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Στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών (Αιμοσφαιρινοπαθειών) και Σπάνιων 
Μεταβολικών (ν. Gaucher) Νοσημάτων ακολουθούνται τα εξής πρότυπα ασφάλειας των 
ασθενών/εξεταζόμενων: 
 

 Οι ασθενείς κατά την πρώτη έλευσή τους στο Κέντρο λαμβάνουν από το Γραφείο Κίνησης 
Ασθενών έναν προσωπικό αριθμό μητρώου, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ασθενή και 
διαχρονικός όσον αφορά το Λαϊκό Νοσοκομείο. Οι εξεταζόμενοι της Μονάδας Πρόληψης και 
Γενετικής λαμβάνουν ένα προσωπικό και μοναδικό barcode απαραίτητο για την παραλαβή των 
αποτελεσμάτων τους. 

 Οι ασθενείς και εξεταζόμενοι υπογράφουν έντυπα συγκατάθεσης για διαγνωστικές ή 
θεραπευτικές πράξεις. 

 Στους χώρους αιμοληψιών υπάρχουν γραπτές οδηγίες προετοιμασίας για τη διενέργεια 
εξετάσεων. 

 Αποφυγή καθυστερήσεων της διάγνωσης των ασθενών και της διενέργειας των εξετάσεων. 
Εφαρμογή οδηγιών σωστής αιμοληψίας και διαχείρισης δειγμάτων αίματος για τη διενέργεια 
εργαστηριακών εξετάσεων, σύμφωνα με τον εσωτερικό Οδηγό προετοιμασίας, λήψης, 
αποθήκευσης και μεταφοράς αιματολογικών δειγμάτων στο Κέντρο (Ο02/ΔΓΚ01-01). 

 Συνεχής παροχή φροντίδας, ακολουθώντας τα σχέδια λειτουργικής συνέχειας του Κέντρου. 
 Ακολουθείται ο εσωτερικός κανονισμός του νοσοκομείου για τον έλεγχο νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. 
 Ακολουθείται ο κανονισμός φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ (συμπλήρωση κίτρινης κάρτας). 
 Εφαρμόζονται νοσηλευτικά, θεραπευτικά και εργαστηριακά πρωτόκολλα. 
 Ακολουθούνται κατευθυντήριες οδηγίες ορθής κλινικής και εργαστηριακής πρακτικής. 
 Σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ασθενών για το νόσημά τους και τους διαθέσιμους 

θεραπευτικούς χειρισμούς, σύμφωνα με το ασθενοκεντρικό πρότυπο φροντίδας που 
ακολουθεί το Κέντρο. 

 Εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός του νοσοκομείου για τη διαχείριση των αποβλήτων 
(αναρτάται στην ιστοσελίδα www.laiko.gr) και για την καθαριότητα των χώρων. 

 Τα ανεπιθύμητα συμβάντα των ασθενών καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και καταχωρούνται 
στον ιατρικό φάκελο. 

 Η συντήρηση και μεταφορά των εργαστηριακών δειγμάτων και μονάδων αίματος από και προς 
το κεντρικό νοσοκομείο γίνεται υπό τους κανονισμούς του νοσοκομείου από ειδική υπηρεσία 
μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων. 

 Ακολουθούνται όλα τα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια του νοσοκομείου, 
όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την υπ’ αρ. 319/24.07.2017 Δ.Σ. απόφαση του Γ.Ν.Α. Λαϊκό. 

 Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 307/17.07.2006 Δ.Σ. απόφαση του Γ.Ν.Α. Λαϊκό, οι ασθενείς του ΚΜΑ 
καλύπτονται από τις κλινικές του νοσοκομείου σε έκτακτα περιστατικά ακόμα και σε ημέρες 
που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο. 

 Η ασφάλεια των προσωπικών ιατρικών δεδομένων ακολουθεί τα πρότυπα του τμήματος 
Πληροφορικής του κεντρικού νοσοκομείου.  

 Αιμοεπαγρύπνηση: ακολουθείται ο εσωτερικός κανονισμός Διαχείρισης Ανεπιθύμητων 
Αντιδράσεων του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας και Αναφοράς Αιμορραγικών 
Διαθέσεων του Γ.Ν.Α. Λαϊκό.  
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 Τιμές πανικού: ακολουθείται η εσωτερική διαδικασία ενημέρωσης από τα εργαστήρια του 
νοσοκομείου με τηλεφωνική επικοινωνία του ιατρού του εργαστηρίου με ιατρό του Κέντρου 
και με την προϊσταμένη νοσηλεύτρια. 


