ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ 2Ης ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ»

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΝΟΟΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
Οι αμξρξαιμαςξλξγικέπ ενεςάρειπ πεοιλαμβάμξσμ ςξμ ποξρδιξοιρμό ςηπ ξμάδαπ
αίμαςξπ ΑΒΟ, Rhesus και ςχμ λξιπώμ εοσθοξκσςςαοικώμ αμςιγόμχμ (ταιμόςσπξπ
εοσθοξκσςςάοχμ), ςημ άμερη Coombs, ςημ ςασςξπξίηρη ςχμ αμςιεοσθοξκσςςαοικώμ
αμςιρχμάςχμ (έμμερη Coombs, panel) και ςη δξκιμαρία ρσμβαςόςηςαπ.
Οι ενεςάρειπ ασςέπ εκςελξύμςαι με :
Α. ςημ κλαρική ςευμική (slide και tube test ) όπξσ δεμ απαιςείςαι ςευμoλξγικόπ
ενξπλιρμόπ. Δίμαι παλιά ςευμική και υοηριμξπξιείςαι χπ μέθξδξπ αματξοάπ.
Β. ςημ ςευμική ςηπ γέληπ και ςημ ςευμική ςχμ ρςηλώμ αιμξρσγκόλληρηπ με
μικοξρταιοίδια πξσ διεμεογείςαι με ημιασςόμαςα ρσρςήμαςα ρσμξδξύ ςευμξλξγικξύ
ενξπλιρμξύ και ασςόμαςξσπ αμαλσςέπ. Απξςελεί ςημ βαρική και εσοέχπ
υοηριμξπξιξύμεμη ςευμική ρςιπ Αιμξδξρίεπ.
Σσυμά, ξ μόμξπ ςοόπξπ ενεύοερηπ ρσμβαςξύ αίμαςξπ είμαι ξ ρσμδσαρμόπ ςευμικώμ
για ςη διεσκοίμιρη ςχμ αμςιεοσθοξκσςςαοικώμ αμςιρχμάςχμ, πξσ ρςηοίζξμςαι όμχπ
ρε διατξοεςική μεθξδξλξγία.
Η καςακύοχρη ςχμ αμςιξοώμ για ςξμ έλεγυξ ςχμ εοσθοξκσςςαοικώμ αμςιγόμχμ με
ςημ κλαρική μέθξδξ θα ποέπει μα γίμει ρε ςξσλάυιρςξμ 2 (δύξ) εςαιοείεπ, όπχπ
επιβάλλεςαι από ςξσπ διεθμείπ καμόμεπ για ςημ αρτάλεια και ςημ ακοίβεια ςξσ
απξςελέρμαςξπ, για επιβεβαίχρη και διαρςαύοχρη αμτιβόλχμ απξςελερμάςχμ, για
ςξμ έλεγυξ πξιόςηςαπ ςχμ ενεςάρεχμ αμά ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα αλλά και για
ςημ αποόρκξπςη ποξμήθεια ρε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ μίαπ εκ ςχμ δύξ εςαιοειώμ.
Α. ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΚΛΑΙΚΗ ΜΔΘΟΔΟΤ
Τα αμςιδοαρςήοια για ςξμ ποξρδιξοιρμό ςηπ ξμάδαπ αίμαςξπ ABO, Rhesus και ςχμ
λξιπώμ εοσθοξκσςςαοικώμ αμςιγόμχμ, ςημ ςασςξπξίηρη ςχμ αμςιεοσθοξκσςςαοικώμ
αμςιρχμάςχμ (έμμερη Coombs, panel) ςημ άμερη Coombs και ςη δξκιμαρία
ρσμβαςόςηςαπ ποέπει μα πληοξύμ ςιπ παοακάςχ ποξδιαγοατέπ :
1. Να είμαι άοιρςηπ πξιόςηςαπ αμςιξοξί, κάςι πξσ πιρςξπξιείςαι ατ’ εμόπ από ςημ
σφηλή ρσγγέμεια και ειδικόςηςα ςξσπ, ατ΄ εςέοξσ από ςξμ ςίςλξ ςξσπ. Για ςξ Rh ξ
ςίςλξπ ποέπει μα είμαι πάμχ από 1/32 και για Αnti -Α , Αnti - Β πάμχ από 1/128.Ο
ςίςλξπ ςχμ αμςιξοώμ μα πιρςξπξιείςαι από ςημ καςαρκεσάρςοια εςαιοεία και όυι
μόμξ από ςημ ποξμηθεύςοια εςαιοεία.
2. Να μημ ποξκαλξύμ διαρςασοξύμεμεπ αμςιδοάρειπ ή ταιμόμεμξ ποξζώμηπ.
3. Να έυξσμ σφηλή εσαιρθηρία ώρςε μα αμιυμεύξμςαι ξμάδεπ υαμηλήπ
αμςιγξμικόςηςαπ, μα είμαι απαλλαγμέμα από μη ειδικά αμςιρώμαςα , ώρςε μα
απξτεύγξμςαι φεσδώπ θεςικά απξςελέρμαςα.
4. Η ποξκαλξύμεμη αμςίδοαρη μα είμαι καθαοή και εμταμήπ ώρςε μα απξτεύγξμςαι
λάθη αμαγμώοιρηπ
5. Τα αμςιδοαρςήοια, υχοίπ αοαίχρη, μα δίμξσμ ρατή ρσγκόλληρη 3-4 ρςασοώμ με
εμαιώοημα εοσθοώμ 3% ρε θεομξκοαρία δχμαςίξσ.

6. ξι αμςιξοξί Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-C, Anti-Le, Anti-Jk κλπ μα είμαι
μξμξκλχμικξί και slide test, μα πεοιέυξσμ κλώμξσπ πξσ η πξιόςηςα ςξσπ μα έυει
επιβεβαιχθεί και μα έυξσμ απξδεκςό έλεγυξ πξιόςηςαπ από μεγάλξσπ ξογαμιρμξύπ.
7. Τξ Anti-B μα μημ αμςιδοά με ςξ επίκςηςξ Β.
8. Τξ Anti-D μα είμαι μίγμα μξμξκλχμικώμ αμςιξοώμ IgG και IgM (DVI αομηςικό )
ώρςε μα αμιυμεύξμςαι καλύςεοα ξι σπξξμάδεπ D.
9.Η ρσγκξλληςική ςξσπ δοάρη μα ρσμτχμεί με ςα standards ςηπ Αιμξδξρίαπ πξσ
έυει ξικξδξμηθεί εδώ και υοόμια και ρςα ξπξία ςξ ποξρχπικό είμαι ενξικειχμέμξ
ώρςε μα διαρταλίζεςαι η αρταλήπ λειςξσογία ςηπ Αιμξδξρίαπ και μα ποξρςαςεύεςαι
η σγεία ςχμ μεςαγγιζόμεμχμ αρθεμώμ.
10. Να έυξσμ άδεια κσκλξτξοίαπ ρςιπ υώοεπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και
απαοαίςηςα ρήμαμρη CE και πιρςξπξιηςικά CE και ISO.
11. Να διαςηοξύμ ςη ρςαθεοόςηςα ςξσπ ρςξσπ 2-8ξ C.
12. Τξ Anti- Human ποέπει μα έυει δοάρη εσοέχπ τάρμαςξπ, μα μη δημιξσογεί
αιμόλσρη ή ρσγκόλληρη με μη εσαιρθηςξπξιημέμα εοσθοά.
13. Τα αμςιδοαρςήοια πξσ πεοιέυξσμ εοσθοά μα έυξσμ διάοκεια ζχήπ 40 (ραοάμςα)
ημεοώμ
14. Τα αμςιδοαρςήοια πξσ δεμ πεοιέυξσμ εοσθοά μα έυξσμ διάοκεια ζχήπ1(εμόπ )
έςξσπ
15. Να καςαςεθεί βιβλιξγοατία πξσ μα απξδεικμύει ςημ απξςελερμαςικόςηςα και
ανιξπιρςία ςχμ ποξπ υοήρη ποξψόμςχμ
16. Να καςαςεθεί πελαςξλόγιξ.
Συχόμ παρατηρήσεις μα σταλούμ στο Σμήμα Προμηθειώμ:
1. Σαχυδρομικώς στη Δ/μση : υμτ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100 άμος ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr

