ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
• Πάρτε δείγμα αίματος από τον ασθενή σε δύο σωληνάρια (αιματολογικό-βιοχημικό) από ελεύθερη
περιφερική φλέβα. Στείλτε τα στην Αιμοδοσία με το παραπεμπτικό διασταύρωσης
συμπληρωμένο σε κάθε πεδίο και υπογεγραμμένο ολογράφως από τον υπεύθυνο ιατρό.
• Γρήγορη επικοινωνία με την Αιμοδοσία για προτεραιότητα της επείγουσας διασταύρωσης.
Τηλ:2811/ 2815/ 2813
• Εξηγήστε τη διαδικασία στον ασθενή και εξασφαλίστε τη συγκατάθεσή του
• Αν υπάρχει αμφιβολία κατά την επισκόπηση της μονάδας (θολερότητα, αλλοίωση χροιάς)
επικοινωνήστε με την Αιμοδοσία.
• Επιβεβαιώστε τα στοιχεία ασθενούς – μονάδας- ετικέτα διασταύρωσης-ημερ. λήξης αίματος.
• Υπογραφή του παραγώγου και του βιβλίου μεταγγίσεων από ιατρό.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
• Ζωτικά σημεία ασθενούς
1. πριν τη μετάγγιση
2. 15 λεπτά μετά την έναρξη
3. μετά το τέλος της κάθε μετάγγισης
• Ανακινήστε καλά τη μονάδα πριν τη μετάγγιση
• Εφαρμόστε συσκευή μετάγγισης αίματος άσηπτα
• Χρησιμοποιείστε φίλτρο λευκαφαίρεσης σε επιλεγμένες κατηγορίες ασθενών / ερωτείστε τον
ιατρό
• Μη λευκαφαιρείτε τα ήδη λευκαφαιρεμένα στην Αιμοδοσία συμπυκνωμένα ερυθρά.
• Έγχυση τα πρώτα 15 λεπτά με βραδύ ρυθμό.
• Χορήγηση μονάδων ερυθρών μέσα σε 2 ώρες. Μέγιστος χρόνος χορήγησης οι 4 ώρες.
• Χορήγηση αιμοπεταλίων μέσα σε 15-30 λεπτά, FFP σε 60 λεπτά.
• Φάρμακα ή διαλύματα δε πρέπει να προστίθενται στο αίμα ή να χορηγούνται ταυτόχρονα στην
ίδια γραμμή εκτός από φυσιολογικό ορό. ΟΧΙ RINGERS - D/W 5% - Ca++ - ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ
• Αντικαταστήστε το σύστημα αίματος σε κάθε φιάλη ή κάθε 12 ώρες και σε κάθε αλλαγή
παραγώγου.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Παρατηρείστε τον ασθενή και αναφέρετε άμεσα κάθε δυσχέρεια παρουσιάζει
Επιστρέφετε στην Αιμοδοσία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε.
Μη κρατάτε τα παράγωγα αίματος στα ψυγεία της κλινικής ή στους πάγκους νοσηλείας
Σε περίπτωση αντίδρασης επιστρέψτε τη μονάδα μαζί με τη φόρμα αντίδρασης συμπληρωμένη
μαζί με δείγμα αίματος από τον ασθενή σε δύο σωληνάρια (αιματολογικό-βιοχημικό) .
• Πετάξτε τους άδειους ασκούς και τα συστήματα αίματος στη κίτρινη σακούλα για αιματηρά
υλικά.
•
•
•
•

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ
• Για την παραλαβή παραγώγων απαιτείται το παραπεμπτικό παραλαβής.
• Αποφεύγετε νυκτερινές μεταγγίσεις.
• Κάθε τρεις ημέρες καινούργιο δείγμα ορού για διασταύρωση.
Το τμήμα Αιμοδοσίας είναι κοντά σας για να παρέχει συνεχή και ασφαλή προμήθεια αίματος και
παραγώγων όπου πραγματικά χρειάζεται. Η μετάγγιση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία γι
αυτό η εκτίμηση οφέλους–κινδύνου πρέπει να γίνεται σωστά.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

