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Περίληψη: Η  Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκο-
μείου Κερκύρας ‘’Αγία Ειρήνη ‘’ λειτουργεί ως Σταθμός Αιμο-
δοσίας Α. Στα αρχεία του Σταθμού υπάρχουν 110 σύλλογοι 
εθελοντών αιμοδοτών και 13.560 μεμονωμένοι εθελοντές 
αιμοδότες. Πραγματοποιούνται ετησίως 120-130 περίπου 
εξωτερικές αιμοληψίες/εξορμήσεις.   
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η γνωστοποίηση του 
σημαντικού έργου, που επιτελεί ο Σταθμός Αιμοδοσίας του 
Γ.Ν.Κ., στην προσέλκυση και διατήρηση των εθελοντών αι-
μοδοτών, καθώς και στην ασφαλή διακίνηση και στον έλεγ-
χο του αίματος και των παραγώγων του.
Υλικό αποτέλεσαν οι μονάδες αίματος που συλλέγει ο Σταθ-
μός Αιμοδοσίας του ΓΝΚ. Στο Νοσοκομείο μας εκτελείται 
καθημερινά ο πρωτογενής έλεγχος όλων των μονάδων αί-
ματος και των παραγώγων του για ανίχνευση HbsAg, anti-
HCV, anti-HIV, anti-HTLV και σύφιλη με τεχνική ΜΕΙΑ. Σε 
περίπτωση θετικού ή αμφίβολου αποτελέσματος ακολου-
θείται ο αλγόριθμος της εκάστοτε λοίμωξης με επανάληψη 
της εξέτασης και επιβεβαιωτικές δοκιμασίες στα αντίστοιχα 
Κέντρα Αναφοράς.                                                                                                                     
Οι μονάδες αίματος, που συλλέγει ο Σταθμός μας, προέρ-
χονται κυρίως από αιμοδότες αναπλήρωσης. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται ευαισθητοποίηση του κοινού στην 
εθελοντική προσφορά αίματος και μεταστροφή των αιμο-
δοτών αναπλήρωσης σε εθελοντές αιμοδότες. Ο κύριος 
όγκος των μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυθρών RBC 
αφορά χρόνιους ασθενείς της Π/Θ κλινικής και της ΜΜΑ. 
Το σύνολο των αναγκών του Νοσοκομείου μας σε παράγω-
γα αίματος καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την επεξεργα-
σία των συλλεγόμενων μονάδων ολικού αίματος. Η σωστή 
επιλογή των αιμοδοτών και η προσθήκη μοριακού ελέγχου 
(ΝΑΤ-ΤΜΑ) συμβάλλουν στη μετάγγιση ασφαλούς αίματος.

Εισήγηση στο 17ο συνέδριο της ΙΧΕΚ
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Εισαγωγή

Γενικά περί του Σταθμού Αιμοδοσίας
Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 

Κερκύρας ‘’Αγία Ειρήνη ‘’ λειτουργεί ως Σταθμός Αιμο-
δοσίας από το 2009 διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO από φορέα ελεγμένο από το Ελληνικό Δη-
μόσιο. 

Προσωπικό
Από το 1995 τη θέση του Διευθυντή κατέχει ο Αιμα-

τολόγος κ. Τζιλιάνος Μιχαήλ. Εκτός από τον κ. Τζιλιάνο, 
το προσωπικό, που υπηρετεί στην Αιμοδοσίας, είναι το 
εξής: 

Ιατρικό Προσωπικό
Ανδριώτης Βασίλειος ( Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α΄ )
Νασούλα Ειρήνη ( Γενικός Ιατρός, Επιμελήτρια A΄)

Νοσηλευτικό Προσωπικό
Γραμμένου Σοφία ( Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Λιβιτσιάνου Μαργαρίτα ( Νοσηλεύτρια ΤΕ )
Γεωργουλά Μαρία ( Νοσηλεύτρια ΤΕ )
Νικομάνη Ασημίνα ( Νοσηλεύτρια ΤΕ )
΄Ισερη Φωτεινή ( Επισκέπτρια Υγείας TE  )
Ντολίτσα Αικατερίνη ( Επισκέπτρια Υγείας TE )
Ουζούνης Κωνσταντίνος ( Επισκέπτης Υγείας TE )

Τεχνολογικό Προσωπικό
Γκόγκας Γεώργιος ( Προϊστάμενος Παραϊατρικού Προ-

σωπικού, Τεχνολόγος ΤΕ )
Μαραγκάκη Διονυσία ( Παρασκευάστρια ΔΕ)
Μεσημέρης Αλέξανδρος ( Παρασκευαστής ΔΕ )
Βασιλάκη Διαμαντίνα  ( Παρασκευάστρια ΔΕ)
Κοντού Ελένη (Τεχνολόγος ΤΕ )

Στοιχεία σχετικά με δραστηριότητες - Τμήματα
Ο Σταθμός Αιμοδοσίας του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ περιλαμβά-

νει τα εξής τμήματα :
α) Τμήμα Αιμοληψιών.
Στο τμήμα αιμοληψιών διενεργείται η εθελοντική 

προσφορά αίματος. Λειτουργεί καθημερινά πρωί από τις 
8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και απόγευμα από τις 4.30 μ.μ. έως 
τις 9.30 μ.μ. εκτός Σαββάτου, που λειτουργεί μόνο σε 
πρωινό ωράριο. Το απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί 
της Κυριακής πραγματοποιούνται εξωτερικές αιμοληψί-
ες / εξορμήσεις σε συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών.

β) Τομέας Προσέλκυσης και Διατήρησης Εθελοντών 
Αιμοδοτών.

Το έργο αυτό διεκπεραιώνεται από τους τρεις Επισκέ-
πτες Υγείας, που επιπλέον διατηρούν και αναπτύσσουν 
το τμήμα δημοσίων σχέσεων του τομέα. Στα αρχεία του 
Σταθμού υπάρχουν 110 σύλλογοι εθελοντών  και 13.560 
μεμονωμένοι εθελοντές αιμοδότες. Στους εθελοντικούς 

φορείς περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί και 
κοινωνικοί φορείς, σωματεία εργαζομένων, η Ιερά Μη-
τρόπολη Κερκύρας, η Πυροσβεστική και ομάδες εθελο-
ντών αιμοδοτών. 

Γίνονται συνεχείς προσπάθειες προώθησης της εθε-
λοντικής αιμοδοσίας. Πραγματοποιούνται ομιλίες και 
ενημερώσεις για δημιουργία νέων συλλόγων, όπως και 
συνεχείς επαφές για ενδυνάμωση παλαιών συλλόγων. 
Διανέμονται αφίσες προτρεπτικές για προσφορά αίμα-
τος, όπως και ενημερωτικό έντυπο υλικό σε χώρους προ-
σέλκυσης.

Πραγματοποιούνται ετήσια 120-130 περίπου εξωτε-
ρικές αιμοληψίες / εξορμήσεις.

Ο τομέας προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών 
αιμοδοτών συμμετέχει σε εκδηλώσεις (ενημερώσεις και 
ομιλίες ) σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, με 
σκοπό την προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Κατά το έτος 2011 έγινε συλλογή 7658 μονάδων αί-
ματος. Αναλυτικότερα, οι 3508 μονάδες από συγγενικό ή 
φιλικό περιβάλλον των ασθενών και οι 4150 από εθελο-
ντές αιμοδότες. Οι μονάδες αίματος και προϊόντων του 
διατέθηκαν προς  μεταγγισιοθεραπεία στο Νοσοκομείο 
μας καθώς και σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκο-
μεία. Ειδικότερα χορηγήθηκαν στο Νοσοκομείο μας 5911 
μονάδες συμπυκνωμένων Ερυθρών (1251 στο χειρουρ-
γικό τομέα, 2538 στον παθολογικό τομέα και 2132 στη 
Μ.Μ.Α ), 1200 μονάδες Φρέσκου Κατεψυγμένου Πλά-
σματος (FFP) και 370 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπε-
ταλίων (PLT).

Τέλος αποστάλθηκαν 1302 μονάδες συμπυκνωμένων 
ερυθρών (RBC) σε Νοσοκομεία εκτός Κερκύρας και 1382 
μονάδες φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος (FFP) στο 
EKEA προς κλασματοποίηση.

γ) Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας
Εκτελείται καθορισμός ομάδων αίματος ΑΒΟ και 

Rhesus / φαινοτύπου Rh (D, C, E, c, e ) και Kell των αιμο-
δοτών και των ασθενών προς μετάγγιση με μέθοδο μι-
κρογέλης και με την κλασική μέθοδο.

Διενεργείται έλεγχος συμβατότητας με  τεχνική εμμέ-
σου Coombs σε ασθενείς υπό μετάγγιση.

Γίνεται αναζήτηση αυτοαντισωμάτων με τεχνική αμέ-
σου Coombs και αναζήτηση αλλοαντισωμάτων με τεχνι-
κή εμμέσου Coombs.

Διενεργούνται διαδικασίες παραγωγής αίματος, 
όπως επίσης πλύσιμο ερυθρών αιμοσφαιρίων και λευκα-
φαίρεση.

Εφαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εσωτε-
ρικός ποιοτικός έλεγχος στην παραγωγή αίματος και προ-
ϊόντων του (σε μονάδες Σ.Ε., αιμοπεταλίων και F.P).

δ) Ορολογικό Εργαστήριο.
Εκτελείται καθημερινά ο πρωτογενής έλεγχος όλων 

των μονάδων αίματος για ανίχνευση HbsAg, anti-HCV, 
ant-HIV, anti-HTLV και σύφιλη με τεχνική ΜΕΙΑ. Σε περί-
πτωση θετικού ή αμφίβολου αποτελέσματος, ακολουθεί-
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ται ο αλγόριθμος της εκάστοτε λοίμωξης με επανάληψη 
της εξέτασης και επιβεβαιωτικές δοκιμασίες στα αντί-
στοιχα Κέντρα Αναφοράς.

Εκτελείται επίσης ο έλεγχος για ανίχνευση HbsAg, 
δεικτών της ΗΒV λοίμωξης, anti-HCV,   ant-HIV, anti-HTLV, 
anti-HAV (IgM και IgG) και σύφιλης με τεχνική ΜΕΙΑ, σε 
ασθενείς του νοσοκομείου μας, καθώς και σε εξωτερι-
κούς ασθενείς.

Εφαρμόζεται καθημερινά εσωτερικός ποιοτικός έλεγ-
χος σύμφωνα με εσωτερικό πρωτόκολλο.

Επιστημονικές Διεργασίες - Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικο έργο του Σταθμού Αιμοδοσίας είναι 
πλούσιο και περιλαμβάνει :

Δημοσιεύσεις επιστημονικών μελετών σε ελληνικά 
και διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Δημοσιεύσεις επιστημονικών μελετών σε ελληνικά 
και διεθνή ιατρικά εκπαιδευτικά συνέδρια, σεμινάρια και 
συμπόσια.

Διενέργεια διακλινικών και ενδοεργαστηριακών μα-
θημάτων.

Οι ιατροί, νοσηλευτές και τεχνολόγοι του Σταθμού 
Αμοδοσίας έχουν παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων, 
σεμιναρίων και ημερίδων.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η γνωστοποίηση 
του σημαντικού έργου που επιτελεί ο Σταθμός Αιμοδοσί-
ας του Γ.Ν.Κ. στην προσέλκυση και διατήρηση των εθελο-
ντών αιμοδοτών, καθώς και στην ασφαλή διακίνηση και 
στον έλεγχο του αίματος και των παραγώγων του.

Υλικό και Μέθοδοι

Υλικό αποτέλεσαν οι μονάδες αίματος, που συλλέ-
γει ο Σταθμός Αιμοδοσίας του ΓΝΚ. Στο Νοσοκομείο μας 
εκτελείται καθημερινά ο πρωτογενής έλεγχος όλων των 
μονάδων αίματος και των παραγώγων του για ανίχνευ-
ση HbsAg, anti-HCV,    anti-HIV, anti-HTLV και σύφιλη με 
μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική μέθοδο (ΜΕΙΑ). Ο 
επιβεβαιωτικός έλεγχος των θετικών δειγμάτων πραγμα-
τοποιείται με δεύτερη αιμοληψία κατόπιν κλήσεως των 
αιμοδοτών, πλήρη έλεγχο αντισωμάτων (αντι-ΗΒc, αντι-
Hbe,αντί-HBs, ΗbeAg),  δοκιμασία ουδετεροποίησης, κα-
θώς και  τεχνικές ανοσοαποτυπώματος RIBA και Western-
Blot σε Κέντρο Αναφοράς (Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). Από το 
2007 κάθε μονάδα αίματος ελέγχεται και με μοριακό 
έλεγχο προσδιορισμού νουκλεϊνικών οξέων ταυτόχρονα 
για τους τρεις ιούς HBV, HCV, HIV1 σε μονήρη δείγματα 

αιμοδοτών, με τη μέθοδο NAT-TMA (Κ.Μ.Ε. Π.Ν.ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ). Η δοκιμασία ενίσχυσης δια της μεταγραφής, που 
είναι βασισμένη σε νουκλεϊνικά οξέα, έχει μειώσει το 
‘’σιωπηλό παράθυρο’’ ανίχνευσης κατά 13 ημέρες (από 
38 σε 24) της λοίμωξης από τον ιό HBV, κατά 63 ημέρες 
(από 68 σε 5) της λοίμωξης από τον ιό HCV και κατά 9 
ημέρες (από 15 σε 6) της λοίμωξης από τον ιό HIV1. 1,2

Αποτελέσματα

Οι μονάδες αίματος, που συλλέγει ο Σταθμός Αιμοδο-
σίας του ΓΝΚ, προέρχονται κυρίως από αιμοδότες ανα-
πλήρωσης (Πίνακας 1, Σχήμα 1,2). Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών παρατηρείται αύξηση της συλλογής αί-
ματος από εθελοντές αιμοδότες.

Πίνακας 1. 

Σχήμα 1. 
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Οι μονάδες αίματος και προϊόντων του διατέθηκαν 
προς  μεταγγισιοθεραπεία στο νοσοκομείο μας καθώς 
και σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο κύριος 
όγκος των μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυθρών RBC 
αφορά χρόνιους ασθενείς της Π/Θ κλινικής και της ΜΜΑ. 
Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι μονάδες αίματος, που δι-
ατέθηκαν προς μετάγγιση στο Νοσοκομείο μας (Πίνακας 
2, Σχήμα3).

Το σύνολο των αναγκών του Νοσοκομείου μας σε πα-
ράγωγα αίματος καλύφθηκε από την επεξεργασία των 
συλλεγόμενων μονάδων ολικού αίματος. Στον πίνακα 3 
αναφέρονται οι μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων 
και πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος που διατέθη-
καν στο Νοσοκομείο μας (Πίνακας 3, Σχήμα 4).

Στον πίνακα 4 καταγράφεται ο επιπολασμός των αι-
ματογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων σε αιμοδότες του 
Ν. Κερκύρας (Πίνακας 4, Σχήμα 5,6,7).

Επάρκεια σε αίμα – Ασφάλεια στις μεταγγίσεις 

Σχήμα 2. 

Πίνακας 2. 

Σχήμα 3. Πίνακας 4. 

Πίνακας 3. 

Σχήμα 4. 
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Συμπέρασμα

• Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ευαισθητο-
ποίηση του κοινού στην εθελοντική προσφορά 
αίματος και μεταστροφή των αιμοδοτών αναπλή-
ρωσης σε εθελοντές αιμοδότες. 

• Υπάρχει πλήρης κάλυψη των αναγκών του Νοσο-
κομείου μας σε αίμα και παράγωγα αίματος.

• Η σωστή επιλογή των αιμοδοτών και η προσθή-
κη της NAT-TMA (μοριακό έλεγχο προσδιορισμού 
νουκλεϊνικών οξέων) συμβάλλουν στη μετάγγιση 
ασφαλούς αίματος, μειώνοντας το διαγνωστικό 
΄΄ σιωπηλό ορολογικό παράθυρο ΄΄, με την ανί-
χνευση των λοιμώξεων αυτών πριν από το χρόνο 
διάγνωσής τους με τις κλασικές ανοσοενζυμικές  
μεθόδους διαλογής. 3,4

• Ο επιπολασμός της HBV, HCV, HIV και HTLV λοί-
μωξης στον αιμοδοτικό πληθυσμό του Νομού 
μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 
κυμάνθηκε σε επίπεδα που συμφωνούν με τον 
αντίστοιχο Ελληνικό δείκτη.5,6,7,8,9,10

• Η συχνότητα της HBV λοίμωξης βρέθηκε να έχει 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό προφανώς 
οφείλεται στην είσοδο μεταναστών από χώρες 
με υψηλή επίπτωση της λοίμωξης, καθώς και 
στην προσθήκη της ΝΑΤ-ΤΜΑ, που ανιχνεύει πε-
ριπτώσεις λανθάνουσας Ηπατίτιδας Β (ΟΒΙ). 11

Summary
Adequate blood - Safety in transfusion 
V. Andriotis, M. Tzilianos E. Nasoula, C. Staveri, G. Sagias.
Blood Bank General Hospital of Corfu.

At Blood Bank General Hospital of Corfu are 110 clubs 
with blood donors and 13.560 individual voluntary do-
nors. About 120-130 foreign donations take place every 
year.

The purpose of this study is to notice the important 
work performed by the Blood Bank the attraction and re-
tention of blood donors, and the safe handling and con-
trol of blood and its derivatives.

Material units of blood were collected by the Blood 
Bank of G.H.C. In our Hospital performed daily by the pri-
mary control all units of blood and its derivatives for de-
tecting HbsAg, anti-HCV, anti-HIV, anti-HTLV and syphilis 
with MEIA technique. 

The units of blood collected by the Blood Bank are 

Σχήμα 5. 

Σχήμα 6. 

Σχήμα 7. 
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sourced mainly from replacement donors. In recent years 
the volunteer donors are more than replacement donors. 
The bulk of RBC transfusions are used for chronically pa-
tients of Pathological Clinic and Thalassemia Unit. 

The proper selection of donors and the addition of 
molecular test (NAT-TMA), contributes to safe blood 
transfusion.

Keywords: Blood Bank, volunteer donors, safe blood 
transfusion.
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