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Πποδιαγπαθέρ Πληποθοπιακού Ππογπάμμαηορ Μησανοπγάνωζηρ Αιμοδοζίαρ 

ΑΑ Πεπιγπαθή 

Α  ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Α.1 

Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίδεη ηα 

πξφζσπα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: (1) Αηκνδφηεο εζσηεξηθνί (Αηκνδφηεο) 

εμσηεξηθνί (άιινπ θέληξνπ) (3) Αζζελείο εζσηεξηθνί (λνζειεπφκελνη ζην 

λνζνθνκείν ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε αηκνδνζία (4) Δμσηεξηθνί (αζζελείο 

πνπ λνζειεχνληαη ζε άιια λνζνθνκεία) 5. Πξνζσπηθφ ηνπ νηθείνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηεο αηκνδνζίαο. Γηα θάζε κία θαηεγνξία πξνζψπσλ ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεηαη εηδηθή πξνβνιή (αξρείν ηνλ πξνζψπσλ ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο) ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία 

ησλ πξνζψπσλ θαη κε ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο, θσηνγξαθίαο. Τν 

ζχζηεκα ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθίαο ηνπ 

πξνζψπνπ κε ζπλδεδεκέλε θάκεξα ζε θάπνηνλ απφ ηνπ ππνινγηζηέο ηεο 

αηκνδνζίαο. 

Α.2 
Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέεηαη κε θάζε απηφκαην 

αηκαηνινγηθφ αλαιπηή θαη αλαιπηή δηελέξγεηαο νξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

Α.3 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε θνξεηφ Η/Υ, ν νπνίνο ζα 

ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο εμφξκεζεο, ψζηε κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εμφξκεζεο λα ελεκεξψλεηαη ε θεληξηθή βάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε κφληεκ ή internet. Τν ζχζηεκα λα πξνζθέξεη 

ηελ δπλαηφηεηα απηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ 

αηκνιεςηψλ (εμνξκήζεσλ) πνπ ζα δηελεξγεί ε αηκνδνζία αλά εκέξα θαη λα 

ππνζηεξίδεη πνιιαπιά εμσηεξηθά ζπλεξγεία ιήςεο αίκαηνο. 

Α.4 
Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέεηαη κε πξνγξάκκαηα πνπ 

είδε δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν καο.  

Α.5 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο  ελζσκάησζεο 

αλαγθαίσλ αιιαγψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  θαη παξνρή ησλ 

βειηησκέλσλ εθδφζεσλ ζην Κέληξν Αηκνδνζίαο κέζα ζην ρξφλν.  

1 ΑΙΜΟΛΗΦΙΔ 

1.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο αηκνιεςίαο 

κε πιήξε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηκνδφηε, ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

θάιπςεο ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηεο θιηληθήο εμέηαζεο. 

1.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πιαζκαθαίξεζεο θαη ηεο αηκνπεηαιηαθαίξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη πέξαλ 

φισλ ησλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αηκνδφηεζεο, ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ιήςε πνπ αθνξνχλ ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αθαίξεζε. 

1.3 
Τν ζχζηεκα  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε εμσηεξηθέο αηκνιεςίεο (εμνξκήζεηο). 

1.4 

Τν ζχζηεκα  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ θαη 

αληηδξάζεσλ ησλ αηκνδνηψλ θαηά ηελ αηκνιεςία θαη ηελ δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα θαζψο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

1.5 

Τελ θαηαγξαθή αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ θαη αληηδξάζεσλ ησλ αηκνδνηψλ 

κεηά ηελ αηκνιεςία θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα 

θαζψο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

1.6 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο κε θνξεηφ 

ππνινγηζηή έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ ην θηλεηφ ζπλεξγείν αηκνιεςηψλ θαηεπζείαλ ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο αηκνδνζίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλαπιεθηξνιφγεζε. Τν 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα απηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
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αξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ αηκνιεςηψλ (εμνξκήζεσλ) πνπ ζα δηελεξγεί ε 

αηκνδνζία αλά εκέξα θαη λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιά εμσηεξηθά ζπλεξγεία 

ιήςεο αίκαηνο. 

1.7 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνβνιή αληίζηνηρε κε ην βηβιίν 

αηκνιεςηψλ.  Η πξνβνιή απηή ζα έρεη απαξαηηήησο ηηο εμήο ζηήιεο: ιήςε 

ηνπ αίκαηνο, φλνκα αηκνδφηε, κνλάδα, παξάγσγν, νκάδα αίκαηνο, 

εκεξνκελία ιήμεο, κηα ζηήιε γηα φια ηα ειεγρφκελα απφ ηηο ππεξεζίεο 

αηκνδνζίαο ινηκψδε λνζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηειψλ γηα ην 

αληηγφλν core ηεο επαηίηηδαο Β θαη ην αληίζσκα S ηεο επαηίηηδαο Β. Σηελ 

πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ αηκνιεςηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηήιεο επίζεο γηα 

ηελ αηκνιεςία, ηνλ αηκνιήπηε, ηελ εκεξνκελία ηεο δηάζεζεο, ηνλ ηφπν ηεο 

δηάζεζεο, θιηληθή ε λνζνθνκείν, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ παξαδψζαληα, ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαζηξνθήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη θαηαζηξνθή 

ηνπ αίκαηνο) ηελ αηηηνινγία ηεο θαηαζηξνθήο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

ππεχζπλνπ ηεο θαηαζηξνθήο. Σηελ πεξίπησζε ηεο επηζηξνθήο κεηά απφ 

δηάζεζε (κεηάγγηζε ή απνζηνιή) ε πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επηζηξνθήο. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα 

θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή 

πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

1.8 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκεξνιφγην αηκνιεςηψλ ζην νπνίν ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη ζε κηα πξνβνιή φιεο ηηο αηκνιεςίεο πνπ έγηλαλ 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

1.9 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκεξνιφγην εμσηεξηθψλ αηκνιεςηψλ 

(εμνξκήζεσλ), ζην νπνίν ν ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηιέγνληαο 

ηελ εκέξα, λα δεη φιεο ηηο κνλάδεο πνπ έρνπλ ιεθζεί νκαδνπνηεκέλεο αλά 

εμφξκεζε. Τνλίδεηαη, φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο 

εμνξκήζεηο ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία 

ιήςεο αίκαηνο. 

2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΟΡΔΧΝ ΑΙΜΟΓΟΣΗΗ 

2.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξεο αξρείν κε ηνπο θνξείο 

αηκνδφηεζεο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα, ε επσλπκία θαη ην είδνο 

ηνπ θνξέα. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ . ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ, νη θαιχςεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θνξέα θαη ην ππφινηπν ηνπ θνξέα. Δπηζπκεηφ είλαη επίζεο, 

λα ππάξρνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θνξέα φπσο 

ηειέθσλν, πεξηνρή θ.α Ο αξηζκφο ησλ κειψλ, ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ θαη 

νη θαιχςεηο θαζψο θαη ην ππφινηπν ηνπ θνξέα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Τν ζχζηεκα αλαθνξηθά κε ηα αξρεία ησλ 

θνξέσλ αηκνδφηεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αξρηθήο 

θαηαγξαθήο, ησλ κειψλ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ θαιχςεσλ ησλ παιαηψλ 

θνξέσλ νχησο ψζηε λα μεθηλάεη κε ην πξαγκαηηθφ ππφινηπν ηνπ θνξέα 

θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

3 
ΔΙΑΓΧΓΔ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟ ΑΛΛΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

3.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνβνιή (αληίζηνηρε κε ην βηβιίν 

εηζαγσγψλ) πνπ ζα έρεη απαξαηηήησο ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο ζηήιεο: 

εκεξνκελία εηζαγσγήο, εκεξνκελία ιήςεο, αηκνδνζία πξνέιεπζεο, 

αξηζκφο κνλάδαο, αξηζκφο κνλάδαο ζηελ αηκνδνζία πξνέιεπζεο 

(πξνεγνχκελνο αξηζκφο), παξάγσγν, νκάδα αίκαηνο, εκεξνκελία ιήμεο, 

αηηηνινγία εηζαγσγήο, ηνπο  θνηλνχο ινηκψδεηο παξάγνληεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αληηγφλνπ core ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ 

αληηζψκαηνο S ηεο επαηίηηδαο Β, ην φλνκα ηνπ ππεπζχλνπ, ηελ εκεξνκελία 

(θιηληθήο θαη λνζνθνκείνπ) δηάζεζεο, ηνλ ηφπν (θιηληθήο ή Ννζνθνκείνπ) 

δηάζεζεο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο παξάδνζεο. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα 
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κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

3.2 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο ηεο εηζαγσγήο κηαο κνλάδαο αίκαηνο 

ή παξαγψγνπ απφ άιιε ππεξεζία αηκνδνζίαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

γίλεηαη αληηζηνίρηζε κε ηηο θαιχςεηο πνπ ηελ αθνξνχλ. Θα πξέπεη δειαδή 

ην ζχζηεκα ησλ εηζαγσγψλ λα νινθιεξψλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ 

θαιχςεσλ έηζη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηηο εηζαγσγέο κνλάδσλ 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα θάιπςε αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ. 

3.3 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο ηεο εηζαγσγήο κηαο κνλάδαο αίκαηνο 

ή παξαγψγνπ απφ άιιε ππεξεζία αηκνδνζίαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο εηδηθήο εηηθέηαο εηζαγσγήο. 

3.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκεξνιφγην εηζαγσγψλ αίκαηνο θαη 

παξαγψγσλ ζην νπνίν ν ρξήζηεο λα κπνξεί εχθνια λα δεη ζε κία πξνβνιή 

φιεο ηηο κνλάδεο αίκαηνο παξαγψγσλ πνπ έρνπλ θηηαρηεί απφ άιιν 

λνζνθνκείν, απφ άιια θέληξα αηκνδνζίαο. 

4  ΥΔΙΡΙΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΙΜΑΣΟ 

4.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο παξάγσγα αίκαηνο: 

εξπζξά αηκνζθαίξηα, απιφ πιάζκα, θξέζθν θαηεςπγκέλν πιάζκα, 

αηκνπεηάιηα, θξπνθαζίδεκα, prestorage, ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη αίκα νιηθφ. 

4.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απαξαηηήησο πξνβνιή αληίζηνηρε κε ην 

βηβιίν παξαγψγσλ, νκαδνπνηεκέλε θαηά παξάγσγν θαη λα έρεη ηηο εμήο 

ζηήιεο: εκεξνκελία ιήςεο, αξηζκφ κνλάδνο, πνζφηεηα, νκάδα αίκαηνο, 

εκεξνκελία ιήμεο, ηνπο θνηλνχο ινηκψδεηο παξάγνληεο ηνπ ηνπ αληηγφλνπ 

Core ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ αληηζψκαηνο S ηεο επαηίηηδαο Β, ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο, ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο θαζψο θαη ηνλ αζζελή 

ζηνλ νπνίν κεηαγγίζζεθε ην παξάγσγν. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

4.3 

Τν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα παξαιαβήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ νξνινγηθνχ θαη κνξηαθνχ ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο,  on 

line, κέζσ δηαζχλδεζεο κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Κέληξνπ 

Αηκνδνζίαο ηνπ Παλ. Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 

5 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

5.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε πξνβνιή νχησο ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη κε επθνιία φιεο ηηο δηαζέζηκεο κνλάδεο, εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ, πιάζκαηνο θνηλνχ, θξέζθνπ – θαηεςπγκέλνπ πιάζκαηνο, 

αηκνπεηαιίσλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ παξαγψγσλ ησλ νπνίσλ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. Σηελ πξνβνιή απηή ζα πξέπεη θαη 

ειάρηζηνλ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο κνλάδαο, ε πνζφηεηα ηνπ 

παξαγψγνπ, νη εκέξεο δσήο ηνπ παξαγψγνπ, ε νκάδα αίκαηνο, ε 

εκεξνκελία ιήςεο, ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο. Η 

πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη 

ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ. 

5.2 
Τν ζχζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα γξήγνξεο αλαδήηεζεο ζπάλησλ 

νκάδσλ απφ ην απφζεκα ηεο αηκνδνζίαο. 

6  ΚΑΡΣΔΛΑ ΜΟΝΑΓΑ 

6.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνβνιή αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

νπνηαζδήπνηε κνλάδαο αίκαηνο. Η πξνβνιή απηή, ζα πξέπεη λα δίλεη πιήξε 

ζηνηρεία γηα ηελ ιήςε ηνπ αίκαηνο, ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ αίκαηνο, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ παξαγσγή παξαγψγσλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα νιηθνχ αίκαηνο, ηηο ζπκβαηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ εθηειεζηεί ζηελ 

κνλάδα απηή ή ζηα παξάγσγα ηεο. Σηελ πξνβνιή ζα πξέπεη επίζεο λα 

αλαγξάθνληαη νη κεηαγγίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε  παξάγσγα ηεο κνλάδαο 
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απηήο θαζψο θαη νη απνζηνιέο παξαγψγσλ. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπγθεληξσηηθή θαη εχθνια δηαζέζηκε ζηελ ξνή εξγαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα θαιείηαη κε εηδηθφ (ιεηηνπξγηθφ πιήθηξν) ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

7 ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΙΜΑΣΟ 

7.1 

Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

θαη θαηαγξαθήο φισλ ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Η 

θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

απφιπηα ηελ ρξήζε barcode, λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα καδηθήο παξαγσγήο 

θαη γεληθφηεξα λα ππνζηεξίδεη κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. 

7.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 

εηδηθνχο αλαιπηέο πνπ εθηεινχλ νκάδεο αίκαηνο. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη 

λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε ήδε πινπνηεκέλσλ δηαζπλδέζεσλ κε εηδηθνχο 

αλαιπηέο νκάδσλ αίκαηνο. 

8 ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΙΜΟΓΟΣΧΝ 

8.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή γηα ηα ζηνηρεία ησλ 

αηκνδνηψλ, (αληίζηνηρε κε ην βηβιίν αηκνδνηψλ) κε ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο 

ζηήιεο: νλνκαηεπψλπκν αηκνδφηε, παηξψλπκν, αξηζκφ εηδηθνχ 

πξσηνθφιινπ, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, θαηεγνξία αηκνδφηε, δηάθξηζε 

πνπ έρεη δνζεί ζηνλ αηκνδφηε, νκάδα αίκαηνο θαη θαηλφηππν rhesus θαη 

Kell, θαζψο θαη ηνλ πιήξε θαηλφηππν εξπζξψλ, εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ 

αηκνδφηε γηα φια ηα ειεγρφκελα απφ ηηο ππεξεζίεο αηκνδνζίαο ινηκψδε 

λνζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αληηγφλνπ core ηεο επαηίηηδαο Β θαη 

ηνπ αληηζψκαηνο s ηεο επαηίηηδαο Β. Τα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

αηκνδφηε πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλνπλ, ηελ δηεχζπλζε, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία δηακέλεη, ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ην ηειέθσλν, ηελ 

εκεξνκελία γέλλεζεο, ην φλνκα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν αηκνδφηεο, 

ηελ εζληθφηεηα, ην e-mail θαη ην επάγγεικα ηνπ αηκνδφηε. Δπίζεο 

απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αηκνδνηήζεσλ ηνπ 

αηκνδφηε θαζψο θαη ν ηχπνο ησλ αηκνδνηήζεσλ (εζεινληηθή ή 

θαηεπζπλφκελε αηκνδφηεζε).  Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ 

κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

8.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα καδηθήο θαηαγξαθήο ησλ 

νκάδσλ αίκαηνο ησλ αηκνδνηψλ είηε νλνκαζηηθά αλά αηκνδφηε είηε αλά 

θάξηα εηζαγσγήο (γηα κνλάδεο αίκαηνο πνπ εηζάγνληαη απφ άιιν θέληξν) 

είηε αλά θάξηα αηκνιεςίαο. 

8.3 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπγθεληξσηηθή πξνβνιή γηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ αηκνδφηε ή λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ : (1) Τα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ αηκνδφηε κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα  (2) Δπηζήκαλζε γηα ην αλ ν 

αηκνδφηεο είλαη ελεξγφο ή φρη. (3) Τνλ αξηζκφ θάξηαο αηκνδφηε. (4) Τηο 

αηκνδνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην αηκνδφηε ζπγθεληξσηηθά κε 

δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηκνδνηήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη 

απφ ηνλ αηκνδφηε πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζε 

πεξίπησζε παιαηψλ αηκνδνηψλ). (5) Τηο αηκνδνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

εζεινληηθά απν ηνλ αηκνδφηε. (6) ηηο θαιχςεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνλ 

αηκνδφηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αηκνδφηε. (7)  ην αηκαηνινγηθφ πξνθίι ηνπ 

αηκνδφηε κε πνιχ κεγάιε ιεπηνκέξεηα (Panel εξπζξψλ). (8) Τηο 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δείγκαηα αίκαηνο ηνπ αηκνδφηε 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο coombs, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

ηνπ αηκνδφηε κε πνιχ κεγάιε ιεπηνκέξεηα ηαμηλνκεκέλν θαηά εμέηαζε, (9) 

Τηο επηθνηλσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηνλ αηκνδφηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αηκνδφηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ faxes θαη ησλ επηζηνιψλ πνπ 

έρνπλ ζηαιεί. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο 



5 
 

παξαηεξήζεσλ κε κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπγθεληξσηηθή θαη εχθνια δηαζέζηκε ζηελ ξνή εξγαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα θαιείηαη κε εηδηθφ function key ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

9 ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΧΝ 

9.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (αξρείν αζζελψλ) ζην 

νπνίν ζα πεξηέρνληαη φινη νη εμεηαδφκελνη ή κεηαγγηδφκελνη αζζελείο ηεο 

ππεξεζίαο αηκνδνζίαο. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ αζζελή, θαζψο 

θαη άιια ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο απαξαίηεηα γηα ηε δηαζχλδεζε κε άιια 

λνζνθνκεηαθά, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

9.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη ηηο λνζειείεο ησλ 

λνζειεπφκελσλ αζζελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ελεκεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελή (θαηαγξαθή εηζηηεξίνπ) θαη κε 

ηελ έμνδν ηνπ αζζελή (θαηαγξαθή εμηηεξίνπ) ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ. Τν αξρείν λνζειείαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

μερσξηζηή πξνβνιή ζηελ νπνία ζα είλαη εχθνιεο νη ηαμηλνκήζεηο θαη νη 

αλαδεηήζεηο κε πνιιαπιά θξηηήξηα. 

9.3 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα καδηθήο θαηαγξαθήο ησλ 

νκάδσλ αίκαηνο ησλ αζζελψλ είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπκβαηφηεηαο (επί ηνπ παξαπεκπηηθνχ ζπκβαηφηεηαο) είηε θαηεπζείαλ 

πάλσ ζην αξρείν ησλ αζζελψλ. 

9.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (αληίζηνηρν κε ην βηβιίν 

νκάδσλ αίκαηνο αζζελψλ) ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φια ηα 

παξαπεκπηηθά γηα δηελέξγεηα νκάδαο αίκαηνο ζε  δείγκαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ αζζελείο. Η πξνβνιή απηή θαη’ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο αίηεζεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή, 

ηελ θιηληθή πνπ έθαλε ηελ αίηεζε, πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαη παξαηεξήζεηο κε ηελ κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ. Η πξνβνιή 

απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

9.5 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη κηα ζπγθεληξσηηθή πξνβνιή 

αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ. Η πξνβνιή απηή ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ φια ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

αζζελή, ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ην αηκαηνινγηθφ πξνθίι ηνπ αζζελή, ηνλ 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ αζζελή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εμεηάζεσλ ηεο άκεζεο coombs ηεο έκκεζεο coombs θαη ησλ πηζαλψλ 

εξπζξνθπηηαξηθψλ αληηζσκάησλ πνπ έρνπλ βξεζεί, ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηηο θαιχςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή θαζψο θαη ηηο κεηαγγίζεηο 

κε κνλάδεο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ (ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ 

ήδε πξνεηνηκαζηεί γηα ρνξήγεζε ζηνλ αζζελή), ησλ ηειεπηαίσλ 

κεηαγγίζεσλ αίκαηνο, νιηθνχ αίκαηνο ή παξαγψγσλ θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο παξαηεξήζεσλ ζε κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ. Η 

πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεληξσηηθή θαη εχθνια δηαζέζηκε 

ζηελ ξνή εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα θαιείηαη κε εηδηθφ function 

key ζε θάζε ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

10 ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΟΜΑΓΑ ΑΙΜΑΣΟ 

10.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο ηεο νκάδαο 

θαη θαηαγξαθήο ηεο επηβεβαίσζεο ηεο νκάδαο αίκαηνο ηφζν ησλ αζζελψλ 

φζν θαη ησλ αηκνδνηψλ κε θαηάιιειε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ 

αηκνδνζία. Τφζν ην φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ εθηέιεζε αξρηθά ηνλ έιεγρν ηεο 

νκάδα αίκαηνο, φζν θαη ην φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ εθηέιεζε ηελ 

επηβεβαησηηθή επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη επθξηλψο 
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πξνβαιιφκελα ζε εηδηθή ιίζηα, καδί κε ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν 

ειέγρσλ. Απαξαίηεην επίζεο είλαη λα ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 

θαηαγεγξακκέλεο νη εκεξνκελίεο θαη νη ψξεο ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ειέγρνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε δηαζθάιηζε ησλ εγγξαθψλ απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Σε πεξίπησζε πξφζβαζεο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ αξρείν ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο πξφζβαζεο θαζψο θαη νη πξνεγνχκελεο ηηκέο 

ησλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ε παξαπνίεζεο 

ηνπ αξρείνπ ε ππεξεζία αηκνδνζίαο λα κπνξεί λα απνδείμεη πέξαλ πάζεο 

ακθηβνιίαο ηηο αιιαγέο. 

10.2 Τν ζχζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη δεχηεξνπ δείγκαηνο. 

11 ΜΔΣΑΓΓΙΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΔΝΔΙ 

11.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηαρσξηζκφ ησλ κνλάδσλ αίκαηνο 

θαη παξαγψγσλ γηα ρνξήγεζε ζε παηδηά. Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη επίζεο λα 

ππνζηεξίδεη ηελ  ρξήζε παηδηαηξηθψλ αζθψλ . Οη δηαρσξηζζείζεο κνλάδεο 

ζα πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαλνληθά (ή λα «θιεξνλνκνχλ» ηελ ζήκαλζε 

ησλ κνλάδσλ απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ) θαη λα δηαζέηνπλ εηδηθφ barcode ην 

νπνίν ζα εθηππψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

12 ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΜΟΝΑΓΧΝ 

12.1 

Τν πξνζθεξφκελν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο ησλ θαηαζηξνθψλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ. Σε 

θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλεο 

αηηηνινγίαο θαηαζηξνθήο. Σε θάζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο κνλάδσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε παξακεηξηθά νξηδφκελεο εηηθέηαο. 

Δπίζεο λα θαηαγξάθεηαη θαη ε Δπηηξνπή πνπ θαηέζηξεςε ην αίκα ή ην 

παξάγσγν. (Αξ. απφθαζεο 16 ηεο 134εο νινκ./31-7-97) 

12.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή αληίζηνηρα κε ην βηβιίν 

θαηαζηξνθψλ ησλ κνλάδσλ ηαμηλνκεκέλε θαηά παξάγσγν νχησο ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί κε επθνιία λα εληνπίζεη ηηο κνλάδεο πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν αλά παξάγσγν. Δπίζεο 

ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθδίδεη ζηαηηζηηθέο γηα ηηο 

αηηηνινγίεο θαηαζηξνθήο ησλ κνλάδσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν. Η πξνβνιή 

απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

13 ΤΣΗΜΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο θάιπςεο θαη γεληθφηεξα ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ αηκνδνζηψλ. Τα ζελάξηα θάιπςεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη είλαη ελδεηθηηθά ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ :  

13.1 Αηκνδφηεζε γηα θάξηα αηκνδφηε 

13.2 Αηκνδφηεζε γηα θνξέα (πνπ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) 

13.3 Αηκνδφηεζε γηα θνξέα (πνπ δελ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) 

13.4 Αηκνδφηεζε γηα εζσηεξηθφ αζζελή 

13.5 Αηκνδφηεζε γηα εμσηεξηθφ αζζελή 

13.6 Αηκνδφηεζε γηα εζσηεξηθφ αζζελή θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.7 Αηκνδφηεζε γηα εμσηεξηθφ αζζελή θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.8 Κάιπςε απφ θάξηα εζσηεξηθνχ αζζελή 

13.9 Κάιπςε απφ θάξηα εμσηεξηθνχ αζζελή  

13.10 
Κάιπςε απφ θάξηα εζσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ  

13.11 
Κάιπςε απφ θάξηα εμσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ  

13.12 
Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) εζσηεξηθνχ 

αζζελή 
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13.13 
Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) εμσηεξηθνχ 

αζζελή 

13.14 

Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) εζσηεξηθνχ 

αζζελή  

θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.15 

Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) εμσηεξηθνχ 

αζζελή  

θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.16 
Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ δελ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) 

εζσηεξηθνχ αζζελή 

13.17 
Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ δελ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) 

εμσηεξηθνχ αζζελή 

13.18 
Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ δελ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) 

εζσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.19 
Κάιπςε απφ θνξέα (πνπ δελ αλήθεη ζηελ αηκνδνζία καο) 

εμσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.20 Κάιπςε απφ άιιε αηκνδνζία εζσηεξηθνχ αζζελή  

13.21 Κάιπςε απφ άιιε αηκνδνζία εμσηεξηθνχ αζζελή  

13.22 
Κάιπςε απφ άιιε αηκνδνζία εζσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.23 
Κάιπςε απφ άιιε αηκνδνζία εμσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.24 
Απνζηνιή γηα πξνζθνξά απφ ηελ αηκνδνζία καο ζε άιιε 

αηκνδνζία 

13.25 
Απνζηνιή γηα επεμεξγαζία απφ ηελ αηκνδνζία καο ζε άιιε 

αηκνδνζία  

13.26 
Παξαιαβή γηα πξνζθνξά απφ άιιε αηκνδνζία γηα ηελ αηκνδνζία 

καο 

13.27 
Παξαιαβή γηα επεμεξγαζία απφ άιιε αηκνδνζία γηα ηελ αηκνδνζία 

καο 

13.28 Απνζηνιή ζαλ πξνζθνξά γηα εμσηεξηθφ αζζελή 

13.29 
Απνζηνιή ζαλ πξνζθνξά γηα εζσηεξηθφ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.30 
Απνζηνιή ζαλ πξνζθνξά γηα εμσηεξηθφ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.31 Παξαιαβή ζαλ πξνζθνξά γηα θάιπςε εζσηεξηθνχ αζζελή 

13.32 
Παξαιαβή ζαλ πξνζθνξά γηα εζσηεξηθφ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.33 
Παξαιαβή ζαλ πξνζθνξά γηα εμσηεξηθφ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.34 Μεηάγγηζε εζσηεξηθνχ αζζελή 

13.35 Μεηάγγηζε αζζελή ζε ηκήκα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο 

13.36 Αηκνδφηεζε γηα απηφινγε κεηάγγηζε εζσηεξηθνχ αζζελή 

13.37 Αηκνδφηεζε γηα απηφινγε κεηάγγηζε εμσηεξηθνχ αζζελή 

13.38 
Αηκνδφηεζε γηα απηφινγε κεηάγγηζε εζσηεξηθνχ αζζελή 

θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.39 
Αηκνδφηεζε γηα απηφινγε κεηάγγηζε εμσηεξηθνχ αζζελή 

θαιππηφκελνπ λνζνθνκείνπ 

13.40 Απηφινγε κεηάγγηζε εζσηεξηθνχ αζζελή 

13.41 Απηφινγε κεηάγγηζε εμσηεξηθνχ αζζελή 

13.42 
Απηφινγε κεηάγγηζε εμσηεξηθνχ αζζελή θαιππηφκελνπ 

λνζνθνκείνπ 

13.43 Απφξξηςε αηκνδφηε 
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13.44 Γηαθνπή αηκνιεςίαο 

13.45 Μεηαθνξά κνλάδσλ απφ αζζελή ζε αζζελή 

13.46 Απζαίξεηε παξαγξαθή κνλάδσλ κεηαμχ αηκνδνζηψλ 

14 ΚΑΛΤΦΔΙ-ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΙΜΟΓΟΣΧΝ 

14.1 

Δκθάληζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ απφ ην ζχζηεκα ζηνηρείσλ ησλ θαιχςεσλ 

κε κνξθή βηβιίνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα 

δέρεηαη αλαδήηεζε κε πνιιαπιά θξηηήξηα. 

14.2 

Δηδηθέο θάξηεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαιχςεσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ -απφ εζεινληηθνχο θνξείο, άιιεο Αηκνδνζίεο θαη εζεινληέο 

αηκνδφηεο- πνπ λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή 

θαηαρψξεζε ζηνηρεία. 

14.3 

Απηφκαηε ελεκέξσζε εθθξεκψλ ηειεθσληθψλ εηδνπνηήζεσλ -πξνο άιιεο 

Αηκνδνζίεο- απφ δηάθνξεο, ζρεηηθέο κε ηηο θαιχςεηο, εγγξαθέο ζην 

ζχζηεκα. Σηελ ίδηα πξνβνιή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηεο 

ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ Αηκνδνζηψλ. 

14.4 

Γπλαηφηεηα δηακφξθσζεο δηαθφξσλ επηζηνιψλ πξνο κεκνλσκέλνπο 

αηκνδφηεο, εζεινληηθνχο θνξείο ε Αηκνδνζίεο, κέζα απφ ην ζχζηεκα γηα 

καδηθή απνζηνιή. 

15 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

15.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνβνιή θαηάιιειε γηα ηηο 

ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ αηκνδνζηψλ πνπ κέρξη ζηηγκήο γίλεηαη 

ηειεθσληθά. Τν δεηνχκελν είλαη ν έκπεηξνο ρεηξηζηήο ν νπνίνο ζα 

επηθνηλσλεί κε θάπνηα απφ ηηο ππεξεζίεο αηκνδνζίαο  λα έρεη επαξθή 

ζηνηρεία νχησο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη κεηαθνξέο ησλ κνλάδσλ απφ 

αηκνδνζία ζε αηκνδνζία (ζχζηεκα αιιεινθαιχςεσλ). Ο ρεηξηζηήο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγεη ηελ ππεξεζία αηκνδνζίαο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε πνιχ εχθνιν ηξφπν λα ηνπ παξνπζηάδνληαη ζε κία 

εηδηθή πξνβνιή φια ηα πεξηζηαηηθά θάιπςεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν ή/ θαη αηκνδνζία πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

επηιέρζεθε. Γηα θάζε πεξηζηαηηθφ θάιπςεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε 

εκεξνκελία, ν ηχπνο ηεο θάιπςεο, ην φλνκα ηνπ εμσηεξηθνχ αζζελή, ν 

θνξέαο ε ν αηκνδφηεο πνπ δηελέξγεζε ηελ θάιπςε, ην ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ, ην ζχλνιν ησλ παξαγξαθψλ, ην ζχλνιν ησλ απνζηνιψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη κέζα ζηελ νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Η πξνβνιή απηή ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ 

15.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή κε ηηο εθθξεκείο 

ηειεθσληθέο εηδνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ηφζν κεηαμχ ππεξεζηψλ 

αηκνδνζίαο φζν θαη κεηαμχ ηεο ππεξεζίαο αηκνδνζίαο θαη ησλ 

θαιππηφκελσλ λνζνθνκείσλ ή ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Η πξνβνιή απηή ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο αηκνιεςίαο θαη  

απφ  φια ηα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζε θαηαγξαθή θάιπςεο. 

Σηελ πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη εχθνια ε ελεκέξσζε θαη επίζεο 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο. 

15.3 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή γηα ηηο ηειεθσληθέο 

ζπλελλνήζεηο πνπ γίλνληαη κεηαμχ ππεξεζηψλ αηκνδνζίαο. Η πξνβνιή απηή 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ 

15.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή γηα ηηο επηζηνιέο πνπ 

έρνπλ ζηαιεί είηε κεηαμχ ππεξεζηψλ αηκνδνζίαο είηε κεηαμχ ππεξεζίαο 

αηκνδνζίαο θαη θνξέσλ αηκνδφηεζεο, είηε πξνο θπζηθά πξφζσπα φπσο 

αηκνδφηεο, αζζελείο θ.α. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ 

κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 
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15.5 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θαιχςεσλ πνπ πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη ζηελ πξαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

αηκνδνζηψλ. Όιεο νη παξαγξαθείζεο θαιχςεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε 

κηα εηδηθή πξνβνιή ζηελ νπνία ζα είλαη εχθνιεο νη ηαμηλνκήζεηο θαη νη 

αλαδεηήζεηο κε θξηηήξηα. 

15.6 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε κε ην Δζληθφ κεηξψν 

αηκνδνηψλ (ΔΜΑ) έηζη ψζηε φια ηα ζηνηρεία ηεο θαξηέιαο ησλ αηκνδνηψλ 

λα θαηαγξάθνληαη θαη ζην ΔΜΑ, θαζψο θαη λα κπνξεί λα αλαδεηήζεη 

ζηνηρεία ησλ αηκνδνηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ΔΜΑ.  

16 ΑΠΟΣΟΛΔ ΜΟΝΑΓΧΝ Δ ΑΛΛΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

16.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη κε εχρξεζην θαη 

επαξθή ηξφπν ηηο απνζηνιέο κνλάδσλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ πνπ 

δηελεξγεί ε ππεξεζία αηκνδνζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνζθεξφκελν 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή λα εηζάγεη ηηο 

κνλάδεο αίκαηνο ησλ παξαγψγσλ πνπ πξφθεηηαη λα απνζηείιεη ζε κηα άιιε 

ππεξεζία αηκνδνζίαο θαη λα  αληηζηνηρήζεη ηηο κνλάδεο απηέο κε θάπνηνλ 

εμσηεξηθφ αζζελή γηα ηνλ νπνίν απνζηέιινληαη. 

16.2 

Τν ζχζηεκα ησλ απνζηνιψλ ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλν κε ην 

ππνζχζηεκα ησλ θαιχςεσλ. Κάζε απνζηνιή λα νινθιεξψλεηαη θαη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο θαιχςεηο ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ. Δπίζεο 

νη απνζηνιέο λα ελεκεξψλνπλ απηφκαηα ηελ θαξηέια ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

ηνπ εζσηεξηθνχ αζζελή έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε εχξεζε ησλ 

απνζηνιψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ 

16.3 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάθεη εηδηθνχ ηχπνπ 

απνζηνιέο ζε θαιππηφκελα λνζνθνκεία ή ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ δελ έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ δηαδηθαζία ζπκβαηφηεηαο. Σηηο θιηληθέο 

απηέο ην αίκα απνζηέιιεηαη δηαζηαπξσκέλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

λνζειεπφκελν αζζελή. Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

επαξθψο ηελ πεξίπησζε απηή θαη λα δηαζέηεη επαξθείο δηθιείδεο αζθαιείαο 

έηζη ψζηε ν ρεηξηζηήο λα πξνζηαηεχεηαη απφ πεξηπηψζεηο ιάζνπο θαηά ηελ 

απνζηνιή πνπ ζα ζπλεπάγνληαη ιάζε θαηά ηελ κεηάγγηζε ησλ αζζελψλ κε 

φια ηα απηνλφεηα επαθφινπζα. 

16.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή νζφλε θαηαγξαθήο ηνπ Γειηίνπ 

Απνζηνιήο πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία, ην 

λνζνθνκείν θαη ηελ άιιε ππεξεζία αηκνδνζίαο ζηελ νπνία ζα ζηαινχλ νη 

κνλάδεο αίκαηνο ή παξαγψγσλ, ηνλ παξαιήπηε θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο 

απνζηνιήο. Γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο ή παξαγψγνπ ην νπνίν  εληάζζεηαη ζε 

έλα δειηίν απνζηνιήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο κε 

αληίζηνηρε θάιπςε ηνπ εμσηεξηθνχ αζζελή ζην λνζνθνκείν απνζηνιήο. 

Έηζη γηα θάζε κνλάδα αίκαηνο ή παξαγψγνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε 

εηδηθή πξνβνιή, γηα πνηφλ αζζελή απνζηάιζεθε. 

16.5 

Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα  ιακβάλεη ππφςε  θαη ηελ χπαξμε 

ή φρη ειέγρνπ γηα ινηκψδεηο παξάγνληεο ζηηο απνζηειιφκελεο κνλάδεο θαη 

λα κελ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή κε ειεγκέλσλ ή ζεηηθψλ κνλάδσλ. Σηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ θάηη ηέηνην πξέπεη πξαγκαηηθά λα ζπκβεί, απηφ  

λα γίλεηαη κε εηδηθή δηαδηθαζία θαη θαηφπηλ επαξθνχο εηδνπνίεζεο ηνπ 

ρεηξηζηή φηη πξαγκαηνπνηεί απνζηνιή κε ζεκαζκέλσλ (αξλεηηθψλ γηα 

ινηκψδεηο παξάγνληεο) κνλάδσλ. 

16.6 

Τν ζχζηεκα ησλ απνζηνιψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε ην ζχζηεκα 

ηειεθσληθψλ εηδνπνηήζεσλ. Έηζη γηα θάζε κηα απνζηνιή ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπζρεηηζκέλε ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ζην λνζνθνκείν απνζηνιήο 

πνπ λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία αηκνδνζίαο, γηα ηελ επηθείκελε απνζηνιή. 

16.7 Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεκεηψλεη ηηο κνλάδεο 
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πξνο απνζηνιή ρσξίο φκσο λα είλαη ππνρξεσηηθφ απηέο αλαγθαζηηθά λα 

απνζηαινχλ. 

16.8 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή ζηελ νπνία λα 

εκθαλίδνληαη φια ηα δειηία απνζηνιήο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηε ζηηγκή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα πεξηέρεη ην 

λνζνθνκείν, ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζηνιήο, ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμήρζε ε 

απνζηνιή, ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ αίκαηνο παξαγψγσλ κεηαθηλήζεθαλ 

θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ παξαιήπηε. Με εηδηθή δηαδηθαζία απφ ηελ 

πξνβνιή απηή ζα κπνξεί ν έκπεηξνο ρεηξηζηήο λα βξεη ηηο κνλάδεο αίκαηνο 

ή παξαγψγσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηα άιια λνζνθνκεία θαη φια ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ηηο αθνξνχλ. 

16.9 

Γηα θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθδίδεη α) Γειηία απνζηνιήο β) εηηθέηα απνζηνιήο γηα ην θνξεηφ ςπγείν 

αίκαηνο   γ) εηδηθή εηηθέηα κε barcode γηα ηηο κνλάδεο ηνπ αίκαηνο ή ησλ    

παξαγψγσλ πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ. Οη εηηθέηεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα 

έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνξθή 

φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε 

πξνγξακκαηηζηή. 

16.10 

Γηα θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθδίδεη α) Γειηία απνζηνιήο β) εηηθέηα απνζηνιήο γηα ην θνξεηφ ςπγείν 

αίκαηνο   γ) εηδηθή εηηθέηα κε barcode γηα ηηο κνλάδεο ηνπ αίκαηνο ή ησλ    

παξαγψγσλ πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ. Οη εηηθέηεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα 

έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνξθή 

φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε 

πξνγξακκαηηζηή. 

16.11 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (αληίζηνηρε κε ην βηβιίν 

απνζηνιψλ) ζην νπνίν λα εκθαλίδνληαη φιεο νη κνλάδεο αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιιεο ππεξεζίεο αηκνδνζίαο. Η 

πξνβνιή απηή ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα πεξηέρεη : ηελ εκεξνκελία ηεο 

απνζηνιήο, ηνλ αξηζκφ ηεο κνλάδαο, ην ηίηιν ηνπ παξαγψγνπ, ην 

λνζνθνκείν ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε απνζηνιή, ηνλ εμσηεξηθφ αζζελή γηα 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνζηνιή θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζηνιήο. Η πξνβνιή 

απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

17 
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΜΟΝΑΓΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ Δ ΑΛΛΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

17.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδεη επηζηξνθέο 

κνλάδσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί κε δειηίν απνζηνιήο 

ζε άιιε ππεξεζία αηκνδνζίαο.  Οη επηζηξνθέο απηέο ζα πξέπεη λα 

νκαδνπνηνχληαη ζε δειηία επηζηξνθήο. Κάζε δειηίν επηζηξνθήο θαη’ 

ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: α)εκεξνκελία, β) 

λνζνθνκείν ζην νπνίν έγηλε ε απνζηνιή, γ)απνζηνιέαο-ππεχζπλνο απφ ηελ 

αηκνδνζία γηα ηελ απνζηνιή, δ)παξαιήπηεο-ππεχζπλνο απφ ηελ αηκνδνζία 

γηα ηελ παξαιαβή, ε)αξηζκφ δειηίνπ παξαιαβήο θαη θπζηθά φιεο ηηο 

κνλάδεο αίκαηνο ή παξαγψγνπ πνπ επηζηξάθεθαλ.  Τν πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δέρεηαη γηα επηζηξνθή κφλν κνλάδεο αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ πνπ φλησο έρνπλ απνζηαιεί ζε ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν απφ 

ην νπνίν γίλεηαη ε επηζηξνθή. 

17.2 

Σε θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηππψλεη 

δειηία  επηζηξνθψλ θαηά αληηζηνηρία κε ηα δειηία απνζηνιψλ, εηηθέηεο γηα 

θαζεκία απφ ηηο κνλάδεο πνπ επηζηξέθνληαη, Οη εηηθέηεο απηέο δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα 
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πξέπεη λα έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ 

κνξθή φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε 

πξνγξακκαηηζηή. 

17.3 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο κνλάδσλ κεηά απφ απνζηνιή ν 

ρξήζηεο ζα  πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ κε 

κνξθή ειεπζέξνπ θεηκέλνπ γηα θάζε πεξίπησζε κνλάδαο πνπ επηζηξέθεηαη. 

17.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (βηβιίν επηζηξνθψλ) ζην 

νπνίν λα πεξηέρνληαη φιεο νη κνλάδεο αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ έρνπλ 

επηζηξαθεί κεηά απφ απνζηνιή ηνπο ζε θάπνηα άιιε ππεξεζία αηκνδνζίαο.  

Η πξνβνιή απηή θαη’ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα έρεη: α) ηελ εκεξνκελία ηεο 

επηζηξνθήο β) Τνλ αξηζκφ ηεο κνλάδαο θαη ην είδνο ηνπ παξαγψγνπ γ) Τν 

λνζνθνκείν ή ηελ ππεξεζία αηκνδνζίαο ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ επηζηξνθή 

δ) Τνλ ππεχζπλν ηεο επηζηξνθήο ζη) Τνλ ππεχζπλν ηεο απνζηνιήο απφ ηελ 

άιιε ππεξεζία αηκνδνζίαο θαη ηηο παξαηεξήζεηο κε κνξθή ειεχζεξνπ 

θεηκέλνπ. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια ηαμηλνκήζηκε θαηά 

φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη θαζψο θαη λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζε 

δεδνκέλσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα. 

18 ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

18.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο δειηίνπ 

εμσηεξηθψλ αλαγθψλ. Τν δειηίν απηφ ζα πξέπεη λα βνεζάεη ην πξνζσπηθφ 

πνπ δηελεξγεί ηηο απνζηνιέο αίκαηνο ησλ παξαγψγσλ κε επαξθή ζηνηρεία. 

Τν δειηίν ησλ εμσηεξηθψλ αλαγθψλ είλαη αλά ππεξεζία αηκνδνζίαο θαη 

αθνξά φια ηα λνζνθνκεία ή ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο επζχλεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο αηκνδνζίαο. 

18.2 

Σηελ πξνβνιή ηνπ δειηίνπ εμσηεξηθψλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα αιιεινθάιπςεο, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδνληαη 

νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο κνλάδσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ αηκνδνζίαο. Η 

αιιεινθάιπςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξαθήο 

18.3 

Σηελ πξνβνιή ηνπ δειηίνπ εμσηεξηθψλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο θαηαζθεπήο ησλ δειηίσλ 

απνζηνιήο κε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη κεηά απφ ηηο ηειεθσληθέο εηδνπνηήζεηο θαη ζπλελλνήζεηο, θαζψο 

θαη ηηο αιιεινθαιχςεηο.  Τν δεηνχκελν είλαη ν έκπεηξνο ρεηξηζηήο λα 

κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη εχθνια ηα δειηία απνζηνιήο γηα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία αηκνδνζίαο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλαηξέμεη ζε 

βηβιία ή ζε άιιεο πξνβνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Η δπλαηφηεηα 

ππνβνεζνχκελεο θαηαζθεπήο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο κέζσ ηνπ δειηίνπ 

εμσηεξηθψλ αλαγθψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή 

ελφο ζπζηήκαηνο κεραλνξγάλσζεο ππεξεζηψλ αηκνδνζίαο. 

19 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΤΠΟΤΣΗΜΑ 

19.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηνπο εξγαζηεξηαθνχο 

ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο αηκνδνζίαο είηε γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ κνλάδσλ αίκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ αηκνδφηεο είηε γηα ηνλ έιεγρν 

δεηγκάησλ απφ αζζελείο εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ηνπ λνζνθνκείνπ. Τν 

εξγαζηεξηαθφ ππνζχζηεκα ηεο αηκνδνζίαο πξέπεη λα είλαη έλα πιήξεο θαη 

θαηαμησκέλν εξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηελ ζχλδεζε 

ησλ απηφκαησλ αλαιπηψλ είηε κνλφδξνκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ αιιά θαη ακθίδξνκα γηα ηνλ απηφκαην πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπο. Τν εξγαζηεξηαθφ ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

δπλαηφηεηα ησλ work lists (ιηζηψλ εξγαζίαο) θαη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. 

19.2 
Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία 

ζήκαλζεο κνλάδσλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ. Πξέπεη λα δηαζέηεη εχθνιν 
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ηξφπν εληνπηζκνχ ησλ κνλάδσλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα 

ζεκαλζνχλ. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη απηνκαηηζκνχο φπσο α) ηελ νκαδηθή 

ζήκαλζε παξαγψγσλ πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί κε δηάθνξα θξηηήξηα, β) ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ πξνο ζήκαλζε κνλάδσλ αλά παξάγσγν, γ) ηελ 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ κνλάδσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ νη νπνίνη 

έρνπλ ζεηηθφ  εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ή κεησκέλε πνζφηεηα έηζη ψζηε λα 

θαηαζηξαθνχλ, δ) ηε δπλαηφηεηα καδηθήο θαηαζηξνθήο κνλάδσλ αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (ζεηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, 

κεησκέλε πνζφηεηα ιήςεο, ειαηησκαηηθνχο αζθνχο θ.α). 

19.3 

Τν εξγαζηεξηαθφ ππνζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο αηκνδνζίαο ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ ζε θνπξληέο 

(work lists). Κάζε worklist ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηππψλεηαη θαη λα 

αξρεηνζεηείηαη ζε ραξηί.  Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο εθηππψζεηο ησλ worklists θαη λα πξνζθέξεη 

δηαδηθαζία παγίσζήο ησλ worklists κεηά ηελ εθηχπσζε έηζη ψζηε λα κελ 

επηηξέπεηαη παξαπνίεζε ησλ ηειηθψλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

19.4 

Τν εξγαζηεξηαθφ ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηεο αηκνδνζίαο, κέρξη λα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ησλ 

απνηειεζκάησλ.  Θα πξέπεη έηζη λα παξέξρεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο 

ησλ αξρείσλ ηεο αηκνδνζίαο κφλν κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ.  Η δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαθαλήο θαη απφιπηε. Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

επθξηλήο θαη λα έρεη ηα εμήο ζηάδηα: α) εθηέιεζε εμεηάζεσλ β) εθηχπσζε 

ιίζηαο εξγαζίαο πνπ αξρεηνζεηείηαη γ) παγηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ δ) 

ζήκαλζε ησλ κνλάδσλ αίκαηνο.  Σε θάζε ζηάδην ζα πξέπεη λα είλαη 

επθξηλήο ε ππνγξαθή ηνπ ρξήζηε. Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη 

απηφκαηα ζε εηδηθφ ηζηνξηθφ αξρείν (log file) φιεο ηηο αιιαγέο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ έγηλαλ νη 

αιιαγέο απηέο θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ ρεηξηζηή ν νπνίνο ηηο έθαλε. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο ηηκέο ησλ 

εμεηάζεσλ έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε αιιαγψλ λα γλσξίδεη ε ππεξεζία 

αηκνδνζίαο φρη κφλν ην time stamp ηεο αιιαγήο αιιά θαη ηελ πξνεγνχκελε 

ηηκή ηεο εμέηαζεο πνπ άιιαμε. 

19.5 

Τν εξγαζηεξηαθφ ππνζχζηεκα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη θαη 

εηδηθή πξνβνιή (αληίζηνηρε κε ην πξσηφθνιιν εξγαζηεξίνπ). Σηελ 

πξνβνιή απηή ζα εκθαλίδνληαη φινη νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί ζε δείγκαηα αίκαηνο αηκνδνηψλ ή εμεηαδφκελσλ αζζελψλ.  Η 

πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία : 

εκεξνκελία εθηέιεζεο, work list αξηζκφο work list, αξηζκφο κνλάδαο 

αίκαηνο (ζηελ πεξίπησζε ειέγρνπ κνλάδαο αίκαηνο), νλνκαηεπψλπκν 

εμεηαδφκελνπ (ζηελ πεξίπησζε ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμεηαδφκελνπ), ηνλ 

ηχπν ηεο εμέηαζεο, ην πνηνηηθφ θαη ην πνζνηηθφ απνηέιεζκα ζε ρσξηζηέο 

ζηήιεο, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ειέγρνπ.   

20 ΥΔΙΡΙΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ 

20.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (αξρείν δεηγκάησλ) ζηελ 

νπνία λα  πεξηέρνληαη φια ηα δείγκαηα ηα νπνία έρεη επεμεξγαζηεί ε 

αηκνδνζία. Τα δείγκαηα απηά είλαη α) δείγκαηα αζζελψλ β) δείγκαηα 

αηκνδνηψλ. Σαθήο δηαρσξηζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ πξνειεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: εκεξνκελία ιήςεο, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

δείγκαηνο, ηελ εκεξνκελία ηεο απφξξηςεο ηνπ δείγκαηνο εθφζνλ απηφ έρεη 

απνξξηθζεί, ηνλ αξηζκφ ηεο κνλάδαο ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

δείγκα πξνέξρεηαη απφ αηκνδφηε, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ απφ ην 
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νπνίν ιήθζεθε ην δείγκα είηε πξφθεηηαη γηα αηκνδφηε είηε πξφθεηηαη γηα 

αζζελή θαη ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζε απηφ ην δείγκα κε ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. Σηε πξνβνιή απηή ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη ηα δείγκαηα δηαβάδνληαο, ην αληίζηνηρν barcode label πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ ζην δείγκα.  Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επαλεθηχπσζεο barcode label γηα ην δείγκα.   

20.2 

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη εηδηθά barcode labels γηα δείγκαηα απφ 

αζζελή, γηα δείγκαηα απφ κνλάδεο αίκαηνο θαζψο θαη εηδηθέο εηηθέηεο γηα 

ηα θνπηηά ζηα νπνία ηα δείγκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα θπιαρηνχλ κέζα 

ζηα εηδηθά ςπγεία ηεο αηκνδνζίαο. Οη εηηθέηεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα 

έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνξθή 

φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε 

πξνγξακκαηηζηή. 

20.3 

Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ρεηξηζηή λα εληνπίδεη ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ θπιαρηεί ζηα ςπγεία ηεο 

αηκνδνζίαο κε κεγάιε επθνιία κεζσ ηεο  εθαξκνγήο εηδηθνχ ηαμηλνκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ ρξήζε barcode εηηθεηψλ. Τν ηαμηλνκεηηθφ ζχζηεκα θαη 

ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο εηδηθψλ barcode εηηθεηψλ γηα ηελ θχιαμε ησλ 

θνπηηψλ κε ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζην πξνζθεξφκελν 

ζχζηεκα. Σηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί επαθξηβψο 

ην ηαμηλνκεηηθφ ζχζηεκα ησλ δεηγκάησλ πνπ θπιάζζνληαη γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

21 ΑΙΣΗΔΙ ΥΟΡΗΓΗΗ (ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΙΚΑ) 

21.1 

Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 

ησλ αηηήζεσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ γίλνληαη απφ θιηληθέο ηνπ νηθείνπ 

λνζνθνκείνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε ππεξεζία αηκνδνζίαο. 

21.2 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ αίηεζεο αίκαηνο ή παξαγσγψλ 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξε ηαπηνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ αζζελνχο κε 

θάπνην απφιπην ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ιάζε 

ζηελ θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ιάζε θαηά 

ηελ κεηάγγηζε ησλ  αζζελψλ. Τα απφιπηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο κπνξεί λα 

είλαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ αζζελή ζην νηθείν λνζνθνκείν, ν αξηζκφο 

ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κεηξψνπ, θ.η.ι. 

21.3 

Τν πξνζθεξφκελν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη εμειηγκέλν 

ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο πξνζψπσλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αζζελψλ, 

αηκνδνηψλ, πξνζσπηθνχ θ.ιπ) πνπ λα πξνζηαηεχεη ηνλ ρεηξηζηή απφ ιάζε. 

21.4 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ αίηεζεο αίκαηνο ή παξαγσγψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ γηα φια ηα 

παξάγσγα αίκαηνο πνπ ρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη αηηήζεηο γηα αίκα νιηθφ, εξπζξά αηκνζθαίξηα, θνηλφ 

πιάζκα, πξφζθαηα θαηεςπγκέλν πιάζκα, αηκνπεηάιηα, Κξπνθαζίδεκα, 

Αιβνπκίλε, prestorage εξπζξά,  θαη ιεπθά αηκνζθαίξηα.   

21.5 

Γηα θάζε κία αίηεζε, ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαγξάςεη είηε ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ ηνπ αηηνχληα είηε ηελ πνζφηεηα ζε ml 

ηνπ παξαγψγνπ πνπ αηηείηαη (ζε πεξίπησζε  παηδηαηξηθψλ αζζελψλ). 

21.6 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ αίηεζεο αίκαηνο ή παξαγσγψλ 

ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ παξαπεκπηηθνχ θαη θαη’ 

ειάρηζηνλ α) ε αηηνχζα θιηληθή. β) ν εληέισλ ηαηξφο. γ) ν ζεξάπσλ ηαηξφο 

δ) ε δηάγλσζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην παξαπεκπηηθφ, ε) ε εκεξνκελία 

εηζαγσγήο ηνπ αζζελή ζηελ θιηληθή, ζη) ν αηκαηνθξίηεο ή αηκνζθαηξίλε 

ηνπ αζζελή ζηελ θιηληθή θαη ζε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ρεηξνπξγείνπ δ) ε εκεξνκελία ηνπ ρεηξνπξγείνπ.  Γηα φια απηά ηα ζηνηρεία 

ηνπ παξαπεκπηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη εηδηθνί έιεγρνη έηζη ψζηε ν 
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ρξήζηεο λα πξνζηαηεχεηαη απφ ιάζε ζηηο θαηαρσξήζεηο. 

21.7 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ αίηεζεο αίκαηνο ή παξαγψγσλ ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο γηα 

επεμεξγαζία ηνπ δεηνχκελνπ παξαγψγνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεηαη ε αίηεζε γηα ιεπθαθαίξεζε, ρνξήγεζε πιπκέλσλ 

εξπζξψλ, αθηηλνβφιεζε, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε  CMV αξλεηηθψλ 

παξαγψγσλ. 

21.8 

Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ αίηεζεο αίκαηνο ή παξαγψγσλ 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο παξαηεξήζεσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο κε ηελ κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ. 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θαη λα εκθαλίδνληαη 

απηφκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κνλάδσλ πξνο εθηέιεζε 

ζπκβαηφηεηαο θαζψο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ησλ κνλάδσλ 

πξνο κεηάγγηζε. 

21.9 

Ο ρξήζηεο πνπ θαηαρσξεί ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο (παξαπεκπηηθφ), ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη έηζη ψζηε λα θαηαρσξεί ηαπηφρξνλα ζην ζχζηεκα 

θαη ηα δείγκαηα πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ην παξαπεκπηηθφ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη ζε πεξίπησζε γλσζηνχ αζζελή κε ηελ ππελζχκηζε 

ηεο χπαξμεο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ή/ θαη νκάδαο αίκαηνο, θαηλφηππν 

rhesus θαη kell . 

21.10 

Γηα θάζε αίηεζε ρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

εθηχπσζεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο εηηθέηαο.  Η εηηθέηα απηή ζπλνδεχεη ην 

παξαπεκπηηθφ (επηθνιιάηαη) θαη ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηακνξθψζηκε 

ρσξίο ηελ αλάγθε ζπγγξαθήο εηδηθνχ θψδηθα. Οη εηηθέηεο απηέο ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα είλαη δηαθνξεηηθέο αλά αηηνχκελν παξάγσγν 

(δηαθνξεηηθή γηα αίκα νιηθφ, εξπζξά αηκνζθαίξηα, θξέζθν – θαηεςπγκέλν 

πιάζκα θηι.). Δπίζεο  δελ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ 

θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε 

κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνξθή φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε πξνγξακκαηηζηή. 

21.11 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη φιεο νη αηηήζεηο γηα έλα ή γηα πεξηζζφηεξα παξάγσγα 

αίκαηνο, νη νπνίεο δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ δείγκα αζζελνχο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ. Η πξνβνιή απηή θαηά ειάρηζην ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή θαη ηελ θιηληθή. 

21.12 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (αξρείν παξαπεκπηηθψλ) 

ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φιεο νη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ. Η πξνβνιή απηή θαη’ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο 

αίηεζεο, ην παξάγσγν ην νπνίν αηηήζεθε, ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγψγνπ 

πνπ αηηήζεθε είηε ζε ml (ρνξήγεζε ζε παηδηά), είηε ζε αξηζκφ κνλάδσλ, ηελ 

επεμεξγαζία πνπ δεηήζεθε (ιεπθαθαίξεζε, αθηηλνβφιεζε, πιπκέλα εξπζξά 

,CMV αξλεηηθά θ.α) ηνλ αζζελή γηα ηνλ νπνίν δεηήζεθε, ηελ θιηληθή πνπ 

έθαλε ηελ αίηεζε θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ή κή ηνπ 

ζπλνδεπηηθνχ δείγκαηνο. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ 

κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. 

22 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΔ 

22.1 

Τν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα βνεζάεη ην ρεηξηζηή ζηελ επηινγή 

κνλάδσλ αίκαηνο θαηάιιεινπ γηα ηε δηελέξγεηα ζπκβαηφηεηαο ζε 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Τν ζχζηεκα ινηπφλ, ζα πξέπεη δηαζέηεη εηδηθή 

πξνβνιή   ζηελ νπνία ν ρεηξηζηήο ζα επηιέγεη ππνβνεζνχκελνο ηηο κνλάδεο 

αίκαηνο νιηθνχ, ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ ή prestorage εξπζξψλ,  δείγκαηα 
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αίκαηνο απφ ηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκαζία ζπκβαηφηεηαο  κε 

δείγκαηα αίκαηνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή. Καηά ηελ επηινγή ησλ 

κνλάδσλ πνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνηείλεη ηηο θαηαιιειφηεξεο κνλάδεο.. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη ιακβάλεη ππφςε ηνπ πιεηάδα ινγηθψλ ζπλζεθψλ έηζη 

ψζηε λα ππνβνεζάεη ηνλ ρεηξηζηή ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο 

κνλάδαο. Αλαθνξηθά ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε, 

α) ηελ χπαξμε άιισλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα 

(δηπινδηαζηαχξσζε) β) ηελ θαηαιιειφηεηα-ζπκβαηφηεηα  ηεο νκάδαο 

αίκαηνο ηεο κνλάδαο κε ηελ νκάδα αίκαηνο ηνπ αζζελή θαη θπζηθά γ) ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ή φρη ηεο κνλάδαο (νινθιήξσζε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ-

ζήκαλζε). Η ππνβνήζεζε απνζθνπεί ζην λα δηεπθνιπλζεί ν ρεηξηζηήο λα 

επηιέμεη θαηάιιειεο κνλάδεο αίκαηνο ζηηο νπνίεο ζα δηελεξγεζεί ε 

ζπκβαηφηεηα. 

22.2 

Μεηά ηελ επηινγή ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηππψλεη 

εηδηθά δηακνξθσκέλεο εηηθέηεο γηα ηελ ζπκβαηφηεηα. Οη εηηθέηεο απηέο δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα 

αιιάδνπλ κνξθή φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

παξέκβαζε πξνγξακκαηηζηή. Δπίζεο, επηζπκεηή είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζπγγξαθήο παξαηεξήζεσλ κε κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο επηινγήο ησλ κνλάδσλ πξνο ζπκβαηφηεηα. 

22.3 
Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέεηαη κε απηφκαην αλαιπηή 

δηελέξγεηαο ζπκβαηνηήησλ. 

22.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή γηα ππνβνήζεζε ηνπ 

ρεηξηζηή ζηελ θαηαρψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ - ζπκβαηνηήησλ.  Σηελ 

πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη φιεο νη δνθηκαζίεο ζπκβαηφηεηαο 

πνπ έρνπλ μεθηλήζεη λα δηελεξγνχληαη θαη δελ έρνπλ αθφκα απνηέιεζκα. Η 

πξνβνιή απηή θαη’ ειάρηζηνλ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ηεο κνλάδαο 

αίκαηνο ην είδνο ηνπ παξαγψγνπ, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εθηέιεζεο ηεο ζπκβαηφηεηαο καδί κε ηελ ψξα έλαξμεο, ηνλ αξηζκφ ηεο 

αίηεζεο, ηνλ αξηζκφ ηνπ παξαπεκπηηθνχ, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή 

γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζπκβαηφηεηα, ηελ θιηληθή ε νπνία αηηήζεθε ηελ 

ζπκβαηφηεηα θαη ην απνηέιεζκα. Τν απνηέιεζκα ηεο ζπκβαηφηεηαο είλαη 

πάληα πνηνηηθφ θαη είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ρεηξηζηή λα 

θαηαρσξήζεη αλ κηα δηαδηθαζία ζπκβαηφηεηαο έδσζε αίκα ζπκβαηφ γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή ή αζχκβαην. Δθφζνλ φκσο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξηζζφηεξεο ηεο κία κεζφδνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζπκβαηφηεηαο ηα 

πνζνηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηελ ίδηα απηή πξνβνιή. Ο ρξήζηεο κε εχθνιν 

ηξφπν ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαρσξεί απνηειέζκαηα. 

22.5 

Σε θάζε πεξίπησζε  θαηαρψξεζεο απνηειέζκαηνο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθδψζεη εηδηθά δηακνξθσκέλε, εηηθέηα ζπκβαηφηεηαο. Η 

εηηθέηα απηή ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην παξάγσγν 

(αίκα νιηθφ, εξπζξά αηκνζθαίξηα, FFP, PLT θιπ) 

22.6 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθή πξνβνιή (αληίζηνηρε κε ην βηβιίν 

ζπκβαηνηήησλ) ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη φιεο νη εμεηάζεηο ζπκβαηφηεηαο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ αηκνδνζία απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή ζε κνξθή κε ην αληίζηνηρν 

βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζήκεξα ζηηο ειιεληθέο αηκνδνζίεο. Καη’ ειάρηζηνλ 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: εκεξνκελία θαη ψξα αίηεζεο, αξηζκφ 

αίηεζεο (αξηζκφ παξαπεκπηηθνχ), αξηζκφ κνλάδαο αίκαηνο ή παξαγψγνπ, 

είδνο παξαγψγνπ, νκάδα αίκαηνο, rhesus, θαηλφηππν rhesus θαη Kell ηεο 

κνλάδαο, νλνκαηεπψλπκν αζζελή, νκάδα αίκαηνο, rhesus, θαηλφηππν 
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rhesus θαη Kell ηνπ αζζελή, ην απνηέιεζκα πνηνηηθά, ην πνζνηηθφ 

απνηέιεζκα αλάινγα κε ηελ  κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπκβαηφηεηα, ην ππεχζπλν ηεο ζπκβαηφηεηαο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηελ παξάδνζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο γηα κεηάγγηζε. Σπγθεθξηκέλα 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο παξάδνζεο, ν 

ππεχζπλν ηεο παξάδνζεο θαη ν παξαιακβάλνληαο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

επηζηξνθήο ζην βηβιίν ησλ ζπκβαηνηήησλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία ηεο επηζηξνθήο, ν ππεχζπλνο ηεο επηζηξνθήο θαη ε θιηληθή. 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αλαγξαθή εκεξνκελίαο θαη ψξαο παξάδνζεο θαη 

επηζηξνθήο. Τα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη ππνρξεσηηθά θαη απνηεινχλ ηα 

ειάρηζηα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνβνιή απηή. Η πξνβνιή 

απνηειεί ππνθαηάζηαην ηνπ βηβιίνπ ζπκβαηνηήησλ πνπ ηεξείηαη ζήκεξα 

ρεηξφγξαθα. Πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα έρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή φπσο 

ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ αηκνδνζηψλ. 

Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απηφκαηα θαη λα έρεη 

ηελ  δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ κε εθαξκνγή πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ. 

23 ΓΔΜΔΤΔΙ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ 

23.1 

Οη κνλάδεο αίκαηνο νιηθνχ, εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη prestorage εξπζξψλ 

πνπ έρνπλ δεζκεπηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκβαηφηεηαο γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνδεζκεχνληαη. εθηφο θαη 

αλ ρνξεγεζνχλ ζηνλ αζζελή εληφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη παξακεηξηθά 

νξηδφκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εηδηθή πξνβνιή ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φιεο νη 

δεζκεπκέλεο απφ ζπκβαηφηεηα κνλάδεο αίκαηνο. Σηελ πξνβνιή απηή ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ απνδέζκεπζε είηε 

νκαδηθά επηιέγνληαο έλα ζχλνιν δεζκεπκέλσλ κνλάδσλ κε θξηηήξηα, είηε 

αηνκηθά (κηα – κηα κνλάδα ρσξηζηά). Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη θαη’ 

ειάρηζηνλ λα πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ηεο κνλάδαο, ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπκβαηφηεηαο, ηνλ αζζελή γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε ζπκβαηφηεηα, ην 

απνηέιεζκα, ηελ θιηληθή πνπ αηηήζεθε ηε ρνξήγεζε, ηνλ ππεχζπλν ηεο 

απνδέζκεπζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο απνδέζκεπζεο. 

23.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθδίδεη θαηαζηάζεηο ησλ  

κνλάδσλ πνπ απνδεζκεχζεθαλ εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ 

έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν ρεηξηζηήο, ν νπνίνο κε ηελ θαηάζηαζε απηή 

αλά ρείξαο ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθηλήζεη ηηο κνλάδεο αίκαηνο απφ ην 

εηδηθφ ςπγείν πνπ θπιάζζνληαη νη δεζκεπκέλεο γηα ρνξήγεζε κνλάδεο ζηα 

ςπγεία ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ. 

24 ΠΑΡΑΓΟΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΟ ΜΔΣΑΓΓΙΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ 

24.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

κνλάδσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζε αζζελείο 

ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ.  Η παξάδνζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο 

εμήο πξνυπνζέζεηο: 

24.2 

Γηα ην αίκα νιηθφ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ην prestorage ζα πξέπεη λα 

έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ην απνηέιεζκα λα είλαη 

ζπκβαηφ. 

24.3 

Σε πεξίπησζε ρνξήγεζεο κε ζπκβαηνχ αίκαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ζαθψο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο φηη ην αίκα ρνξεγείηαη κε επζχλε 

ηνπ γηαηξνχ ηεο αηκνδνζίαο θαη λα ππάξρεη εηδηθή δηαδηθαζία παξάδνζεο 

πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γηαηξνχ. 

24.4 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ηελ νκάδα αίκαηνο ηνπ αζζελή ην 

θαηλφηππν Rhesus, ην Kell θαη λα ζπγθξίλεηαη ε νκάδα αίκαηνο ηνπ αζζελή 

κε ηελ νκάδα αίκαηνο ηεο νκάδαο. Τν απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ αίκαηνο ηνπ αζζελή θαη ηεο 
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κνλάδαο) πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη επθξηλψο ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο.   

24.5 

Καηά ηελ παξάδνζε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε εχθνιν 

ηξφπν γηα ηελ αίηεζε επεμεξγαζίαο ζην ρνξεγνχκελν παξάγσγν (θίιηξν 

ιεπθαθαίξεζεο, πιπκέλα εξπζξά, αθηηλνβνιεκέλα εξπζξά CMV αξλεηηθά 

παξάγσγα). Eπίζεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ή φρη ηεο επεμεξγαζίαο ζην ρνξεγνχκελν παξάγσγν.   

24.6 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη παξαηεξήζεηο 

θαηά ηελ παξάδνζε ζε κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ παξαπεκπηηθνχ (ηεο 

αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ησλ παξαγψγσλ) θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

παξάδνζεο. 

24.7 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα γλσξίδεη αλ ηα ρνξεγνχκελα παξάγσγα αίκαηνο είλαη δεζκεπκέλα γηα 

ρνξήγεζε ζε άιινπο εζσηεξηθνχο αζζελείο ή γηα απνζηνιή ζε άιιν 

λνζνθνκείν.  Γεληθφηεξα νη φπνηεο δεζκεχζεηο ησλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο. 

24.8 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηππψλεη εηηθέηα παξάδνζεο ε νπνία ζα πξέπεη λα κπνξεί 

λα είλαη δηαθνξεηηθή αλά ρνξεγνχκελν παξάγσγν.  Η εηηθέηα απηή ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα εθηππψλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

παξάδνζεο. Δπίζεο νη εηηθέηεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζρεδηαζκέλεο κέζα ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα 

έρνπλ εχθνια δηακνξθψζηκε κνξθή θαη λα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνξθή 

φζεο θνξέο θξηζεί αλαγθαίν ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε 

πξνγξακκαηηζηή. 

24.9 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

θαηαρσξεί ην φλνκα ηνπ παξαιακβάλνληα, ηελ κνλάδα (κεηαθνξέα 

λνζνθφκνπ ή άιινπ), ην φλνκα ηνπ αζζελή ζηνλ νπνίν ζα ρνξεγεζεί ην 

παξάγσγν αίκαηνο, ηελ θιηληθή ζηελ νπνία λνζειεχεηαη ν αζζελήο θαηά 

ηελ ψξα ηεο παξάδνζε (ε θιηληθή ζηελ νπνία ζα δηελεξγεζεί ε κεηάγγηζε), 

ηνλ αξηζκφ παξαπεκπηηθνχ (αίηεζεο γηα ρνξήγεζε) ελλνείηαη φηη δελ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο κνλάδσλ αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ αίκαηνο ρσξίο πξφηεξα λα έρεη ρνξεγεζεί αίηεζε γηα ρνξήγεζε 

θαη απηή λα έρεη θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα ιακβάλνληαο εηδηθφ αξηζκφ 

(αξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο παξαπεκπηηθνχ) ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο 

παξάδνζεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη επθξηλψο θαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα θαη λα θαίλνληαη επθξηλψο ζε φιεο ηηο πξνβνιέο νη νπνίεο έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ παξάδνζε.   

24.10 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηα πηζαλά ιάζε.  Τν 

πξνζθεξφκελν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά εμειηγκέλν έηζη ψζηε 

λα αληηκεησπίδεη πεξηπηψζεηο ιαζψλ (ρνξήγεζε κνλάδσλ αίκαηνο ζε ιάζνο 

αζζελή, ρνξήγεζε κε ζπκβαηψλ κνλάδσλ, ρνξήγεζε κνλάδσλ παξαγψγσλ 

κε δηαθνξεηηθή νκάδα αίκαηνο, ρνξήγεζε κε αζπκβαηφηεηα νκάδσλ, 

ρνξήγεζε ζε επαηζζεηνπνηεκέλνπο αζζελείο-αζζελείο κε γλσζηά 

αληηεξπζξνθπηηαξηθά αληηζψκαηα θ.α ).   

24.11 

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξαδψζεη ηηο κνλάδεο είηε δίλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ηνπ παξαπεκπηηθνχ (αξηζκφ αίηεζεο ρνξήγεζεο) είηε δίλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ηεο κνλάδαο.  Σηε δεχηεξε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο  ηνπ αξηζκνχ ηεο κνλάδνο κε εηδηθφ 

αλαγλψζηε barcode.  Δπηζπκεηφ είλαη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ηα εμήο barcode labels ηα 

νπνία εθδίδνληαη απφ ην ζχζηεκα: α) barcode κνλάδαο, β) barcode αίηεζεο 

ρνξήγεζεο, γ) barcode ζπκβαηφηεηαο  θαη λα ρνξεγεί ηηο αληίζηνηρεο 
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κνλάδεο αίκαηνο κε εηδηθή δηαδηθαζία πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρεηξηζηή.  Τν 

δεηνχκελν είλαη ν ρεηξηζηήο πνπ θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ κηα κνλάδα αίκαηνο ή 

παξαγψγνπ λα κπνξεί λα θάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο δηαβάδνληαο 

κε ηνλ εηδηθφ αλαγλψζηε barcode ηελ εηηθέηα πνπ είλαη επηθνιιεκέλε πάλσ 

ζηνλ αζθφ.   

24.12 
Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαηεξεί Βηβιίν κεηαγγίζεσλ αλά 

εκέξα δσήο παξαγψγσλ 

24.13 
Σην ζχζηεκα λα πεξηιακβάλεηαη πιήξεο δηαρείξηζε γηα ηηο απηφινγεο 

κεηαγγίζεηο. 

25 ΓΔΛΣΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

25.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο εηδηθήο 

εθηχπσζεο (δειηία εζσηεξηθψλ αλαγθψλ) ε εθηχπσζε απηή ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα γίλεηαη αλά πάζα ζηηγκή θαη ζα δίλεη επαξθή ζηνηρεία έηζη ψζηε 

νη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα ζπκβαηνηήησλ λα γλσξίδνπλ ζπγθεληξσηηθά ηηο 

κνλάδεο αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ γηα θάιπςε 

αλαγθψλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ.  Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρεη ζην ζχζηεκα 

εηδηθή πξνβνιή κε ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ησλ εζσηεξηθψλ αλαγθψλ ε 

νπνία λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο ρνξήγεζεο 

αίκαηνο ή παξαγψγσλ. 

25.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (ηξέρνπζα θίλεζε 

αίκαηνο) ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φινη νη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη 

ζην λνζνθνκείν.  Τν δεηνχκελν είλαη ε πξντζηακέλε ή φπνηνο άιινο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο 

αηηήζεηο αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ εθθξεκνχλ γηα αζζελείο πνπ 

λνζειεχνληαη ζην λνζνθνκείν ή ζε θαιππηφκελα απφ ηελ αηκνδνζία 

λνζνθνκεία.  Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απνδεζκεχζεη κνλάδεο αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ ελδερφκελα δελ 

πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ, λα εληνπίζεη δειαδή ηηο αηηήζεηο νη νπνίεο δελ 

ηζρχνπλ πηα θαη λα απνδεζκεχζεη ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ ε πξνβνιή ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 

ηα εμήο ζηνηρεία : Τν νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή, ηελ κνλάδα αίκαηνο, ηελ 

θιηληθή ζηελ νπνία λνζειεχεηαη, ηνλ αηκαηνθξίηε ή ηελ αηκνζθαηξίλε πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ηειεπηαίν παξαπεκπηηθφ αίηεζεο ρνξήγεζεο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κνλάδσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ δεηά ε θιηληθή γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ηελ εκεξνκελία ηεο εηζαγσγήο ηνπ αζζελή, ηελ 

εκεξνκελία ην πξνγξακκαηηζκέλν ρεηξνπξγείνπ (εθφζνλ ν αζζελήο έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα  λα ρεηξνπξγεζεί), ηελ εκεξνκελία εμηηεξίνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο έρεη ήδε ιάβεη εμηηήξην, ηηο κνλάδεο αίκαηνο 

παξαγψγσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο γηα ηνλ αζζελή (αξηζκφο κνλάδσλ), ην 

ζχλνιν ησλ θαιχςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηνλ αζζελή, ην ζχλνιν ησλ 

κεηαγγίζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηνλ αζζελή θαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβαηνηήησλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηνλ αζζελή.  Δπίζεο, ν ρξήζηεο πνπ 

δηελεξγεί ηελ θίλεζε ηνπ αίκαηνο (απνδέζκεπζε κνλάδσλ πνπ δελ 

πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ ζηνπο αζζελείο) ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην ζχλνιν 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ θιηληθψλ ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ ή ησλ 

θαιππηφκελσλ λνζνθνκείσλ πνπ αηηνχληαη ρνξήγεζε αίκαηνο, ην ζχλνιν 

ησλ δεζκεπκέλσλ κνλάδσλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ, ην ζχλνιν ησλ θαιχςεσλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, ην ζχλνιν ησλ κεηαγγίζεσλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη εθφζνλ ηα πεξηζηαηηθά απηά 

αθνξνχλ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ λνζειεπηεί θαη ζην παξειζφλ, ην ζχζηεκα 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δίλεη θαη ζηνλ ρεηξηζηή ζχλνια θαιχςεσλ θαη 

κεηαγγίζεσλ αλεμάξηεηα ηεο παξνχζεο λνζειείαο (θαη απφ ηηο παιαηφηεξεο 

λνζειείεο ησλ αζζελψλ). Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 
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ηαμηλνκεζεί θαηά νλνκαηεπψλπκν, θαηά νκάδα αίκαηνο, θαηά θιηληθή θαη 

θαηά εκεξνκελία εηζαγσγήο.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηππσζεί θαη 

λα ηαμηλνκείηαη είηε ζπλνιηθά είηε αλά θιηληθή. Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη ηηο αλαδεηήζεηο ζηνηρείσλ κε πνιιαπιά θξηηήξηα. 

26 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

26.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηηο επηζηξνθέο 

ησλ κνλάδσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά θαη 

αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο.  Σπγθεθξηκέλα, γηα θάζε 

κνλάδα αίκαηνο ή παξαγψγνπ πνπ έρεη παξαδνζεί πξνο κεηάγγηζε ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηεο θαη επαλεηζαγσγήο 

ηεο ζην απφζεκα ηεο αηκνδνζίαο.  Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη 

απαξαίηεηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο επηζηξνθήο έηζη ψζηε λα 

γίλεηαη δπλαηή ε αλίρλεπζε κνλάδσλ αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ έρνπλ 

παξακείλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ησλ ςπγείσλ ηεο 

αηκνδνζίαο. 

26.2 

Ο ρξήζηεο  ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο 

λα θαηαγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο (αλ έρεη αλνηρηεί ν αζθφο, αλ 

έρεη ηξππεζεί,θ.α). 

26.3 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνχ ηεο κνλάδαο αίκαηνο ή παξαγψγνπ κε αλάγλσζε 

ηνπ barcode. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρεηξηζηήο ν νπνίνο εθηειεί ηε δηαδηθαζία 

ηεο επηζηξνθήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ ηε 

κνλάδα αίκαηνο ηνπ παξαγψγνπ πνπ επηζηξέθεηαη θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

εηδηθνχ αλαγλψζηε barcode λα εθηειέζεη ηελ επηζηξνθή θαηαρσξψληαο 

κφλν ην φλνκα ηνπ επηζηξέθνληα.   

26.4 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα ηεο παξάδνζεο θαη ηεο επηζηξνθήο, ηνλ αζζελή κε ηνλ νπνίν 

παξαδφζεθε ην αίκα ηελ κνλάδα ηνπ παξαγψγνπ απφ αλάγλσζε ηνπ εηδηθνχ 

barcode, ηα είδε ησλ barcode εηηθεηψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο κνλάδαο είλαη α) barcode αξηζκνχ 

κνλάδαο θαη β) barcode παξάδνζεο). 

26.5 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (επηζηξνθέο κνλάδσλ 

ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη φιεο νη επηζηξαθείζεο κνλάδεο.  Σηελ πξνβνιή 

απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαηειάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: ν αξηζκφο 

ηεο κνλάδαο πνπ επηζηξάθεθε, ην είδνο ηνπ παξαγψγνπ, ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ αζζελή γηα ην νπνίν είρε παξαδνζεί ε κνλάδα, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα 

ηεο παξάδνζεο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο επηζηξνθήο, ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ επηζηξέθνληα ζηε κνλάδα θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

πξνζψπνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο αηκνδνζίαο ν νπνίνο παξέιαβε ηελ 

κνλάδα.  Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη θαηά αξηζκφ 

κνλάδαο, θαηά νλνκαηεπψλπκν αζζελή, θαηά εκεξνκελία θαη ψξα 

παξάδνζεο, θαηά εκεξνκελία θαη ψξα επηζηξνθήο, θαηά επηζηξέθνληα, 

θαηά απνδέθηε, θαηά αξηζκφ παξάδνζεο, θαηά εκεξνκελία παξάδνζεο, 

θαηά ψξα επηζηξνθήο θαηά επηζηξέθνληα θαη θαηά απνδέθηε. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ εχξεζε ζηνηρείσλ κε ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ. Απφ ηελ πξνβνιή απηή ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ λα βξεη ηηο κνλάδεο αίκαηνο ή 

παξαγψγσλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο. Δπίζεο ν 

ρξήζηεο κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

βξεη ηηο κνλάδεο πνπ παξέκεηλαλ εθηφο ηεο αηκνδνζίαο γηα έλα νξηδφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.   

26.6 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή πξνβνιή (βηβιίνπ κεηαγγίζεσλ 

ζην νπνίν λα πεξηέρνληαη φιεο νη κνλάδεο νη νπνίεο παξαδφζεθαλ γηα 

ρνξήγεζε ζε εζσηεξηθφ αζζελή ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ ή ζε αζζελή 
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λνζειεπφκελν ζε θαιππηφκελε θιηληθή απφ ηελ αηκνδνζία καο).  Η 

πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο ζηνηρεία : ηνλ 

αξηζκφ ηεο κνλάδαο, ην είδνο ηνπ παξαγψγνπ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα 

ηεο παξάδνζεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή, ηελ θιηληθή ζηελ νπνία 

λνζειεπφηαλ ν αζζελήο θαηά ηελ ψξα ηεο παξάδνζεο, ηελ επεμεξγαζία 

ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε κνλάδα, (θίιηξν ιεπθαθαίξεζεο, πιπκέλα 

εξπζξά, αθηηλνβνιεκέλα, CMV αξλεηηθά παξάγσγα), ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ παξαδίδνληα, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ παξαιήπηε θαη ζηελ πεξίπησζε 

κνλάδσλ πνπ έρνπλ επηζηξαθεί, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο 

επηζηξνθήο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ επηζηξέθνληα, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

απνδέθηε.  Η πξνβνιή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη θαηά 

αξηζκφ κνλάδαο θαηά νλνκαηεπψλπκν αζζελή, θαηά θιηληθή, θαηά 

παξαδίδνληα ή παξαιήπηε, θαηά εκεξνκελία θαη ψξα επηζηξνθήο, θαηά 

επηζηξέθνληα επίζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αλαδήηεζε κνλάδσλ κε 

πνιιαπιά θξηηήξηα.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο φισλ ησλ εγγξαθψλ θαη επίζεο ησλ κεηαγγίζεσλ αλά γηαηξφ 

αλά αζζελή αλά θιηληθή θαζψο θαη ησλ επηζηξνθψλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα. 

27 ΓΔΛΣΙΟ ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ ΜΔΣΑΓΓΙΗ 

27.1 

Γηα θάζε πεξίπησζε κεηάγγηζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο δειηίνπ αληίδξαζεο ζε κεηάγγηζε.  Τν δειηίν απηφ ζα πξέπεη 

θαηειάρηζην λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: εκεξνκελία θαη ψξα 

θαηαγξαθήο, νλνκαηεπψλπκν ηνπ κεηαγγηδφκελνπ αζζελή ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ηελ αληίδξαζε, θιηληθή ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ε 

αληίδξαζε δηάγλσζε παξαπεκπηηθνχ αίηεζεο ρνξήγεζεο, ρνξεγεζείζα 

πνζφηεηα απφ ηε κνλάδα ηελ νπνία πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε, βαζκφο 

ζνβαξφηεηαο δηαβαζκηζκέλν ζε ηέζζεξα επίπεδα. Α) Απνπζία άκεζε ή 

καθξνπξφζεζκεο απεηιή ηεο δσήο, β) καθξνπξφζεζκε λνζεξφηεηα, γ) 

άκεζε απεηιή ηεο δσήο- ζάλαηνο γ)ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο, 

εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ρνξήγεζεο, δ) εκεξνκελία θαη ψξα ηεο 

αληίδξαζεο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ γηαηξνχ πνπ ππνγξάθεη ην δειηίν ζε 

κεηάγγηζε.  Δπίζεο, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαγξάθεη ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο αληίδξαζεο ζηελ 

κεηάγγηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα απαξαηηήησο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηελ 

ζεξκνθξαζία πξηλ θαη κεηά ηελ κεηάγγηζε, ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηηο ζθίμεηο 

αλά ιεπηφ θαη ηελ παξνπζία αηκνζθαηξηλνπξίαο πξηλ θαη κεηά ηελ 

κεηάγγηζε.  Τα απαξαίηεηα ζπκπηψκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη είλαη: ε δπζθνξία, ην ξίγνο, ν ππξεηφο, ην εξχζεκα, ν 

θλεζκφο, ην εμάλζεκα, ε δχζπλνηα, ε νζθπαιγία, ην ζσξαθηθφ άιγνο, ην 

θνηιηαθφ άιγνο, ν εκεηφο,  ε λαπηία, ν ίθηεξνο, ε απψιεηα νχξσλ θαη 

θνπξάλσλ, ε απψιεηα ζπλείδεζεο θαη ε αλαθνπή.  Καηά ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ δειηίνπ αληίδξαζεο ζε κεηάγγηζε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαγξάςεη παξαηεξήζεηο κε κνξθή ειεχζεξνπ θεηκέλνπ.  Δπίζεο ε 

εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη εχρξεζην ηξφπν αλαδήηεζεο φισλ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ παξνπζίαζαλ αληίδξαζε ζε κεηάγγηζε θαη λα 

πεξηιακβάλεη Βηβιίν Αληηδξάζεσλ Μεηαγγίζεσλ. 

27.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθδίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

θαηαζηάζεηο πνπ λα ππνθαζηζηνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν βηβιία 

ηεο αηκνδνζίαο.  Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο ζε κνξθή 

θαη πεξηερφκελν κε ηα βηβιία ηεο αηκνδνζίαο.  Τν δεηνχκελν είλαη φια ηα 

θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ζηα αξρεία ηεο αηκνδνζίαο λα εθηππψλνληαη 

θαζεκεξηλά ζηηο εηδηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έηζη ψζηε ν έιεγρνο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο δηαθίλεζεο ηνπ αίκαηνο λα κπνξεί λα γίλεη απφ ηηο 

εθηππψζεηο ρσξίο ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθηχπσζε α) ηνπ 
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βηβιίνπ ησλ αηκνδνηψλ β) ησλ αηκνιεςηψλ, γ) ηελ θαηάζηαζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ, δ) ηνπ βηβιίνπ ησλ θαιχςεσλ, ε) ηνπ βηβιίνπ ησλ 

ηειεθσληθψλ εηδνπνηήζεσλ, ζη) ηνπ βηβιίνπ ησλ απνζηνιψλ, δ) ηνπ 

βηβιίνπ ησλ ζπκβαηνηήησλ θαη ηνπ ε) βηβιίνπ ησλ παξαδφζεσλ πξνο 

κεηάγγηζε - επηζηξνθψλ. Τα βηβιία απηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ηππψλνληαη θαζεκεξηλά θαη αλαδξνκηθά εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε. 

28 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΙΜΑΣΟ 

28.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο 

αζθψλ αηκνιεςίαο πνπ ελδερφκελα λα ρξεζηκνπνηεί ή λα πξνηίζεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ε αηκνδνζία.  Έηζη ν έκπεηξνο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαρσξεί ηνπο λένπο αζθνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην 

ζχζηεκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε πξνγξακκαηηζηή.  Γηα θάζε έλαλ αζθφ ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαρσξεί ηα παξάγσγα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα 

παξαρζνχλ απφ απηφλ. Γηα θάζε έλα παξάγσγν ζα πξέπεη ζαθψο λα 

γξάθνληαη νη εκέξεο δσήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζθνχ.   

Οη παξάκεηξνη απηνί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο παξαγψγσλ αίκαηνο. 

28.2 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ην απφζεκα ησλ 

αζθψλ θαη λα είλαη ζε ζέζε επίζεο λα εθδίδεη αλαθνξέο πνπ λα αηηηνινγνχλ 

πιήξσο ηελ ρξήζε (αηκνδνζία, ιήςε, επηζηξνθή) ησλ αζθψλ αηκνιεςίαο. 

29 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

29.1 

Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθδίδεη ζηαηηζηηθέο εθηππψζεηο 

νη νπνίεο λα ηθαλνπνηνχλ απφιπηα ηφζν ηηο αλάγθεο ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο 

φζν θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηηξνπήο κεηαγγίζεσλ.  Οη ζηαηηζηηθέο απηέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα παγηψλνληαη, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη 

παξαπνηήζεηο  θαη λα εμαζθαιίδεηαη νηη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ απεηθφληζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηα αξρεία ηεο αηκνδνζίαο ηελ 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ.  Οη ζηαηηζηηθέο απηέο εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ 

θαη παγησζνχλ, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ παξαπνίεζε. Δπίζεο 

ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θξαηάεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία 

ησλ ζηαηηζηηθψλ (εκεξνκελία θαη ψξα) φζν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

γηα ην νπνίν αθνξνχλ.  Κάζε ζηαηηζηηθή ζα πξέπεη λα εθηππψλεηαη κε ηελ 

κνξθή πνπ έρεη πξνδηαγξαθεί (εθφζνλ ππάξρεη πξνδηαγξακκέλε κνξθή 

εθηχπσζεο ηεο ζηαηηζηηθήο φπσο π.ρ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο). 

29.2 

Σηαηηζηηθή Υπνπξγείνπ Υγείαο: Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ηα εμήο ζηνηρεία: ζηνηρεία γηα ηελ πξνέιεπζε αίκαηνο απφ ζπγγεληθφ ή 

θηιηθφ πεξηβάιινλ ησλ αζζελψλ, απφ εζεινληέο αηκνδφηεο, απφ έλνπιεο 

δπλάκεηο, απφ θέληξα αηκνδνζίαο εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, απφ 

άιιεο ππεξεζίεο ηεο αηκνδνζίαο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ δηάζεζε ηνπ αίκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηάζεζε ηνπ αίκαηνο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζε άιια 

λνζνθνκεία, ζε άιιεο θιηληθέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππεξεζία 

αηκνδνζίαο, γηα πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία. Η ζηαηηζηηθή ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνέιεπζε, ην αξηζκφ κνλάδσλ απφ αηκνδφηε, απφ άιιεο 

ππεξεζίεο αηκνδνζίαο.  Αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ε 

ζηαηηζηηθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ πνπ πξνήιζαλ 

απφ αηκνδφηεζε θαη ησλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ πξνήιζαλ απφ άιιεο 

ππεξεζίεο αηκνδνζίαο.  Αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε παξαγψγσλ αίκαηνο, 

πιάζκαηνο θνηλνχ θαη πξφζθαηα θαηεςπγκέλνπ ε ζηαηηζηηθή ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ δηαηέζεθαλ εληφο ηνπ νηθείνπ  

λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ζε ζε άιια λνζνθνκεία, ζε ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ ππεξεζία αηκνδνζία, ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ 



22 
 

απνζηάιζεθαλ ζην θέληξν παξαγσγήο αίκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ πνπ αρξεζηεχζεθαλ. Τα ίδηα αθξηβψο 

ζχλνια ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηε ζηαηηζηηθή θαη γηα ηα αηκνπεηάιηα.  Η 

ζηαηηζηηθή απηή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθή ζηήιε θαη γηα ηελ 

αηκνπεηαιηαθαίξεζε ζηελ νπνία ζα ππάξρνπλ φια ηα ζχλνια πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα ηα ζπκππθλσκέλα αηκνπεηάιηα, ζα αθνξνχλ φκσο 

κνλάδεο αηκνπεηαιίσλ πνπ πξνήιζαλ απφ αηκαηνπεηαιηαθαίξεζε. Δηδηθή 

πξφβιεςε ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα απηή ηε ζηαηηζηηθή έηζη ψζηε ην 

ζχζηεκα λα κπνξεί λα γλσξίδεη ηα πξνεγνχκελα ππφινηπα ηφζν αλαθνξηθά 

γηα ηε πξνέιεπζε φζν θαη γηα ηελ δηάζεζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ.  

Η ζηαηηζηηθή απηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηππψλεηαη φκνηα κε ην εηδηθφ 

έληππν ην νπνίν πξνβιέπεη ην Υπνπξγείν Υγείαο.     

29.3 

Τν ζχζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

θίλεζεο ηνπ αίκαηνο ηεο αηκνδνζίαο γηα απνζηνιή ζην Κέληξν Αίκαηνο πνπ 

ππάγεηαη. 

30  ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΔΛΚΤΗ 

30.1 
Τν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη θαθέινπο πξνζέιθπζεο αηκνδνηψλ. 

Τν ζχζηεκα ζα ππνβνεζά ην έξγν ηεο πξνζέιθπζεο κέζσ:  

 
 Απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) ζηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ 

εζεινληψλ αηκνδνηψλ ή  

  Απνζηνιή e-mail  

Η ελεκέξσζε ζα εληζρχζεη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαη παιαηψλ αηκνδνηψλ θαη ζα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο επηθνηλσλίαο.  

31 ΑΙΜΟΔΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 

31.1 

Τν ζχζηεκα λα παξέρεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο απφ ην αηκνδφηε ζηνλ αζζελή θαη απφ ηνλ αζζελή 

ζηνλ αηκνδφηε. Να παξέρεη  κηα νινθιεξσηηθή ηρλειαζηκφηεηα, πνπ 

ηαπηνπνηεί, θαηά ηξφπν αδηακθηζβήηεην, θάζε αηκνδφηεζε θαη θάζε 

κνλάδαο αίκαηνο θαη ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή. 

32 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

 Γενικέρ απαιηήζειρ 

32.1 Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε 

32.2 
Αξρηηεθηνληθή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Να δνζεί θαη ζρεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

32.3 Καζνξηζκφο Τερλνινγηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

32.4 Δπεθηαζηκφηεηα θαη δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

32.5 Φηιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

32.6 

Να αλαθεξζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αδεηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο πνπ 

πξνζθέξεηαη. Να αλαθεξζεί ε πνιηηηθή ρνξήγεζεο πξφζζεησλ αδεηψλ 

ρξήζεο (ρσξίο νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηε ηερληθή πξνζθνξά) 

32.7 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο λα παξνπζηάζεη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζχλδεζε 

κε ηξίηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (π.ρ. ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ HL7) 

32.8 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ηξέρνπζαο έθδνζήο ηνπ θαη 

λα παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε ζπρλφηεηα αλαβάζκηζεο (λέεο εθδφζεηο). 

32.9 

Τν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ αζζελνχο ηφζν 

βάζεη ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Ννζνθνκείνπ φζν θαη ηνπ Μνλαδηθνχ 

Δζληθνχ Αλαγλσξηζηηθνχ Αξηζκνχ Αζζελνχο  - ΑΜΚΑ – Αξηζκφο 

κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ο ηχπνο ηνπ πεδίνπ (data type) πξέπεη λα 

είλαη αιθαξηζκεηηθφο  

 Απόδοζη 

32.11 
Τν ζχζηεκα πξέπεη λα θαιχπηεη ην θφξην εξγαζίαο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα πνπ αθνξνχλ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. 

32.12 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα αλαθέξεη ην κέγηζην αξηζκφ 
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ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα έρεη ηελ απαηηνχκελε 

απφθξηζε 

 Ολοκλήπωζη- διαζύνδεζη με ηπίηερ εθαπμογέρ 

32.13 

Τν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο θαη λα 

ππνζηεξίδεη φια ηα δηεζλή πξσηφθνιια (HL7, ASTM 128, HPRIM, 

EDIFACT θιπ) 

32.14 

Σε θάζε δηαζχλδεζε λα αλαιπζεί ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο, λα αλαθεξζνχλ ηα 

ππνζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ θαη λα εθηηκεζεί ην είδνο θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ. 

32.15 

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δηαζχλδεζε θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ΓΔΝ είλαη 

δπλαηφ λα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HL7, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

πξέπεη λα πξνηείλεη ηεθκεξησκέλε, βηψζηκε θαη ζπληεξήζηκε ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε. 

 Κωδικοποιήζειρ 

32.16 

Τν ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε κλεκνληθψλ ή θσδηθψλ κε 

αληίζηνηρε ζπλνπηηθή ιεθηηθή πεξηγξαθή ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηελ 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε θαη 

ζηαηηζηηθνπνίεζε  ησλ δεδνκέλσλ. 

32.17 

Τα αξρεία θσδηθνπνηήζεσλ πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ζην ζχζηεκα κε  

ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ αθφκα θαη 

αλ θάπνηνη θσδηθνί κπνξεί λα κελ ηζρχνπλ ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

32.18 

Τν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζπληήξεζε ησλ αξρείσλ 

θσδηθνπνηήζεσλ κε δπλαηφηεηεο πξνζζήθεο, κεηαβνιήο ή δηαγξαθήο 

εγγξαθψλ 

  Σεσνικά σαπακηηπιζηικά – Γενικά 

32.19 
Δξγαιεία κεηάπησζεο δεδνκέλσλ απφ πξνεγνχκελα  ζπζηήκαηα (data 

migration tools). Να πεξηγξαθνχλ ηα εξγαιεία απηά λα πεξηγξαθνχλ 

32.20 
Δχθνιε δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ απφ ηνπο ρξήζηεο (ή αιιαγήο ησλ 

πθηζηάκελσλ αλαθνξψλ) 

32.21 

On line help θαη πιήξεο ηεθκεξίσζε (documentation) ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ηελ 

πξνζθεξφκελε ηεθκεξίσζε θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή (κεζνδνινγία θαη 

ζπρλφηεηα) αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζήο ηεο 

 Απσιηεκηονική ςζηήμαηορ  

 Γενικά 

32.22 
Τν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζε δηθηπαθφ πεξηβάιινλ (φρη 

stand alone) 

32.23 
Τν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα (γξαθηθφ πεξηβάιινλ, νζφλεο βνήζεηαο, θιπ) 

32.24 

Τν ζχζηεκα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζε φισλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ θαηά ηξφπν πξνζηηφ, 

εχρξεζην θαη έγθαηξν.  

32.25 Υπνζηήξημε θάξηαο αηκνδφηε (smart cards) 

32.26 
Τν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη έλα εληαίν γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

(GUI), θαη θνηλή θηινζνθία πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (look & feel). 

32.27 

Τν γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη 

ειεγρφκελν κέζσ κηαο ζεηξάο δνκεκέλσλ κεζφδσλ πξνζπέιαζεο (π.ρ. 

δνκεκέλα κελνχ επηινγψλ), επηηξέπνληαο ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία ν ρξήζηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο. 

Αθφκε, πξέπεη λα είλαη επέιηθην, ηθαλφ λα ππνζηεξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θάζε πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη ρψξνπ. Να πεξηγξαθεί  πιήξσο ε 

εξγνλνκία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

32.28 Τν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη  βνήζεηα (on-line βνήζεηα)  ζπλαθείο κε ην 
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αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ην πεξηερφκελν, κε ηξφπν θαηαλνεηφ, πεξηεθηηθφ 

αιιά θαη κε δπλαηφηεηεο εκβάζπλζεο.  

32.29 

Τν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκνχο γηα πεπεηξακέλνπο ρξήζηεο 

πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηεξε νινθιήξσζε ιεηηνπξγηψλ κέζσ 

δηαδηθαζηψλ ζπληφκεπζεο εξγαζίαο (shortcuts).  

32.30 
Τν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαθνπή κηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελ 

ζπλερεία επηζηξνθή ζην αξρηθφ ζεκείν ηεο δηαθνπήο.  

  Back End 

32.31 
Λεηηνπξγία ζε αλαγλσξηζκέλα ζρεζηαθά ή / θαη αληηθεηκελνζηξαθή 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ  

32.32 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη επψλπκν ινγηζκηθφ RDBMS (ή 

ODBMS) 

32.33 
 Δμαζθαιίδνληαη απξφζθνπηα φιεο νη αλάγθεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε 

ηξίηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (π.ρ. ΟΠΣΥ, ΠΣ εξγαζηεξίσλ ) 

32.34 
Η βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ παξάιιειε εξγαζία πνιιψλ 

ρξεζηψλ (concurrent users) ηαπηφρξνλα ρσξίο επηπιένλ θφζηνο 

32.35 

Τν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κε 

εμνπζηνδνηεκέλν ηξφπν απφ ηξίηεο εθαξκνγέο (read) κέζσ γλσζηψλ 

πξνηχπσλ δηαζχλδεζεο (ODBC, JDBC, OLE DB, θιπ) 

32.36 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ νδεγψλ 

επηθνηλσληψλ (drivers) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε. 

32.37 

Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηαπηφρξνλσλ πξνζβάζεσλ εγγξαθψλ 

(concurrency issues) απφ ηνπο ρξήζηεο  (φηαλ δχν δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο 

ιακβάλνπλ ηελ ίδηα εγγξαθή ηφηε κνλάρα έλαο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ 

εγγξαθή )   

32.38 
Πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ αλάλεςεο απφ θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ (disaster 

recovery) βάζεη ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο 

 Front End 

32.39 Λεηηνπξγία ζε αλαγλσξηζκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα επξείαο απνδνρήο  

32.40 

Δχθνιε πξνζαξκνγή ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (GUI) κε βάζε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ (εκθαληδφκελα κελνχ , κπάξεο 

εξγαιείσλ , επίπεδα πξφζβαζεο θιπ) 

32.41 Υπνζηήξημε  TCP/IP 

 ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ - Γενική ςμμόπθωζη 

32.42 

Η εθαξκνγή λα ππνζηεξίδεη φια ηα δηεζλή πξσηφθνιια (HL7, ASTM 128, 

HPRIM, EDIFACT θιπ) γηα ηε δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα 

(Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Ννζνθνκείνπ, L.I.S. 

Ννζνθνκείνπ θ.α.) θαη αλαιπηηθά φξγαλα.   

32.43 
Υπνζηήξημε άιισλ πξνηχπσλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (φπσο πρ XML, 

EDIFACT, ebXML, ή άιιν ηζνδχλακν) 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 

 Γικηςακή Λειηοςπγία  

32.44 

Να αλαθεξζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πινπνηείηαη δηθηπαθά ε ιχζε 

δηαζπλδεζηκφηεηαο πνπ πξνηείλεη ν αλάδνρνο. Δλδεηθηηθά κέζσ:  

 πξσηνθφιινπ TCP/IP 

 FTP 

 πξσηνθφιισλ E-mail: SMTP, S/MIME θαη MIME 

 Λεηηνπξγία κεραληζκνχ εγγχεζεο ηεο απνζηνιήο / παξαιαβήο ηνπ 

κελχκαηνο 

 άιινο ηξφπνο, λα πεξηγξαθεί 

32.45 Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο – Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο 

32.46 Ύπαξμε εξγαιείσλ παξακεηξνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο 

32.47 Ύπαξμε εξγαιείσλ θαζνξηζκνχ ησλ επηθνηλσληαθψλ παξακέηξσλ, 
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ρξεζηψλ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

32.48 Ύπαξμε αξρείσλ ειέγρνπ (log files) ησλ επηθνηλσληψλ θαη επνπηείαο ηνπο  

32.49 
Φξνλνπξνγξακκαηηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ επαλαιακβαλφκελσλ πεξηνδηθά 

δηαδηθαζηψλ (π.ρ. ε κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία κελπκάησλ) 

32.50 Γηαζχλδεζε κε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Αλαθέξαηε κε πνηεο 

 Ανηιμεηώπιζη Κινδύνων Έπγος Γιαζςνδεζιμόηηηαρ 

32.51 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ην πψο έρεη ζην παξειζφλ 

αληηκεησπίζεη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε έξγα 

δηαζπλδεζηκφηεηαο εθαξκνγψλ φπσο ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Αλππαξμία ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζρφιηα (Η έιιεηςε ελφο 

πεξηεθηηθνχ ζρήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ, κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρνχο αληίζηξνθεο κεραληθήο (reverse engineering) ηνπ 

ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ). 

 Τν πεξηερφκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δελ είλαη «κεηαθξάζηκν» 

(Υπάξρεη ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ αιιά ηα νλφκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρήκα είλαη αζαθή ή δηθνξνχκελα. Δπίζεο 

νη ζρέζεηο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα) 

 Ύπαξμε πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρήκα ηεο. 

 Ύπαξμε πεδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα απνζεθεχζνπλ ηηκέο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφ ηνλ ηχπν ησλ πνπ νξίζηεθαλ  

 Πξνβιήκαηα θσδηθνπνίεζεο θαζνξηζκέλσλ ραξαθηήξσλ 

 H βάζε δεδνκέλσλ ηξέρεη ζε έλα ηδηφκνξθν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

(δηαθνξεηηθφ απφ Windows, Unix, Linux, VMS)  

 Η πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ απαηηεί αζπλήζηζην ινγηζκηθφ. 

 Ύπαξμε ηδηφκνξθνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο (δηαθνξεηηθφ απφ 

TCP/IP) 

 Αδπλακία εμσηεξηθήο ζχλδεζεο κε ην ηνπηθφ δίθηπν (LAN)  

 Αζηαζέο ή «πξνβιεκαηηθφ» ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Έιιεηςε ηθαλνχ πξνζσπηθνχ λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ 

 Οη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο πγείαο 

δεκηνπξγνχλ εκπφδην ή θαζπζηεξνχλ ηελ πξφνδν 

 Απξνζπκία ππνζηήξημεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ 

 Απόδοζη -  Δπεκηαζιμόηηηα Δξοπλιζμόρ 

32.52 
Να αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο επεθηαζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (άιια 

πξφηππα, ηειεπηθνηλσληαθή πιαηθφξκα, θιπ) 

32.53 
Να πεξηγξαθνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε θαη απφθξηζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο δηαζπλδεζηκφηεηαο 

32.54 
Να αλαθεξζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαζπλδεζηκφηεηαο ζε εμνπιηζκφ. 

 Αζθάλεια Γεδομένων 

 Πποζβάζειρ Υπηζηών 

32.55 

Η πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε. Οη εθαξκνγέο 

θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πξφζβαζεο ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ φπσο κνλαδηθφ θσδηθφ ρξήζηε (userid) θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο (password). Οη θσδηθνί πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο. 

32.56 
Να αλαθεξζνχλ πφζα θαη πνηα είλαη ηα επίπεδα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα 

φπσο:  

32.57  Γηθαίσκα θαηαρψξεζεο αλά ηκήκα  – ζέζε εξγαζίαο, θιπ 
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 Γηθαίσκα έγθξηζεο 

 Γηθαηψκαηα αλάγλσζεο αλά ηκήκα  – ζέζε εξγαζίαο, θιπ 

 Γηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο 

 Άιιεο θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ, λα αλαθεξζνχλ 

32.58 

Κεληξηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ρξεζηψλ γηα ηνλ administrator 

(παξαθνινχζεζε ελεξγψλ ρξεζηψλ, δπλαηφηεηα broadcasting  ζε φινπο 

ηνπο ελεξγνχο ρξήζηεο, απνθιεηζκφο πξφζβαζεο ρξεζηψλ απφ ην 

δηαρεηξηζηή θιπ) 

 Αζθάλεια δεδομένων 

32.59 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηε κεζνδνινγία 

θάιπςεο ησλ παξαθάησ βαζηθψλ αξρψλ αζθαιείαο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

πινπνηήζεη: 

 Πηζηνπνίεζε (authentication): έιεγρνο ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ κηαο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 

 Δμνπζηνδφηεζε (Authorization): ε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλε. 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality): ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Αθεξαηφηεηα (integrity): ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ 

αθέξαηα, δειαδή λα κελ ππνζηνχλ αιινίσζε.  

 Με άξλεζεο ζπκκεηνρήο (non-repudiation): ν ρξήζηεο δελ πξέπεη 

λα κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 Έιεγρνο (revision / audit): θάζε ηξνπνπνίεζε ή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα κπνξεί λα ειεγρζεί, δειαδή απφ πνηφλ έγηλε 

θαη πφηε. 

 Δπζχλε (accountability): πξέπεη λα πξνθχπηεη πνηνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή, πξφζβαζε ή ηξνπνπνίεζε θάζε 

δεδνκέλνπ. 

 Γηαθάλεηα (transparency): πξέπεη λα γίλεηαη ηεθκεξίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο επεμεξγαζίαο ψζηε λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. 

 Γηαζεζηκφηεηα (availability): ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα φηαλ ρξεηάδεηαη. 

32.60 

Οξηζκφο αζθάιεηαο επηπέδνπ βάζεο δεδνκέλσλ, δειαδή νξηζκφο 

δηθαησκάησλ αλά ρξήζηε  θαη αλά αληηθείκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ( 

πίλαθεο, indexes, views, θιπ) 

32.61 

Οξηζκφο αζθάιεηαο επηπέδνπ εθαξκνγήο, δειαδή νξηζκφο δηθαησκάησλ 

αλά ρξήζηε  θαη αλά αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο  (θφξκεο, reports, θιπ).  

Να πεξηγξαθεί  

32.62 
Σχζηεκα ειέγρνπ ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ  (Data integrity). Να 

πεξηγξαθεί. 

 Αναθοπέρ – Γςναηόηηηερ Δκηςπωηικών 

32.63 
Πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο αλαθνξψλ  ζε κνξθή WYSIWYG (what you see is 

what you get) 

32.64 
Οξηζκφο θαη ρξήζε απφ ην ρξήζηε θίιηξσλ δεδνκέλσλ θαη ηχπσλ 

ππνινγηζκνχ (θφξκνπιεο) 

32.65 
Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε άιια πξνγξάκκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ φπσο 

γλσζηά παθέηα επεμεξγαζίαο ινγηζηηθψλ θχιισλ  

33 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

33.1 
Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ινγηζκηθνχ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ απφ ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο 

33.2 Να αλαιπζνχλ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο: 
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Πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο Σπληήξεζεο 

Σπληήξεζε ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

Σπληήξεζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 

Τξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο απαηηνχκελεο δηαζεζηκφηεηαο 

Δπαλνξζσηηθή Σπληήξεζε 

Τειεδηάγλσζε – Απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

33.3 

Ο Πξνκεζεπηήο ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ  γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η θάιπςε ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απφθξηζε ηερληθνχ εληφο 2 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο 

 Άξζε βιάβεο εληφο 2 σξψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ε νπνία  

αληηκεησπίδεηαη απφ καθξηά (remote support). 

Σε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ αληηκεησπίδεηαη απφ καθξηά ν Πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη άξζε βιάβεο εληφο 24 σξψλ 

33.4 

Σε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ πάξνδν 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο 

βιάβεο θαη εθφζνλ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε φκνηα κνλάδα πνπ 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά, λα ηελ εγθαηαζηήζεη θαη λα ηελ δηακνξθψζεη ψζηε ην 

ζχζηεκα λα επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

33.5 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζρέδην 

ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ζην νπνίν ζα αλαιχνληαη νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο θαη φπνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ ζα αλαγξάθνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Τν ζρέδην ζπκβνιαίνπ δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε 

δεζκεπηηθφ γηα ηηο ππεξεζίεο αηκνδνζίαο. 

Τν θφζηνο ηεο πξνζθεξφκελεο ζπληήξεζεο ζα αλαθέξεηαη ζην Φάθειν 

Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη δελ ζα αμηνινγεζεί βαζκνινγηθά, ζα 

είλαη φκσο δεζκεπηηθφ γηα ηνλ πξνζθέξνληα. 

33.6 
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ  Αηκνδνζία γηα θάζε λέα 

έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξνζθέξεη. 

33.7 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ινγηζκηθφ (παξνρή δσξεάλ 

ζπληήξεζεο) νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

33.8 

Δθπαίδεπζε ρξηζηψλ αηκνδνζίαο 

Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο  

Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Η ππεξεζία αηκνδνζίαο κπνξεί λα δεηήζεη επηπιένλ εθπαίδεπζε, ε νπνία ζε 

πεξίπησζε πνπ παξαζρεζεί εληφο έηνπο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θνζηνινγείηαη κε ηηο ίδηεο (πξνζθεξφκελεο) ηηκέο. 

33.9 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα 

πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθφζνλ νη 

ππεξεζίεο αηκνδνζίαο απαηηήζνπλ θάηη ηέηνην.   


