راهنمای تکمیل نسخه جدید فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق
خون و فرآوردههای آن به شماره 00.HV.007.FRM/02
تمامی قسمتهای فرم قبل از ارسال به صورت کامل ،خوانا و صحیح تکمیل شود .توجه به موارد ذیل ضروری
است.
 -1مشخصات بیمار:
 نام و نام خانوادگی به طور کامل و خوانا وارد شود. تاریخ تولد به صورت (روز/ماه/سال) درج شود. نام مرکز درمانی به صورت کامل نوشته شود. منظور از بخش :بخشی است که بیمار در آن دچار عارضه شده است. منظور از استان و شهر ،استان و شهری است که مرکز درمانی در آن واقع است. کد ملی به صورت کامل همراه صفرهای قبل و بدون خط فاصله وارد گردد. -2وضعیت بالینی:
 در قسمت علت نیاز به خون یا فرآورده ،گزینه و یا گزینههایی انتخاب شود که منجر به عارضه شده استت.در مواردی که چند نوع فرآورده همزمان تزریق شدهاند ،چند مورد را میتوانید انتخاب کنید.
 سابقه حاملگی و یا سقط جنین برای ایجاد آنتیبادیهای همولیز دهنده اهمیت دارد حتی اگر مربتو بتهسالیان پیش باشد :در این صورت گزینههای بلی و بیشتر از سه ماه گذشته انتخاب شود .در مورد بیماری که
اکنون حامله است یا سقط و یا زایمان در کمتر از سه ماه گذشته داشته است ،گزینههای بلتی و در کمتتر از
سه ماه گذشته انتخاب شود.
 در بخش تاریخچه بیماری ،تمامی موارد مربو به سابقه بیمار است .دقت در ذکر سوابق بیماری از اهمیتویژه ای برخوردار است.
 منظور از سابقه تزریق خون ،سابقه تزریق خون و یا فرآورده خونی در طول عمر میباشد. در صورتی که بیمار سابقه تزریق خون (با تعریف باال) را داشته باشد ،حتماً سابقه قبلی واکنش بته تزریتقخون ذکر شود .اگر قبالً تزریق خون و یا فرآورده خونی نداشته است ،در قسمت سابقه قبلی واکنش به تزریق
خون ،خیر انتخاب شود.
 در صورتی که بیمار سابقه مصرف آنتیبیوتیک دارد ،نام آنتیبیوتیک و تاریخ و زمان اتمام یا مصرف آخریندُز آن ثبت شود.

 -3مشخصات و شرایط فرآوردههای تزریقی:
بایستی شماره تمامی کیسههای تزریق شده در فاصله  42ساعت قبل از بتروز عارضته ثبتت شتود .شتماره
کیسه به صورت کامل مانند  050012937024ثبت گردد .گروه خون و  Rhکیسههای تزریق شدده بده
تفکیک ثبت شود.
 گروه خون و  Rhکیسه منجر به عارضه حتماً مشخص شود. تاریخ انقضا خون و یا فرآورده منجر به عارضه و تاریخ تزریق آن به طور کامل و دقیق ثبت شتود(شامل روز/ماه/سال)
 در قسمت شماره کیسه منجر به عارضه ،فقط شماره کیسه منجر بده عارضده خدون ثبتت شتود و درصورتی که چند کیسه همزمان تزریق شده است ،توضیح دهید که به این دلیل شماره کیسه قابل تشتخی
نیست.
 -شیفت ساعت شروع تزریق کیسه منجر به عارضه را مشخ

کنید که از  7صبح تا  91و یا  91تا  7صتبح

روز بعد بوده است.
 در بخش ساعت قطع تزریق کیسه منجر به عارضه خون ،منظور پایان تزریق و یا قطع تزریتق به علدتبروز عارضه است .یعنی اگر بروز عارضه قبل از پایان تزریق رخ داده است ،ساعت قطع تزریق ثبت شود و
در صورتی که بروز عارضه بعد از اتمام تزریق رخ داده باشد ،ساعت پایان تزریق ذکر شود.
 منظور از حجم تزریق شده ،حجمی از کیسه منجر به عارضه خون است که تا زمان بروز عارضه تزریتقشده است .با توجه به این که فرم نظارت تزریق برای  ،RBCتکتک پر میشود؛ لذا در صورتی کته فترآورده
 RBCباشد ،حجم تزریق و ساعت شروع و پایان تزریق برای همان کیسه منجر به عارضه باید پر شود (فقتط
یک کیسه) .در مورد پالکت FFP ،و فرآوردههایی که چند تا با هم در یک فرم نظارت پر میشوند ،متیتتوان
حجم و ساعت شروع و قطع تزریق را برای همان چند کیسهای که تا زمان بروز عارضته از یتک فترم نظتارت
تزریق شده ذکر نمود.
 در پاسخ سوال "آیا بیمار از محل تزریق خون ،دارو یا محلول تزریقی دیگری به جز نرمال سالین بته طتورهمزمان دریافت کرده است؟" پاسخ خیر است مگر این که از همان  lineو به طور همزمان تزریقتی بته جتز
نرمال سالین داشته باشد.
 در قسمت سوم بخش دوم (نام انواع فرآورده آورده شده) ،الزم است نوع فرآورده منجر به عارضه مشخشود (برای  ،Packed Cellگزینه  RBCرا مشخ

کنید .).کاملترین عنوان را استفاده نمایید .اگتر عنتوان

فرآورده مورد نظر در لیست نیست ،سایر فرآوردهها را عالمت زده و نامش را یادداشت کنید.

 -4عالیم ،نشانههای بالینی و نتایج آزمایشگاهی:
 -عالیم و نشانههای بالینی ،فقط در صورتی که در هنگام تزریق و یا پت

از آن ایجاد شوند و یا تشددید

گردند ،بایستی ثبت شوند و عالیم و نشانههایی که قبل از تزریق هم بوده و تشدید نشده نبایتد عالمتت زده
شوند .در صورتی که عالیم و نشانههای دیگری رخ دهد که در این قستمت بته آنهتا اشتاره نشتده استت ،در
قسمت سایر عالیم ذکر شود.
 جدول عالیم حیاتی بیمار حتماً بر اساس مندرجات فرم نظارت پر شود .اطالعات جدول شامل عالیم قبتلو بعد از تزریق است .منظور از قبل از تزریق دقیقاً قبل از شروع تزریق و منظور از عالیم بعداز تزریق ،عالیتم
مربو به زمان بروز عارضه است و تعاریف کنار جدول باید با مندرجات جدول مطابقت داشته باشد
(تعاریف کنار جدول مربو به بالغین است) .مثال :اگر در فرد بالغ بر اساس جدول ،افزایش برابر و یا بیش از
 03میلیمتر جیوه در فشار سیستول و یا دیاستول وجود داشته باشد ،میتوان گزینه افتزایش فشتار ختون را
عالمت زد.
 نتایج رادیوگرافی قفسه صدری و آزمایش فقط در صورتی که غیر طبیعی استت و بعد از عارضده ایجدادشده و یا بیشتر شده ثبت شود.
 در قسمت نتایج آزمایشگاهی ،نتایج گروهبندی خون قبل از تزریق بترای تمام موارد چک متیشتود ،لتذاحتماً ثبت شود .نتیجه آزمایش کراسمچ قبل از تزریق که برای تمام واحدهای  RBCانجام متیشتود ،لتذا
باید در تمام موارد استفاده از  RBCثبت گردد .در تمام موارد عارضه باید گروه خون بیمار مجدداً چدک
شود و در صورت عارضه با  RBCهم باید گروه خون و کراسمچ هر دو تکرار گدردد و بختش "بعتد از
تزریق" کامل شود .نتایج کراسمچ فقط به صورت سازگار و یا ناسازگار وارد شود و در صورت عتدم انجتام،
خالی بماند .نتایج  DATو غربالگری آنتیبادی ) (Ab Screeningبه صورت "منفی" و یا "مثبت" وارد شود
(از گذاشتن عالیم  +و یا  -خودداری گردد.).
 -در قسمت عالیم آزمایشگاهی و نتایج  X-Rayو کشت خون ،فقط در صورتی که آزمایشها پت

از وقتوع

عارضه انجام شدهاند ،نتایج آنها در این فرم ثبت شود.
 نتایج سایر تستهای آزمایشگاهی مرتبط با عارضه ،فقط در صورت انجام حتماً ذکر شوند .در صورت غیرطبیعی بودن نتایج ،مقادیر قبل از تزریق در صورت وجود ،جهت مقایسه قید شوند.
توجه:
در باالی صفحه  ،4تمامی موارد حتی آنهایی که تکراری هستند ،بایستی بته صتورت کامتل و خوانتا تکمیتل
شوند.

 -5تشخیص و شدت نوع عارضه:
 -در قسمت تشخی

نوع عارضه (الف) ،فقط یک مورد که با عالیم بیمار همخوانی بیشتری دارد عالمت زده

شود .در صورت انتخاب گزینههایی که با فلش ( )به گزینه بعدی مرتبط گردیدهاند ،انتخاب گزینه بعدی نیز
الزامیست.
 در قسمت ب ،شدت عارضه توسط پزشک هموویژالنبیمارستان مشخ

وپ

از مشتورت بتا پزشتک ارشتد همتوویژالن

شود.

 -6اقدامات درمانی انجام شده:
در این بخش ،تمامی اقدامهای درمانی که پ

از عارضه و در ارتبا با آن انجام شده مشخ

شود (توستط

پزشک معالج).
 -7قابلیت استناد عارضه و وضعیت بالینی بیمار:
در بخش هفتم برای همه عوارض ،میزان قابلیت استناد عارضه و وضعیت بالینی بیمار پ
درمانی تکمیل شود (توسط پزشک هموویژالن

و با مشورت پزشک ارشد هموویژالن

از اتمتام اقتدامات
بیمارستان).

 -8وضعیت بررسیهای انجام شده:
در این بخش ،منظور آزمایشهایی است که برای تأیید تشخی

نوع عارضه دستور داده شده است .در ضمن،

در این بخش نام و نام خانوادگی پزشک هموویژالنسی کته بیمتار را در حتین عارضته معاینته کترده استت و
همچنین پزشک ارشد هموویژالن

بیمارستان ،ثبت و توسط هر دو مهر و امضا شود .تاریخ و ساعت گتزار

نیز بابستی ثبت گردد (مربو به زمانی که پزشک فرم را تکمیل میکند.).
 -9دفتر هموویژالنس اداره کل انتقال خون:
بخش نهم مربو به پزشک مسئول هموویژالن
گزار

اداره کل انتقال خون است .الزم است زمانبندی الگتوریتم

عوارض رعایت شود و قبل از  24ساعت ،فرم عوارض توسط پزشتک ارشتد همتوویژالن

بیمارستتان

تایید و به اداره کل انتقال خون استان از طریق دورنگار (فک ) و یا پست الکترونیکی (ایمیل) ارستال شتود.
الزم به ذکر است که حتماً دریافت فرم ارسالی به اداره کل را پیگیری کنید.
تعاریف:
* کیسه منجر به عارضه :کیسه خون و یا فرآوردهای است که در زمان شروع عارضته در حتال تزریتق بتوده
است .در صورتی که در زمان شروع عارضه ،کیسهای در حال تزریق نبود ،آخرین کیسه تزریق شده را کیسته
منجر به عارضه فرض میکنیم.
 حاد یا تأخیری بودن عارضه :در صورت بروز واکنش در  42ساعت اول از شروع تزریق ،عارضه حاد و پتاز  42ساعت ،عارضه تأخیری محسوب میگردد.

