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Léčba transfuzními přípravky (krevní transfuze) 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o léčbě transfuzními přípravky. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je krevní transfuze: 
Léčebná metoda, kterou jsou pacientovi podány chybějící složky krve. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem navržena léčba 
transfuzními přípravky, které jsou připraveny z lidské krve: 

 koncentrát červených krvinek (erytrocytární masa) 

 čerstvě mražená plasma 

 koncentrát krevních destiček 

 jiný přípravek ……………………………………………………………………………… 
Tato léčba Vám může zachránit život nebo výrazně zlepšit zdravotní stav. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Podání krevní transfuze neomezí Váš režim a nevyžaduje speciální přípravu. Pouze Vám 
bude odebrán vzorek krve pro předtransfuzní vyšetření a před podáním transfuze Vám 
změříme krevní tlak, puls a tělesnou teplotu. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Transfuzní přípravek Vám bude podán nitrožilně. Bezprostředně před transfuzí lékař 
zkontroluje Vaše jméno, příjmení a datum narození, ověří si Vaši krevní skupinu. Prvních 
15 minut po zahájení podávání transfuze budete pod přímým dohledem kompetentního 
zdravotnického pracovníka, aby se zjistila tolerance Vašeho organismu na transfuzní 
přípravek. V průběhu transfuze bude Váš zdravotní stav sledován sestrou. V případě 
výskytu subjektivních potíží (např. nevolnost, zvýšená teplota) ihned informujte 
zdravotnický personál, transfuze bude okamžitě přerušena a lékař rozhodne o dalším 
léčebném postupu. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Provádí se pečlivý výběr zdravých dárců, výroba a bezpečnost transfuzních přípravků je 
zajištěna celou řadou organizačních a kontrolních opatření, provádí se testování povinných 
infekcí u každého transfuzního přípravku (AIDS, hepatitida B a C, syfilis).   
Přes všechna kontrolní opatření mohou nežádoucí reakce nastat: 

 imunitní: např. od lehkých, až po závažné, např. zvýšená tělesná teplota, třesavka, 
zimnice, svědění kůže, kopřivka, bolest hlavy, na hrudníku, v zádech, výskyt 
závažných nežádoucích imunitních reakcí je velmi vzácný 

 kardiovaskulární: např. zhoršené dýchání, otoky končetin, snížení nebo zvýšení 
krevního tlaku 

 přenos infekčního onemocnění: při testování povinných infekcí u každého 
transfuzního přípravku je velmi vzácný 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Bude Vám změřen krevní tlak, puls a tělesná teplota, podání krevní transfuze neomezí Váš 
režim. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Autotransfuze: transfuzní přípravek vyrobený z vlastní krve pacienta, lze podat jen 
u některých plánovaných operačních výkonů, za předpokladu dobrých hodnot krevního 
obrazu a celkově uspokojivého zdravotního stavu pacienta 

 

Erytropoetin: je alternativou podání transfuzního přípravku obsahujícího erytrocyty 
pouze u některých typů anemie (chudokrevnosti) 

 

Podání krevní plasmy:v určitých případech je možno použít deriváty (složky krevní 
plasmy) 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu, případně s jeho opakováním v průběhu 
stávající ambulantní léčby nebo v průběhu hospitalizace v Městské nemocnici 
Ostrava souhlasím.  

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 


