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Εξασφάλιση  

επαρκούς και 

ασφαλούς 

αίματος για την 

κάλυψη των 

αναγκών των 

ασθενών. 

Δεξαμενή υγειών  

εθελοντών 

αιμοδοτών 



Η αιμοληψία θεωρείται 

ασφαλής διαδικασία: 

 3-10% των αιμοδοτών παγκοσμίως βιώνουν 

κάποιου είδους αντίδρασης ή τραυματισμό. 

 Οι περισσότερές αντιδράσεις είναι ήπιες.  

 Χαρακτηρίζονται από ζάλη, αδυναμία ή αιμάτωμα 

στο σημείο της φλεβοκέντησης. 

 Σε μικρό ποσοστό μπορεί να παρουσιάσουν  

σοβαρότερες επιπλοκές όπως απώλεια 

συνείδησης, σπασμούς και τραυματισμό λόγω 

πτώσης ή τραυματισμό νεύρου λόγω 
φλεβοκέντησης. 



 Η αιμοληψία θεωρείται 

ασφαλής διαδικασία: 

 Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΚΑΕ το ποσοστό των 

ανεπιθύμητων αντιδράσεων και επιπλοκών 

υπολογίζεται γύρω στο 1%. 

 2/3 των δοτών ολικού αίματος παρουσιάζουν ήπια 

βαγοτονική αντίδραση.  

 0,0005%-0,5% παρουσιάζουν βαριά ή πολλή βαριά 

αντίδραση και χρήζουν κάποιου είδους νοσηλείας. 

 



Ποσοστό βαγοτονικών 

αντιδράσεων είναι 0,1%-0,3%: 

27.000.000 

αιμοδοτήσεις το 

χρόνο σε 

Ευρώπη και ΗΠΑ 

Αριθμός αιμοδοτών με 

βαγοτονική αντίδραση : 

27.000-81.000 / έτος 

Wieling et al, Transfusion 2011 



Υποχρέωση των Υπηρεσιών 

Αιμοδοσίας είναι: 

Πρόληψη ανεπιθύμητων αντιδράσεων 

κατά την διάρκεια ή και μετά την 

αιμοληψία. 

Αντιμετώπιση και προστασία του 

αιμοδότη που παρουσίασε 

αντίδραση. 

 



34% των αιμοδοτών 

με αντίδραση δεν 

επανέρχονται στην 

αιμοδοσία 

Αντίκτυπο στο φιλικό 

και συγγενικό 

περιβάλλον του δότη 



Για την προστασία του αιμοδότη αλλά και 
του δέκτη όλες οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 
έχουν θεσπίσει κριτήρια επιλογής του 
αιμοδότη. 
 



• Είναι η επιλογή δοτών που 
έχουν τη δυνατότητα να 
βγάλουν εις πέρας την 
διαδικασία της αιμοληψίας 
χωρίς να βιώσουν σοβαρές 
επιπλοκές. 
 
 

• Εξαιρούνται οι υποψήφιοι 
δότες ‘υψηλού κινδύνου’ 

Σκοπός των κριτηρίων 



 Σε ένα ιδανικό κόσμο τα 

κριτήρια καταλληλότητας θα 

παρουσίαζαν:  

  
 

 

 

 



Κριτήρια 
καταλληλότητας 

αιμοδότη 

Ευαισθησία Ειδικότητα Παγκόσμια 

  



Στην πραγματικότητα όμως: 

Τα κριτήρια επιλογής αιμοδότη που 

υιοθετήθηκαν ή επιβλήθηκαν 

πολλές φορές  χαρακτηρίζονται 

από: 

Έλλειψη ειδικότητας  

Έλλειψη ευαισθησίας  

Διαφοροποίηση από κέντρο σε κέντρο 

και από χώρα σε χώρα 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΙΜΟΔΟΤΗ 

 Η αρχή της 
προφύλαξης 
(για την 
διασφάλιση της 
ασφάλειας και 
της ποιότητας) 

 Η αρχή της  
επάρκειας(ζήτησ
ης και παροχής) 

 Κόστος 



Κριτήρια επιλογής αιμοδότη 

Εύκολο στην εφαρμογή του 

 

Ασφαλές 

 

Επαρκείς ποσότητες 

 

 Ικανοποιητική τιμή 
 

 

 

 



Τριαδικό Μοντέλο 

 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ :  ορίζει ότι για την 
ασφάλεια της δημόσιας υγείας πρέπει να 
ληφθούν μέτρα διαχείρισης κινδύνου ακόμα και 
εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο κίνδυνος με 
επαρκή βεβαιότητα. 

 

 Με αυτή την οπτική όσο αφορά τα κριτήρια 
αποκλεισμού των δοτών διαφαίνεται ότι τα 
κριτήρια αυτά  : 

 Ευρύ φάσμα αξιολόγησης και 
ερμηνείας(αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια 
αυτών που αξιολογούν τον αιμοδότη) 

Μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα κέντρα 
αίματος και ανάμεσα στις χώρες. 

 Δεν λαμβάνονται υπόψιν οι επιθυμίες  του 
δότη  

 Κόστος  

 



Αιμοληψία 
1ης πρώτης 

φοράς 

Ηλικία 

Φύλο 

Σωματικό 
βάρος 

Όγκος 
αίματος  

Σφύξεις 

Αρτηριακή 
πίεση 

ΒΑΓΟΤΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 



EVIDENCE-

BASED 

PRACTICE 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  

ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 



EVIDENCE-BASED PRACTICE 

  
• Διαφάνεια 

 

• Στηρίζονται σε  επιστημονικές 

ενδείξεις βασισμένες στην 

έρευνα. 

 

• Περιέχουν την συμμετοχή της 

κοινωνίας στην λήψη 

αποφάσεων 

 



ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 



ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:καθορίζονται τα ανώτερα όρια 

ΑΠ σε συστολική εως 180mmHg & διαστολική εως 

100mmHg χωρίς να καθορίζονται τα κατώτερα όρια. 

 

 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ : δεν είναι μέρος της αξιολόγησης 

των αιμοδοτών η μέτρηση της ΑΠ πριν την αιμοδοσία 

 

 



ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Αιμοδοσίας δεν θεωρεί 

απαραίτητη την μέτρηση της 

ΑΠ. 

 Αναγνωρίζει  ότι το 

αποτέλεσμα της 

μέτρησης εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες 

 Ορίζει τα ανώτερα 

αποδεκτά όρια και όχι τα 

κατώτερα. 

 



ΕΛΛΑΔΑ 
Συμπεριλαμβάνεται 

η μέτρηση της ΑΠ 

με αποδεκτές τιμές 

συστολική 

πίεση100-180mmHg  

και διαστολική πίεση 

50-100mmHg. 

 



Μικρός αριθμός δείγματος: 2723 δότες 

 Ποσοστό βαγοτονικής αντίδρασης 

15,2%(414 δότες) 

 Συμπέρασμα: η συστολική και η 

διαστολική πίεση πριν την αιμοληψία δεν 

σχετίστηκαν με την εμφάνιση 

βαγοτονικής αντίδρασης 





 Δείγμα :12173 αιμοδοτήσεις  

 Βαγοτονικές αντιδράσεις: 107 αιμοδότες (0,53%) 

 Διαπιστώθηκε ότι μόνο το χαμηλό σωματικό βάρος 
για τους άνδρες σχετίζεται με εμφάνιση αντίδρασης 
ενώ δεν υπάρχει συσχετισμός με την ΑΠ και τους 
υπόλοιπους βιολογικούς παράγοντες . 

 

 



• Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης 1.778 

βαγοτονικών αντιδράσεων σε σύνολο 

72,058 αιμοδοτήσεων ολικού αίματος στις 

ΗΠΑ. 

•  288 δότες με συστολική <90mmHg, 

διαστολική<50mmHg 



Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση της χαμηλής ΑΠ με την εμφάνιση 

αντιδράσεων  



When each variable was adjusted for other 

variables by regression analysis, age, 

weight, and donation status (first-time or 

repeat donor) were significant (p<0.0001), 

and sex, predonation blood pressure, and 

predonation pulse were not. 





Η διαδικασία της αιμοληψίας χωρίστηκε σε 3 ΣΤΑΔΙΑ: 

• ΣΤΑΔΙΟ 1: καταγραφή, αξιολόγηση και φυσική εξέταση του αιμοδότη 

 

• ΣΤΑΔΙΟ 2: αιμοληψία εως και 4 min από την λήξη της. 

 

• ΣΤΑΔΙΟ 3:> 4min από το τέλος της αιμοληψίας 

• 3Α: αντίδραση στο χώρο της αιμοληψίας 

• 3Β: αντίδραση έξω από τον χώρο της αιμοληψίας 

 

Μελετήθηκαν: 1563 βαγοτονικές αντιδράσεις σε σύνολο 554534 

αιμοδοτήσεις ολικού αίματος και 956766 συνολικών καταγραφών, με 

λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης. 

 

 









Συστηματική έρευνα σε 5  

βάσεις δεδομένων 



 Από τα 8305 αρχεία , 10 μελέτες 

αναφέρονται στο ερώτημα. 

 Πέντε από αυτές (περιλαμβάνουν  

1,482,020 αιμοδοτήσεις και 2903 δότες) 

περιέχουν είτε στατιστική ανάλυση ή  είναι 

έτσι σχεδιασμένες ώστε  να ελέγχουν μία 

σειρά παραγόντων. 

  Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία 

δεν προκύπτει ότι η υπόταση πριν την 

αιμοληψία αποτελεί ανεξάρτητο 

προγνωστικό παράγοντα για την 

εμφάνιση επιπλοκών 



 Η αξία της μέτρησης 
της  ΑΠ πριν την 
αιμοληψία  είναι 
περιορισμένη. 

 Αιμοδότες με χαμηλή 
πίεση μπορεί να 
αναβάλουν την 
αιμοληψία από μόνοι 
τους λόγω 
συμπτωμάτων. 

  Το σύνολο των 
συγκεντρωθέντων 
στοιχείων ήταν 
χαμηλής ποιότητας.  

 

 



 Μελέτησαν: 215 βαγοτονικές αντιδράσεις κατά τα έτη 

2015-2016. 

 2015 :104 αντιδράσεις/22789 αιμοδοτήσεις (0,46%) 

 2016:110 αντιδράσεις/21676 αιμοδοτήσεις (0,56%) 





ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣH:τα άτομα με 
υπόταση να 

συμπεριληφθούν στην 
δεξαμενή δοτών 

εφόσον πληρούν τα 
υπόλοιπα κριτήρια: 

Αποδεκτή χωρίς 
παραπάνω ενδείξεις 

Απαραίτητη η 
πραγματοποίηση μιας 

μελέτης μη-
κατωτερότητας. 

Μέχρι τότε 
εξατομίκευση της 

επιλογής των 
υποτασικών 
αιμοδοτων  

ΕΝΔΕΙΞΗ: οι δότες με χαμηλή ΑΠ πριν την αιμοδοσία έχουν τις 

ίδιες πιθανότητες εμφάνισης βαγοτονικών αντιδράσεων με 

τους δότες με ΑΠ εντός των αποδεκτών ορίων. 

 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  ΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΑ Την ασκούν οι αρχαιότεροι ιατροί 

επικαλούμενοι τη μακρόχρονη 

προσωπική εμπειρία 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΖΗΛΟ Οι ιατροί αυτοί υποκαθιστούν τις 

ενδείξεις  με το ζήλο με τον οποίο 

υπερασπίζονται τα επιχειρήματα τους 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ Η κομψότητα και η ευγλωττία του ιατρού 

αποτελούν ισχυρό υποκατάστατο των 

ενδείξεων 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

Ο ιατρός που δεν έχει ιδέα τι πρέπει να 

πράξει, επαφίεται στην εξ’ ύψους 

βοήθεια 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΛΜΙΑ Προκειμένου να μην κάνει λάθη ο 

αμήχανος ιατρός, επιλέγει ως τακτική 

την απραξία 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ Ο φόβος της μήνυσης για αμέλεια 

οδηγεί σε κατάχρηση διαγνωστικών και 

θεραπευτικών μεθόδων 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

Η σχετική μέθοδος απαντά αποκλειστικά 

στους χειρουργούς 




