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ΑΠΟΦΑΣΗ
«Πλαίσιο λειτουργίας Υπηρεσιών Αιμοδοσίας»
Η Ολομέλεια του Ε.Σ.Α.Ν. κατά την 4η Συνεδρίαση της (8-5-2017) αφού έλαβε
υπόψη της:
Τις διατάξεις του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Εθνικού

-

Συστήματος Υγείας»
Την αριθ. Υ7/3147/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 700/93) «Σύνθεση και

-

λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)
Την αριθ. Υ7/Γ.Π.οικ. 16556/03 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 191/Β/19-2-2003)

-

“Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ7/3147/93 υπουργικής απόφασης «Σύνθεση
και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)»”
-

Την αριθ. Α1β/Γ.Π.49713/18/11/2016 (Ορθή επανάληψη) Υπουργική Απόφαση

«Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ)
-

Το αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23128/24-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελματιών

Υγείας
Κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης όλων των παραπάνω ομοφώνα αποφάσισε:
Tο εύρος του αριθμού των Νοσηλευτών/Τεχνολόγων/Επισκεπτών που προτείνονται
ανάλογα με το μέγεθος της Αιμοδοσίας και του Νοσοκομείου είναι γενικά σωστό. Το
ΕΚΕΑ στη συνέχεια θα πρέπει να καθορίσει ανάλογα με τα στατιστικά δεδομένα που
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θα έχει στη διάθεση του από τα νοσοκομεία, πιο συγκεκριμένα τον minimum αριθμό
που απαιτείται για την καλή λειτουργία.
Ο αριθμός του Προσωπικού που στελεχώνει την Αίθουσα Αιμοληψιών, Κινητά
Συνεργεία αιμοληψιών και τμήματα αιμοπεταλιαφαίρεσης δύναται να αυξομειώνεται
ανάλογα με τον αριθμό των εκτιμώμενων Αιμοληψιών.
Επιπλέον, η παρούσα εισήγηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόταση για την
Νομική θέσπιση εξειδικευμένης εκπαίδευσης του Προσωπικού που πρόκειται να
στελεχώνει το τμήμα Αιμοδοσίας, μέσα από ειδικά προγράμματα τα οποία θα δύναται
να πραγματοποιούνται σε τμήματα Αιμοδοσίας

που έχουν την κατάλληλη

εκπαιδευτική και επιστημονική υποδομή.
Οι ρόλοι των Νοσηλευτών – Τεχνολόγων – Επισκεπτών να είναι σαφώς
ξεκαθαρισμένοι και διακριτοί.
Μέχρι σήμερα η εκπαίδευση των νοσηλευτών στην αιμοδοσία καθορίζεται από
Α. Π.Δ 17/1987 όπου ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού στην αιμοδοσία του
νοσηλευτικού προσωπικού και των παρασκευαστών, όπως κατωτέρω: 1. Πτυχίο
Τμήματος Νοσηλευτικής, για τους νοσηλευτές και Ιατρικών Εργαστηρίων, για τους
παρασκευαστές, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) 2. Ειδική εκπαίδευση
σε Κέντρο Αιμοδοσίας διάρκειας έξι (6) μηνών, αποδεικνυόμενη δια σχετικού
πιστοποιητικού του οικείου Νοσοκομείου
Β.

Υπουργική

Απόφαση

Υ7/οικ.3257/1996

περί

καθορισμού

όρων

και

προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αιμοδοσίας για νοσηλευτέςτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν εφαρμόζεται. Η εν λόγω Υπ. Απ.
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 1579/85, νόμου που δεν έδινε δυνατότητα
εξειδίκευσης στους Νοσηλευτές παρά μόνο ειδικότητας γι’ αυτό και δεν μπορεί να
εφαρμοστεί.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η ασφάλεια της μετάγγισης αίματος εξαρτάται κατά ένα
μεγάλο μέρος από το προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες αιμοδοσίας καθώς
και ότι η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που σχετίζονται με την
μετάγγιση και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη νοσηρότητα και
θνητότητα, συσχετίζονται είτε με ανθρώπινα λάθη είτε με λάθη στην αλυσίδα της
μετάγγισης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συστηματική εκπαίδευση και
αξιολόγηση της επάρκειας του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των υπηρεσιών
αιμοδοσίας
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Η αποτελεσματική εφαρμογή μίας εθνικής στρατηγικής για την αιμοδοσία απαιτεί και
την ύπαρξη ενός Εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων των
εμπλεκομένων στην διαδικασία της αιμοδοσίας
Προκειμένου νοσηλευτής/τρια διορισμένος/η σε νοσηλευτικό ίδρυμα να τοποθετηθεί
στην αιμοδοσία θα πρέπει:


Να είναι κάτοχος εξειδίκευσης στην αιμοδοσία ή να έχει άλλη πιστοποιημένη
αντίστοιχη ειδικότητα



Να εκπαιδευτεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης στην αιμοδοσία
σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α, η οποία θα του χορηγεί προς συμπλήρωση βιβλιάριο
εκπαιδευομένου στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι πράξεις στις οποίες θα
έχει εκπαιδευτεί ο υποψήφιος



Να παρακολουθεί συγκεκριμένα workshop επάρκειας με το πέρας της εκπαίδευσης
υπό την ευθύνη του Ε.ΚΕ.Α όπου θα καλύπτεται το θεωρητικό περιεχόμενο σε όλο το
φάσμα της αιμοδοσίας. Η επάρκειά του θα πιστοποιείται με το πέρας
παρακολούθησης των workshop αυτών και θα καταχωρείται στο σχετικό βιβλιάριο
εκπαίδευσης



Να υπάρχει η δυνατότητα δια βίου εκπαίδευσης σε οργανωμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο με την ευθύνη του Ε.ΚΕ.Α.
Για το ΕΣΑΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Α.Ν.

ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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