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A hemovigilancia története (1)

A hemovigilancia kifejezés a pharmacovigilancia 
szóból származik.

Ez utóbbit a gyógyszerek hatásának 
monitorozására alakították ki.

Az FDA (Food and Drug Administration=Amerikai 
Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet) 
már az 1970-es években kezdeményezte az 
adatgyűjtést a vérátömlesztések kapcsán.



A hemovigilancia története (2)

Az első magyar 
Transzfúziós

Szabályzat-ot 
1978-ban adták ki.

Előírta a transzfúziós 
jelentőlap és 

transzfúziós napló 
használatát.



A hemovigilancia története (3)

Az áttörést a vérellátásban a 90-es évek hozták:
- A földrajzi távolságok lerövidültek. Az utazási 
lehetőségek kibővültek.
- Számos bizonyított vírusfertőzés történt. Ezzel 
párhuzamosan a vizsgálati módszerek 
érzékenyebbé váltak.
- 1993 óta a gyári plazma készítmények (albumin, 
alvadási faktorok) gyógyszernek minősülnek. 
Alapanyaguk az emberi eredetű vérplazma.
-Az informatika fejlődése megteremtette a gyors és 
könnyű adatgyűjtés és tárolás lehetőségét. 



A jogi háttér 

Európa (A legfontosabbak)

1993 stabil 
plazmakészítmények 
gyógyszernek minősülnek.

1995 „Hemovigilancia” 
fogalma és célkitűzései.

2002/98/EK („anya”) direktíva. 
(Vérgyűjtés minőségi és biztonsági 
előírásai.)

2005/61/EK direktíva (Nyomon 
követhetőség, súlyos-káros 
események jelentése.)

 

Magyarország
138/1995. Korm. Rendelet 

vonatkozó Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési 
Program.

1998 Országos Vérellátó 
Szolgálat megalakulása.

3/2005 EüM rendelet 
(Vérgyűjtés minőségi, 
biztonsági és technikai 
előírásai. Tartalmazza a 
hemovigilanciára vonatkozó 
elvárásokat is.) 



Alapvető fogalmak

A 3/2005. (II.10.) EüM rendelet 2. §-a 64 fogalmat 
sorol fel. A hemovigilancia témakörében 
legfontosabbak:

1. Hemovigilancia.
2. Nyomon követhetőség.
3. Visszavezetés.
4. Súlyos káros esemény.
5. Súlyos szövődmény.



Hemovigilancia

Egy folyamat, melynek része a nyomon 
követhetőség (tracebility) és a visszakeresési 
(look back) eljárás.

A súlyos káros vagy váratlan eseményekkel, illetve 
a donoroknál vagy recipienseknél fellépő súlyos 
szövődményekkel kapcsolatos szervezett 
megfigyelési és követési eljárás, valamint a 
donorok epidemiológiai nyomon követése.



Nyomon követhetőség

Minden egyes különálló vér vagy abból származó 
vérkomponens nyomon követése a donortól a 
végső rendeltetési helyig – ideértve a recipienst, 
a gyógyszerek gyártóját vagy a megsemmisítő 
helyet – és fordítva.



Visszakeresés

Valamely transzfúzióval kapcsolatos káros 
esemény kivizsgálásának folyamata, 
amely visszavezethető a véradóra.



Súlyos káros esemény

A vér és vérkomponensek gyűjtésével, 
vizsgálatával, feldolgozásával, tárolásával és 
elosztásával kapcsolatban fellépő bármely olyan 
kedvezőtlen esemény, amely a recipiensek 
halálához vezethet vagy életveszélyt, maradandó 
károsodást eredményezhet, illetve amely 
gyógyintézeti kezelést igényel vagy betegséghez 
vezet, vagy ezeket meghosszabbítja. 
(A vérkészítmény előállítás folyamata.) 



Súlyos szövődmény

A vér és vérkomponensek gyűjtésével vagy 
transzfúziójával kapcsolatban fellépő olyan nem 
kívánt reakció a donor vagy a recipiens 
szervezetében, amely halálhoz vezet vagy 
életveszélyt, maradandó károsodást 
eredményez, illetve amely gyógyintézeti kezelést 
igényel vagy betegséghez vezet, vagy ezeket 
meghosszabbítja. (A transzfúzió szereplői.)



A rendszer célja

Megelőzni a súlyos, káros események ismételt 
előfordulását.

Adatokat nyerni a donorokról és betegekről.
Megakadályozni a fertőzések terjedését. 

Eszközei:
adatelemzés,
rendszeres visszacsatolás (feed back),
korrekciós és megelőző intézkedések. 



A nyomon követhetőség, 
visszakereshetőség nemcsak a vérellátás 
jellemzője és igénye.

Mindennapi életünk része.

Jelen van a legtöbb iparágban:
élelmiszeripar, autóipar, szállítás...



Mit is jelent a nyomon követés és 
visszakeresés a vérellátásban?

Ha a beteget a vérátömlesztést követően 
egészségkárosodás éri, bizonyítani kell, hogy azt 
nem a vérkészítmény beadása okozta.

Ha a donor egészségkárosodása a véradását 
követően derül ki, valamennyi véradásból 
származó készítményét vissza kell tudni hívni, 
amennyiben beteg már megkapta ismerni kell a 
kilétét.

Követés vénától vénáig.



Ha a vérkomponensből gyógyszer készült,  szükség 
esetén ki kell tudni vonni a forgalomból. 

 
Ha a vér valamilyen okból megsemmisítésre kerül, 

igazolni kell, hogy betartották a veszélyes 
hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat.



A nyomon követési lánc elemei

1. A véradó kivizsgálása DONOR
2. Vér illetve vérkomponens gyűjtése
3. Teljes vér feldolgozása és kivizsgálása (Párhuzamosan 

történik).

4. Tárolás
5. Elosztás (kiadás, szállítás)(Beteg célra, 

gyógyszergyártásra.)

6. Transzfúzióra történő felhasználás
RECIPIENS



Az azonosítás

A vér nyomon követhetősége érdekében minden 
egyes véregységet egyedi azonosítóval kell 
ellátni a véradás során.

Ez a vérvételi szám. Egyedi és megismételhetetlen.
„Beszélő szám.” (Pl. M101017012084003.)

Megállapítható belőle a véradási év és az az 
intézmény, ahol a véradás történt.





Mire jó az egyedi azonosító (1)

A fenti információkon felül (év, intézmény)
 
A véradóról nyilvántartás készül (számítógéppel 

támogatott) és a vérvételi szám minden 
alkalommal bekerül ebbe az adatbázisba.

Vérvételi szám alapján a donor kiléte 
megállapítható, ugyanakkor a anonimitása 
biztosított.



Mire jó az egyedi azonosító (2) 

Teljes vérek vételekor a vérvételi zsákrendszer 
minden egyes tagjára és a mintacsövekre is 
rákerül az azonosító. 

 
A vérből vérkomponensek készülnek. (Alapfeldolgozás 

során 2 illetve 3 komponens).

A gyártási és kivizsgálási folyamat minden 
lépésében valamennyi terméket és mintát a 
vérvételi számmal azonosítanak és tartanak 
nyilván.

 



Mire jó az egyedi azonosító (3)

 
Amikor a véreket vérkészítményeket kiadják vagy 

átadják a szállítási okmányok vérvételi számokat 
tartalmaznak. (A donor adatbázisból szükség esetén a 
véradó visszakereshető.)

Az OVSz a kiadásig követi a készítményeket. A 
további nyilvántartás a betegellátó intézmények, 
gyógyszergyárak feladata.

 



Szakmai szabályozás

Guide to the preparation, Use and Quality Assurance of Blood 
Components (Recommendation No. R (95) 15), European 
Comittee (Partal Agreement) on Blood Transfusion (CD-P-
TS). (Rendszeresen felülvizsgált dokumentum.)

Transzfúziós Szabályzat az OVSz módszertani levele 2. 

kiadás, változatlan utánnyomás, javított 
formanyomtatványokkal, 2008.

VIR-01_V04 Hemovigilancia, OVSz Minőségügyi Eljárás, 

KMRVK 1.0-015 Súlyos események/szövődmények 
bejelentésének rendje. Szabvány Műveleti Utasítás, intézeti 
szabályozás.

 



Alapelvek

A nyomon követési lánc minden elemére (véradó 
kivizsgálása, a vér illetve vérkomponens gyűjtése, teljes vér 
feldolgozása, teljes vér kivizsgálása, vérkészítmények 
tárolása, elosztása, szállítása, transzfúzióra történő 
felhasználás) meghatározottak.

Szakmai alapokon, minőségbiztosítási elvek alapján állapítják 
meg őket. Ne vagy minimálisan fordulhassanak elő súlyos 
káros események/szövődmények. Amennyiben előfordulnak, 
a rendszer segít az okok felderítésében, hibajavító 
intézkedések meghozatalában.



1. A véradó kivizsgálása

Alapelvek:
Csak egészséges ember adhat vért.

(A donor nyilatkozik egészségi állapotáról. Kérdőív alapján 
„kikérdezik”. Jogi következménye is van.)

A donor egészsége nem károsodhat.

(A donort előzetes laboratóriumi (Hgb) és orvosi 
vizsgálatnak vetik alá.)

A beteg egészsége nem kerülhet veszélybe.



2. Vér illetve vérkomponens gyűjtése

Alapelvek:

A donort ne érje egészségkárosodás. (Emlékeztető: 
Súlyos szövődmény. A vérgyűjtés megszakítása, ha 
szükséges. A donor megfigyelése a véradás alatt és után. 
Kártérítés pl. hematoma okozta munkakiesés miatt. A 
donorok biztosítva vannak.)

A készítményt ne érje károsodás (Emlékeztető: 
Súlyos-káros esemény.Zárt vérvételi rendszer. Megfelelő 
donorkar fertőtlenítés. A teljes vérek megfelelő tárolása – 
speciális tárolórendszer: Compocool – feldolgozásig.



3.1. A teljes vér feldolgozása

Alapelvek:

Szétválasztás komponensekre optimális időn belül. 
(24 órán belül.)

A komponensek (vvs., tct., plazma) 
nyomonkövethetősége. (A teljes vér egyedi 
azonosítója - vérvételi száma – a komponenseket is 
nyomon kíséri.

Komponens terápia. (A gazdaságosság jegyében. „Adj 

vért és ments meg három életet.”)   



3.2. A teljes vér kivizsgálása

Alapelvek:
Megfelelő érzékenységű, tömeg vizsgálatra 

alkalmas módszerek, tesztek, gépek. (Költség – 
haszon összefüggés.) 

Kötelezően elvégzendő vizsgálatok véradást 
követően. (Vércsoport, Rh (D) meghatározás, HIV, HCV, 
HBsAg, Sy minden véradás alkalmával. a-HBc vizsgálat 
első véradóknál. Antigén szerkezet legalább 2 
alkalommal.)

On-line adatátvitel. (Az automaták és a számítógépes 
rendszerek között. Emberi hiba minimalizálása.)

 Jártassági vizsgálatok. (Technikai biztonság.) 



4. Tárolás

Alapelvek:

A készítményeket az előírt tárolási hőmérsékleten 
kell tárolni (vvs. +4 és + 6 ºC, tct. +20 és + 24 ºC 
közötti, FFP ≤– 25 ºC hőmérsékleten.)

A tárolótérhez illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá.

A hőmérsékletet az előírt gyakorisággal ellenőrizni 
kell. (Riasztás. 24 órás felügyelet.)

A tárolási kapacitás elegendő legyen egy esetleges 
biztonsági mentéshez.

 Biztosítani kell e megfelelő higiénés 
körülményeket.

 



5. Elosztás (kiadás, szállítás)

Alapelvek:
A kiadási dokumentumoknak tartalmaznia kell az 

azonosításhoz szükséges adatokat. (Egyedi 
azonosító, gyártó, célintézmény, vérkészítmény azonosító 
– készítmény kód -, kiadás dátuma, kiadott mennyiség.)

Az előírt hőmérsékleteket, az illetéktelen 
személyektől való védelmet a szállítás során is 
be kell tartani. (A szállítást végző a felelős érte. Hűtött 
termékek esetében a hűtési lánc (Cool change) 

biztosítása.) 



6. Transzfúzióra történő felhasználás
(OVSz-en kívül történik)

Alapelvek:

A készítményt a beadás előtt ellenőrizni kell. 
(Makroszkóposan a minőségét. Az adatok egyezőségét. 
Lejárati időt.)

A beteget azonosítani kell és tájékoztatni a 
transzfúzióról.

A transzfúzióról nyilvántartást kell vezetni.
(Transzfúziós napló.)

A beteget nyomon kell követni (Nem kívánatos 
reakciók, szövődmények (rövid illetve hosszú távú). 

A transzfúzió megtörténtét dokumentálni kell. 
(Transzfúziós jelentőlap.)  



Támogató háttér

Jogi háttér. 
Szakmai háttér(Korábban áttekintettük).

Informatikai rendszer. (Az OVSz-ben korábban is, de 
nem egységes rendszerek. Ma már országos szintű. A 
donor véradási szokásai nyomon követhetőek.)

Minőségirányítási rendszer. (Működtetése törvényi 
előírás. Írott szabályozások a lánc valamennyi szereplője 
számára.)

RAS = Rapid Alert System (Az időtényező fontossága.)

Kórházak nyilvántartási és jelentési kötelezettsége.
Az információ megőrzés időtartama 30 év.  



Informatikai rendszer

Adatok összegyűjtése.
Adatok tárolása.
Adatok rendszerezése.
Adatok kigyűjtése.
Statisztikák készítése.
Gyors, pontos információk biztosítása.



Minőségirányítási rendszer 

Írott szabályozások.
Oktatás, képzés.
Hibakezelés.
A működés rendszeres felülvizsgálata.
Folyamatos „javítás”.
Megfelelő személyzet.
Megfelelő infrastruktúra.



Rapid Alert System (RAS) 

A lehető leggyorsabb információcsere (pl. gyárilag 
hibás zsák, szűrő, teszt stb.) a további káros 
események megelőzése érdekében a 
minőségbiztosítási rendszeren keresztül a 
kompetens hatóság felé.



Kórházak nyilvántartási és jelentési 
kötelezettsége 

Nyilvántartás és jelentés a beadott 
készítményekről (Transzfúziós napló. Transzfúziós 
jelentőlap.)

Jelentés a felhasznált és fel nem használt 
készítményekről.

Jelentés transzfúziós szövődményről. (Azonnali, 
késői.)



Gyakorlati példák 

1. Kórház bejelentése beteg transzfúziót követő 
reakciójáról.

2. Kórház bejelentése (akár évekkel) korábbi  
transzfúzióhoz kapcsolható vírus fertőzésről. (Ok 
okozati összefüggés, a szolgálatnak kell „ártatlanságát” 
bizonyítani. Jogi felelősség kérdése: ki fizeti a révészt.)

3. Gyógyszergyártó bejelentése vírus pozitivitásról.
5. Donor utólagos belelentése megbetegedésről. 

(Nyilatkozat és kérdőív.)  



A jövő célkitűzései 

 1.A bizalom erősítése a szövődmények 
jelentésével kapcsolatban. (Valóban jelentik a 
szövődményeket? Minden szövődményt jelentenek?  

 2.A papír alapú dokumentáció segítése ill. 
felváltása informatikai rendszerekkel.  

 3. A kórházi nyilvántartások javítása.    (TraceLine.)

 4. Az intézkedések hatásfokának és 
gyorsaságának javítása.



És a minőségügyes szerepe a 
rendszerben

Megpróbálja megértetni a rendszer lényegét.
Megpróbálja jó és hatékony csapatjátékra 
ösztönözni kollégáit.

Mert egyébként a (futball) edzők sorsára jut:
Gyenge játék esetén őt marasztalják el.



Köszönöm a figyelmet!
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