Pacient::
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod
IČO:00179230

Rodné číslo:

Bydliště:

Souhlas s podáním transfuze
Zástupce pacienta neschopného platně právně jednat:
jméno a příjmení:
Vztah k pacientovi:
zákonný zástupce

opatrovník

Transfuzí se rozumí podání transfuzního přípravku do žíly pomocí jednorázové transfuzní soupravy.
Zásadou léčby krví je podat pacientovi tu část krve, kterou nezbytně potřebuje. Podávají se proto následující
transfuzní přípravky:
• červené krvinky – při léčbě chudokrevnosti a krevních ztrát
• krevní destičky – k léčbě nebo prevenci krvácení, které je způsobeno poruchou vlastních destiček
• plazma – k léčbě poruch srážení krve
• bílé krvinky – k léčbě těžkých infekcí při nedostatku vlastních bílých krvinek
K tomuto typu léčby přistupujeme až po vyčerpání ostatních metod.
Celý proces začíná odběrem krve pacienta a jejím odesláním na transfuzní oddělení, kde je tento vzorek
zpracován a z krevní banky je vybrána krev od vhodného dárce.
Před podáním krve sestra i lékař zkontrolují všechny identifikační údaje na krevním vaku a v dokumentaci a lékař
provádí kontrolu krevní skupiny pacienta se skupinou z dodaného krevního vaku. Při shodě dává pokyn k aplikaci
transfuze. Poté následuje další zkouška – snášenlivost transfuzního přípravku. Trvá 10 minut a po celou dobu u
Vás bude přítomen lékař.
Vlastní transfuze trvá (v závislosti na typu podávaného přípravku) od desítek minut do zhruba dvou hodin. Po
celou dobu transfuze je pacient pod dohledem zdravotníků.
Rizika transfuze
Může nastat určitý stupeň nesnášenlivosti podávané transfuze ve Vašem těle, který se projeví:
• alergickou reakcí – objeví se svědivá místa na těle, kůže může být začervenalá
• zvýšenou teplotou – máte pocit tepla po těle, třesavku, zimnici
• postižením oběhu – může dojít k bušení srdce, pocitu dušnosti, bolesti na hrudi
• rozpadem krvinek – projevuje se bolestmi v zádech, dušností, třesavkou, svíráním na hrudi
Vždy upozorněte na změny – zdravotnický personál přeruší podávání transfuze a poskytne Vám odpovídající
léčebné kroky k zamezení komplikací.
Další rizika:
• přenos infekční choroby – nelze jej vyloučit, i když každý transfuzní přípravek je podroben vyšetření na infekční
choroby HIV, lues a zánětlivá onemocnění jater – hepatitidy; toto riziko se projeví s odstupem dnů až týdnů po
transfuzi
• aplikace transfuze mimo žilní vstup – v místě vpichu se vytvoří krevní podlitina, která může reagovat i zánětlivě
(proto i pocit tlaku v místě vpichu je nutno ihned oznámit zdravotnickému personálu).
Prohlašuji, že jsem byl/a lékařem srozumitelně informován/a o svém aktuálním zdravotním stavu, o
předpokládaném vývoji svého onemocnění a o navrženém individuálním léčebném postupu zahrnujícím provedení
transfuze.
Prohlašuji, že souhlasím s provedením transfuze včetně všech lékařsky odůvodněných vedlejších zdravotních
výkonů (podání nezbytných léčivých přípravků apod.).
Prohlašuji, že souhlasím s provedením neodkladných zdravotních výkonů nutných k záchraně mého zdraví nebo
života při neočekávaných komplikacích, které by se vyskytly při provádění transfuze.
Dne:

podpis pacienta (zástupce pacienta)

jmenovka a podpis ošetřujícího lékaře jmenovka a podpis provádějícího lékaře

