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ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΟΣΩΝ & ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΗΠΣΩΝ 

ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ  ΚΑΙ ΜΤΕΛΟΤ ΣΩΝ ΟΣΩΝ                     

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 

 

Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων (ΕΟΜ), ςε ςυνεργαςία με τα Κζντρα Δότθ 

και τισ Μονάδεσ Συλλογισ Αιμοποιθτικϊν Μοςχευμάτων, ςυςτινουν και 

εφαρμόηουν τα παρακάτω μζτρα για τθν προςταςία των δοτϊν και των αςκενϊν 

κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19: 

1. υνεχήσ αξιολόγηςη τησ ζνδειξησ για μεταμόςχευςη 

Η ζνδειξθ τθσ μεταμόςχευςθσ αιμοποιθτικϊν κυττάρων πρζπει να αξιολογείται 

ςυνεχϊσ από τουσ γιατροφσ τθσ μονάδασ μεταμόςχευςθσ και μεταμοςχεφςεισ που 

δεν ζχουν επείγουςα ζνδειξη ςυςτήνεται προσ το παρόν να αναβάλλονται. 

2. Mετακίνηςη δοτών από και προσ τα κζντρα ςυλλογήσ μοςχεφματοσ  

Για τθν αςφαλι μετακίνθςθ των δοτϊν από και προσ τα κζντρα ςυλλογισ 

μοςχεφματοσ, ςυςτινεται θ χριςθ ιδιωτικοφ μζςου μεταφοράσ από το δότθ. Τα 

ζξοδα μετακίνθςθσ δεν κα επιβαρφνουν οικονομικά τον δότθ αλλά κα καλφπτονται 

εξ ολοκλιρου είτε από τον ΕΟΜ, είτε από τα Κζντρα Δότθ. Σε περίπτωςθ που δεν 

είναι δυνατι θ χριςθ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου, το κζμα μετακίνθςθσ του δότθ κα 

επιλφεται από τον ΕΟΜ ςε ςυνεργαςία με τα Κζντρα Δότθ. 

3. Πρόςβαςη δοτών ςτισ υγειονομικζσ δομζσ  

Σχετικά με τθν πρόςβαςθ των δοτϊν ςτισ υγειονομικζσ δομζσ, όπου επιτελείται θ 

διαδικαςία τθσ ςυλλογισ ζχουν λθφκεί τα εξισ μζτρα:  

• Οι μονάδεσ ςυλλογισ μοςχευμάτων αιμοποιθτικϊν κυττάρων λειτουργοφν ςε 

χϊρουσ οι οποίοι είναι πλήρωσ απομονωμζνοι από τα τμιματα νοςθλείασ 

περιςτατικϊν με COVID-19 και ζχουν ξεχωριςτό προςωπικό.  

• Ο χϊροσ ςτον οποίο επιτελείται θ ςυλλογι είναι απομονωμζνοσ κάλαμοσ ςτον 

οποίο βρίςκεται μόνο ο δότθσ και ζνα μζλοσ του προςωπικοφ που παρακολουκεί το 

δότθ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Κανζνασ άλλοσ, εκτόσ από το απολφτωσ 

απαραίτθτο προςωπικό, δεν ειςζρχεται ςτον χϊρο ςυλλογισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ παραμονισ του δότθ. 

• Γίνεται ςχολαςτικι απολφμανςθ του χϊρου ςυλλογισ πριν τθν είςοδο και μετά 

τθν αποχϊρθςθ του δότθ.  
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• Τα μζλθ του προςωπικοφ που βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο με το δότθ λαμβάνουν 

όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία του δότθ, όπωσ αυςτθρό πλφςιμο 

χεριϊν, απολφμανςθ όλων των επιφανειϊν και χριςθ χειρουργικισ μάςκασ.   

 

4. Διαςφάλιςη διαθεςιμότητασ μοςχεφματοσ ςτουσ αςθενείσ 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ μοςχεφματοσ για τουσ αςκενείσ που κα 

υποβλθκοφν ςε μεταμόςχευςθ αιμοποιθτικϊν κυττάρων κατά τθν περίοδο τθσ 

επιδθμίασ COVID-19, εφαρμόηονται τα ακόλουκα:   

1) Λαμβάνεται προςεκτικό ιςτορικό από τον δότθ που αφορά τθν πικανι ζκκεςι 

του ςε COVID-19 κατά το διάςτθμα των τελευταίων 28 θμερϊν. Δότεσ που ζχουν 

ταξιδζψει ςε περιοχζσ με υψθλι επίπτωςθ ι αναφζρουν επαφι με επιβεβαιωμζνο 

θ πικανό κροφςμα COVID-19 αποκλείονται από τθ διαδικαςία τθσ δωρεάσ.  

2) Γίνεται μοριακόσ ζλεγχοσ ρινοφαρυγγικοφ δείγματοσ για SARS-COV2 ςτο δότθ 1-2 

θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ αγωγισ κινθτοποίθςθσ των αιμοποιθτικϊν κυττάρων 

(ενζςεισ αυξθτικοφ παράγοντα). Δότεσ με κετικό δείγμα αποκλείονται από τθ 

δωρεά.  

3)  Ο δότθσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ χοριγθςθσ του αυξθτικοφ παράγοντα και μζχρι 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυλλογισ κα πρζπει να παραμζνει ςε 

κοινωνικι απομόνωςθ και για το ςκοπό αυτό κα χορθγείται ειδικι άδεια απουςίασ 

από τθν εργαςία του.  

4) Συςτινεται θ κατάψυξθ του μοςχεφματοσ από το κζντρο που κα διενεργθκεί θ 

μεταμόςχευςθ. 

5) Η ζναρξθ του ςχιματοσ προετοιμαςίασ ςτο λιπτθ ςυςτινεται να ξεκινά 1-2 

θμζρεσ μετά τθ ςυλλογι και κατάψυξθ του μοςχεφματοσ. 

 

5. Αςφάλεια των αςθενών που υποβάλλονται ςε μεταμόςχευςη 

Για τθν αςφάλεια των αςκενϊν που υποβάλλονται ςε μεταμόςχευςθ αιμοποιθτικϊν 

κυττάρων, ακολουκοφνται οι ςυςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ομάδασ Μεταμοςχεφςεων 

Αίματοσ και Μυελοφ των Οςτϊν (EBMT):  

1) Οι αςκενείσ που πρόκειται να υποβλθκοφν ςε μεταμόςχευςθ πρζπει κατά το 

δυνατόν να παραμζνουν ςε  απομόνωςθ ςτο ςπίτι για τουλάχιςτον 14 θμζρεσ πριν 

από τθν ζναρξθ του ςχιματοσ προετοιμαςίασ.  
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2) Όλοι οι αςκενείσ πρζπει να υποβάλλονται ςε μοριακό ζλεγχο (με τεχνικι PCR) 

ρινοφαρυγγικοφ δείγματοσ για SARS-COV2 1-2 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του 

ςχιματοσ προετοιμαςίασ, ανεξάρτθτα από τθν παρουςία ι όχι ςυμπτωμάτων από 

το αναπνευςτικό.  

3) Εάν διαγνωςτεί λοίμωξθ COVID-19 ςε αςκενι υποψιφιο για μεταμόςχευςθ, θ 

διαδικαςία τθσ μεταμόςχευςθσ αναβάλλεται για χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν. Εάν θ 

μεταμόςχευςθ κρίνεται επείγουςα, δφναται να πραγματοποιθκεί μετά από 

παρζλευςθ τουλάχιςτον 14 ι κατά προτίμθςθ 21 θμερϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για τθ διενζργεια τθσ μεταμόςχευςθσ είναι θ πλιρθσ υποχϊρθςθ των κλινικϊν 

ςυμπτωμάτων τθσ λοίμωξθσ και θ ανεφρεςθ τουλάχιςτον 2 αρνθτικϊν μοριακϊν 

ελζγχων για SARS-COV2 με μεςοδιάςτθμα τουλάχιςτον 24 ωρϊν. 

4)  Σε περίπτωςθ ςτενισ επαφισ του αςκενι με άτομο ςτο οποίο διαγνϊςτθκε 

COVID-19, όλεσ οι διαδικαςίεσ τθσ μεταμόςχευςθσ (κινθτοποίθςθ δότθ, ςυλλογι 

μοςχεφματοσ, ζναρξθ ςχιματοσ προετοιμαςίασ) αναβάλλονται για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον 14 και κατά προτίμθςθ 21 θμερϊν από τθν τελευταία επαφι. 

Ο αςκενισ πρζπει να παρακολουκείται ςτενά για τθν εμφάνιςθ λοίμωξθσ COVID-19 

και απαιτείται επιβεβαιωμζνοσ αρνθτικόσ μοριακόσ ζλεγχοσ (2 δείγματα με 

μεςοδιάςτθμα τουλάχιςτον 24 ωρϊν) για τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε διαδικαςίασ 

τθσ μεταμόςχευςθσ.       


