς και τη διαχρονική τους 
διακύμανση 

• Αναγνωρίζουν σημεία κινδύνου και καταστάσεις 
που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής 

• Καταδεικνύουν τις προτεραιότητες στην 
επίλυση προβλημάτων 

• Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτούς 
αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή 
διορθωτικών μέτρων 

• Εκτιμούν την αποδοτικότητα των διορθωτικών 
ενεργειών 

• Βοηθούν στην θέση στόχων  

• Βοηθούν στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ 
νοσοκομείων 

 

 



Σκοπός 

Η παρουσίαση της χρήσης 2 εσωτερικών δεικτών 
ποιότητας στη ΝΥΑ ΓΟΝΚ για την παρακολούθηση και 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας όσον 
αφορά σε 2 Διαδικασίες της Αιμοδοσίας 



Υλικό- Μεθοδολογία 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αιμοληψία Ποσοστό απόρριψης αιμοδοτών λόγω 
↓ή ↑ αρτηριακής πίεσης 

Μετάγγιση Ιχνηλασιμότητα παραγώγων  

 Αναδρομικός έλεγχος στο σύστημα πληροφορικής του αριθμού απορρίψεων για 
τις 2 αιτίες, ανά επαγγελματία υγείας και ανά έτος, για τα έτη 2016-2018 

 
 Εβδομαδιαία αντιπαραβολή των στοιχείων για τα μεταγγισμένα παράγωγα 

αίματος μεταξύ των ηλεκτρονικών αρχείων της ΝΥΑ (σύστημα πληροφορικής)  
      και των έγγραφων αρχείων των κλινικών (βιβλία μετάγγισης,  
      νοσηλευτικά φύλλα και φάκελοι ασθενών) 
 
 Στατιστική επεξεργασία (διαγράμματα Pareto και διαγράμματα ελέγχου) 
 



αποτελέσματα Ι 

Για το ≈ 80%  των απορρίψεων  
ευθύνονται 2 επαγγελματίες υγείας. 
Σε αυτούς έχουν επικεντρωθεί  
οι προσπάθειες εκπαίδευσης. 

Απορρίψεις αιμοδοτών ανά επαγγελματία υγείας και έτος, 
 λόγω αρτηριακής υπέρτασης/ υπότασης 



αποτελέσματα ΙΙ 



αποτελέσματα ΙΙΙ 

Μη ιχνηλασιμότητα στη χορήγηση παραγώγων  
αίματος ανά κλινική και έτος 

Για το ≈ 60%  των προβλημάτων  
ιχνηλασιμότητας στη χορήγηση   
παραγώγων αίματος 
ευθύνονται 3 κλινικές. 
Σε αυτές έχουν επικεντρωθεί  
οι προσπάθειες εκπαίδευσης  
(υποχρεωτική τήρηση βιβλίου  
καταγραφής μεταγγίσεων, διανομή  
πόστερ με υπόδειξη της σωστής  
καταγραφής του μεταγγιζόμενου  
παραγώγου 





αποτελέσματα -ΙΙ 



συμπεράσματα 
• Η εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας στις ΝΥΑ είναι επιβεβλημένη 

 

• Οι ολοένα και αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας στην Ιατρική των 
Μεταγγίσεων,  καθιστούν επιτακτική την παρακολούθηση των Διαδικασιών στις ΝΥΑ. 

 

• Οι δείκτες ποιότητας (ΔΠ) καταγράφουν και παρακολουθούν με ακρίβεια τα 
δεδομένα-  ποσοτικοποιούν την παρεχόμενη ποιότητα και καθιστούν δυνατή τη 
μέτρησή της. Η παρακολούθησή τους επιτρέπει την εμβάθυνση σε επιμέρους 
παραμέτρους της, ώστε να γίνει καλύτερη εστίαση στην αιτία των καταγραφόμενων 
αποκλίσεων και να επαναπροσδιοριστεί εγκαίρως ο τρόπος λειτουργίας μιας ΝΥΑ για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων και την επίτευξη των στόχων της, με ταυτόχρονη 
μέγιστη εξοικονόμηση πόρων (αποδοτικότερη κατανομή- περιορισμός σπατάλης). 

 

• Η χρήση ενός κοινά συμφωνημένου συνόλου ΔΠ θα μπορούσε να ενισχύσει την 
συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των νοσοκομείων  όσον αφορά στη βελτίωση των 
διαδικασιών στην αλυσίδα της μετάγγισης (vein-vein). 



Ευχαριστούμε! 



Μηνιαία παρακολούθηση των αποκλεισμών 
αιμοδοτών (για όλες τις αιτίες) 


