
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΠΛΟΚΗ                                 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1.Πυρετική αντίδραση 
 
 Ρίγος και υψηλός πυρετός 
 Ταχυκαρδία 
 Κεφαλαλγία 
 Ναυτία και εμετός 
 Ερυθρότητα προσώπου  

 Διακόψτε άμεσα τη μετάγγιση, ενημερώστε τον θεράποντα 
ιατρό και το τμήμα αιμοδοσίας 

 Θερμομετρήστε τον ασθενή μισή ώρα μετά την εμφάνιση 
ρίγους & χορηγήστε αντιπυρετικά για την ελάττωση του 
πυρετού 

 Σε ήπια αντίδραση μπορεί να συνεχιστεί η μετάγγιση μετά 
από ιατρική οδηγία+στενή παρακολούθηση του αρρώστου. 

2.Αλλεργική αντίδραση 
 Κνίδωση 
 Ερυθρότητα προσώπου  
 Ρίγος και πυρετός 
 Ασθματικός συριγμός 
 Οίδημα λάρυγγα 

 
 
 
 Διακόψτε τη μετάγγιση 
 Ενημερώστε το γιατρό 
 Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες 

3.Αιμολυτική αντίδραση 
 Ρίγος και υψηλός πυρετός 
 Έντονος πόνος στην οσφύ 
 Ανησυχία 
 Αίσθημα πληρότητας στο κεφάλι και 

ερυθρότητα προσώπου 
 Ναυτία και εμετοί 
 Συσφικτικός προκάρδιος πόνος, διάταση 

των φλεβών του τραχήλου 
 Ταχυκαρδία-Ταχύπνοια-Δύσπνοια-Shock 
 Μακροσκοπική αιματουρία-Ολιγουρία-

Ανουρία 
 Αιμορραγία από το τραύμα ή το σημείο 

φλεβοκέντησης 

 
 
 
 Διακόψτε τη μετάγγιση 
 Ενημερώστε το γιατρό 
 Καταγράψτε προσλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά 
 Χορηγήστε οξυγόνο για την αντιμετώπιση της δύσπνοιας 
 Στείλτε στην αιμοδοσία τη φιάλη του αίματος και δείγμα 
πρόσφατου αίματος για επανέλεγχο συμβατότητας 

 Απαλλάξτε τον ασθενή από το άγχος και την ανησυχία 
 Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες 

4.Υπερφόρτωση κυκλοφορίας 
 
• Δυσφορία 
• Δύσπνοια με μορφή ταχύπνοιας 
• Βήχας παραγωγικός 
• Ταχυκαρδία 
• Κεντρική κυάνωση 
• Διάταση των φλεβών του τραχήλου 

υγρούς ρόγχους στις βάσεις των 
πνευμόνων 

• Πνευμονικό οίδημα 

 
 
 
 Διακόψτε τη μετάγγιση 
 Ενημερώστε το γιατρό 
 Τοποθετήστε τον άρρωστο σε ανάροπη θέση 
 Παρακολουθήστε στενά τα ζωτικά σημεία του ασθενή 
 Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες 

5.Σημαιμία 
 
 Υψηλό πυρετό και ρίγος 
 Έντονη κεφαλαλγία και /ή κοιλιαλγία 
 Έντονη ερυθρότητα προσώπου 
 Εμετοί ή αιματηρή διάρροια 
 Καταπληξία 
 Σπασμοί και κώμα 
 
 
 
 
 

 
 
 Διακόψτε τη μετάγγιση 
 Ενημερώστε το γιατρό 
 Ζητήστε καλλιέργειες από το αίμα του δότη 
 Αντιμετωπίστε την σηψαιμία σύμφωνα με τις ιατρικές 
οδηγίες 

6.Αναφυλακτική αντίδραση 
 
 Γενικευμένη ερυθρότητα 
 Βρογχόσπασμος με κοπιώδη αναπνοή 
 Οπισθοστερνικός πόνος 
 Λαρυγγικό οίδημα 
 Καταπληξία 
 Απώλεια συνείδησης 

 
 
 Διακόψτε τη μετάγγιση 
 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αρχίσει πάλι η μετάγγιση 
 Ενημερώστε το γιατρό 
 Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση 

επινεφρίνης, κορτικοστεροειδών και οξυγόνου 
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