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                                                                                              Αζήλα, 15 Γεθεκβξίνπ 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                19η Εθνική Σσνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση 

 

 

Με επηηπρία νινθιεξώζεθε  ε 19ε Δζληθή πλάληεζε γηα ηελ Αηκνεπαγξύπλεζε, ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνίεζε ην πληνληζηηθό Κέληξν Αηκνεπαγξύπλεζεο (ΚΑΔ) ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2016 ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 

Κεληξηθό ζέκα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ «Οη Νένη Οξίδνληεο ζηελ Αηκνεπαγξύπλεζε θαη ηε 

Βηνεπαγξύπλεζε». 

Γηα ηελ εκεξίδα απέζηεηιε ραηξεηηζκό ν Τπνπξγόο Τγείαο θ. Αλδξέαο Ξαλζόο. Υαηξεηηζκό 

απεύζπλαλ ν Πξόεδξνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., αλ. θαζεγεηήο ρεηξνπξγηθήο, θ. Θεόθηινο 

Ρόδελκπεξγθ θαη ε Πξόεδξνο ηνπ ΔΚΔΑ θα Υαξά Μαηζνύθα. 

Σηο εξγαζίεο ηεο ζπλάληεζεο παξαθνινύζεζαλ 200 επηζηήκνλεο ηεο αηκνδνζίαο, θιηληθνί 

γηαηξνί, λνζειεπηηθό θαη ηερλνινγηθό πξνζσπηθό, κέιε ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Δπηηξνπώλ 

Ιαηξηθήο ησλ Μεηαγγίζεσλ θαη εθπξόζσπνη επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο αλαπηύρζεθαλ νη εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

α) Νένη νξίδνληεο ζηελ αηκνεπαγξύπλεζε 

β) Πξνβιεπόκελα θαη απξνζδόθεηα ζνβαξά ζπκβάληα ζρεηηθά κε ην αίκα θαη νπζίεο 

αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο (SoHO) 

γ) Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αίκαηνο: παιαηέο θαη λέεο απεηιέο γηα ηε 

Γεκόζηα Τγεία θαη ηηο Μεηαγγίζεηο 

δ) Γηαρείξηζε επηπινθώλ θαηά θαη κεηά ηελ αηκνδνζία 

Αλαθνηλώζεθαλ από ηελ Τπεύζπλε ηνπ ΚΑΔ Γξ. Κσλζηαληίλα Πνιίηε ηα επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (2015) γηα ηηο Λνηκώμεηο, ηα νπνία  κεηαδίδνληαη κε ην 

Αίκα (HIV, HBV, HCV, ζύθηιε, HTLV, Δινλνζία θ.ιπ.), θαζώο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο 

Αλεπηζύκεηεο Αληηδξάζεηο θαη ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηε κεηάγγηζε πξντόλησλ ηνπ 

αίκαηνο  ζηνπο αζζελείο, ηηο επηπινθέο θαη ηα αλεπηζύκεηα ζπκβάληα ζηνπο αηκνδόηεο. 

ρεηηθό Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηνπ ΚΑΔ κε πίλαθεο θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

απηώλ δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Γηαλεκήζεθε ,επίζεο,  ην Βηβιίν  «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Οξζήο Πξαθηηθήο» ζε ειιεληθή 

κεηάθξαζε, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο 18
εο

 έθδνζεο ηνπ «Οδεγνύ γηα ηελ Παξαζθεπή, ηε 

Υξήζε θαη ηε Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ησλ πζηαηηθώλ ηνπ Αίκαηνο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο, θαζώο θαη ε ύζηαζε CM/Res (2013) 3 ηνπ  «ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηκνδνηώλ, ε νπνία έρεη επίπησζε ζηελ αζθάιεηα ησλ κεηαγγίζεσλ» ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. 

θνπόο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ ζηελ αιπζίδα 

αηκνδνζία – κεηάγγηζε,  θαζώο θαη ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο 

θαη δηόξζσζεο, ώζηε ζην κέιινλ λα πξνιακβάλνληαη ζθάικαηα θαη απνθιίζεηο από ηνπο 

θαλνληζκνύο  θαιήο ιεηηνπξγίαο ζηελ αηκνδνζία θαη ηα θιηληθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ. 
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