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Jméno a příjmení:  
 
 

 Oddělení:   

Rodné číslo: 
  Dg.:   Pojišťovna:   

Indikace k transfuzi:  
  Hb:  Tro:  

Předtransfuzní anamnéza:    antileukocytové protilátky ………………..       antitrombocytové protilátky 
…………  
       předchozí transfuze       antierytrocytové protilátky (jaké) …………...    IgA deficit 
       porody, aborty                 potransfuzní reakce (jaká) ………………   alergie           transplantace KD 
Transfúzní p řípravek p ři/ po kterém vznikla reakce:   

Typ ................  odb.č. ..................................  transfundováno ml ....................  reakce vznikla při/ po transfúzi ........... 
min 

Uveďte všechny bezprostředně po sobě aplikované p řípravky , které předcházely reakci: 

Druh p řípravku Číslo p řípravku Krevní 
skupina Množství Datum / čas 

aplikace 
      
      
      
      

Další (doprovodná) léčba: 

Subjektivní p říznaky Objektivní nález Klinická pracovní diagnóza  
  pocení 
  zimnice, třesavka 
  dušnost 
  svědění kůže 
  pocit závratě 
  nevolnost 
  nausea  
  zvracení 
  bolesti hlavy 
  bolesti břicha  
  bolesti hrudníku 
  bolesti zad 

jiné:  

 kopřivka / vyrážka (do 24 hod) 
 horečka (zvýšení teploty > 1°C) 
 bronchospasmus / tachypnoe 
 pokles TK (> 20  mmHg do 24 hod) 
 hemoglobinurie / anurie 
 tachykardie / arytmie 
 kolaps / šok            
  přetížení oběhu 
 ikterus 
 purpura / krvácení  
 plicní infiltrát (rtg do 6 hod) 
  ledvinné selhání  

jiné: 

Akutní reakce (do 24 hodin)  
 hemolytická  
 febrilní Pozdní reakce (za 24 hodin) 
 alergická   hemolytická (do 21 dnů) 
 plicní (TRALI)             potransf.purpura (do 12 dnů) 

 anafylaktická   TA-GvHD (do 6 týdnů) 
 septická   potransfúzní infekce 

jiné: 

Klinický stupe ň reakce 

 lehká   (odezní po zastavení transfúze a jednoduché léčbě) 
  střední (neodezní po jednoduché léčbě, bez monitorování živ.funkcí) 

 těžká    (orgánové poruchy, vyžaduje monitorování živ.funkcí) 

Laboratorní vyšetření provedena:               moč chemicky před transfuzí              moč chemicky po transfúzi 

Vzorky k vyšet ření:   vzorek srážlivé i nesrážlivé krve (v EDTA) a zbytek transfúzního přípravku zašlete do Krevního centra. 

Další zaškrtněte:   LDH        haptoglobin      volný hemoglobin       bilirubin       hemokultura     koagulační vyšetření 

Průběh a léčba:  
 

 

Trvání reakce:                 Začátek NÚ:          Konec NÚ:                               
(datum/hodina) 

Výskyt  NÚ:               opakující se         neopakující se           neznámý   

Úmrtí   Příčina smrti:                                                                                  Pitva:  ano    ne  
 
 
 
 
 datum hlášení  podpis lékaře  razítko zařízení (IČZ)  



Zpráva o nežádoucím účinku transfúze 

 
 
Při výskytu nežádoucího ú činku transfuze (akutní potransfuzní reakce) postupu jte takto:  
 

1. Okamžitě přerušte transfúzi , ponechejte i.v. přístup a informujte ošetřujícího lékaře. 
  
2. Zahajte lé čbu  dle klinického stavu pacienta - ordinace léka ře 
 
3. Zkontrolujte  u lůžka pacienta, zda nedošlo k záměně podaného transfuzního přípravku (identifikace pacienta 

a transfuzního přípravku (TP), kontrola výsledku předtransfuzního vyšetření, zopakování AB0 pacienta a TP). 
Důsledkem záměny při AB0 inkompatibilitě je akutní hemolytická reakce! 

 
4. Při záměně zkontrolujte všechny  současně podávané přípravky  na oddělení: 

a) křížová zám ěna – přípravek je podáván jinému pacientovi, pak zastavte všechny transfuze na oddělení, 
 

b) přípravek nenalezen  – ihned informujte výdejce (Krevní sklad,  tel.: 2538).  
 
5. Zkontrolujte dokumentaci p řípravk ů podaných bezprostředně před aktuální transfuzí a dokumentaci pacienta 

(záznamy o předchozích vyšetřeních AB0 a RhD pacienta, nepravidelné protilátky). 
 
6. Zkontrolujte kvalitu transfuzního p řípravku  (exspirace, vzhled - neporušenost obalu, změny barvy 

a konzistence, známky hemolýzy, zákal …). 
 
7. Vylu čte možnost, že hemolýza vznikla nezávisle na transf uzi  (např. při současném i.v. podání hypotonických 

roztoků, při diagnóze PNH …). 
 
8. Proveďte zápis do  dokumentace  pacienta a vyplňte formulář „Zpráva o nežádoucím účinku transfúze“. 
 
9. Odešlete vzorky  (odebrané z paže, kde nebyla aplikována transfuze) pro vyšetření příčiny, ke sledování projevů 

a následků reakce: 

- KO, volný Hb v séru a v moči, LDH, haptoglobin, bilirubin 

- kreatinin, elektrolyty, ASTRUP 

- PT, APTT, TT, DD, ATIII, fibrinogen 

- bakteriologické vyšetření - hemokultury 
 
10. Odešlete do krevního skladu KH  spolu s formulářem „Zpráva o nežádoucím   účinku   transfúze“:  

- vaky  se zbytky transfuzního přípravku i s transfuzním setem; pokud bylo bezprostředně po sobě podáno 
více TP, též zbytky již podaných, 

- vzorky  krve pacienta po reakci (3 zkumavky nesrážlivé krve v EDTA (Sarstedt s červeným uzávěrem 7,5 ml) 
u dětí adekvátní menší objemy) pro imunohematologická vyšetření (KS AB0 a RhD, protilátky proti 
erytrocytům, leukocytům, trombocytům). 
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