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آموزش های بالینی برای کارکنان طب انتقال خون
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نكات كلیدي:
- شناسایی صحیح بیمار: با اطمینان بیمار خود را در هر مرحله از روند تزریق خون شناسایی کنید.

- ارزیابی قبل از تزریق خون: قبل از تزریق خون ارزیابي كنید كه آیا بیمار دارای اندیکاسیون مناسب براي تزریق خون 
هست و آیا تجهیزات الزم وجود دارد؟ فرآورده تزریقي را با فرآورده تجویز شده چك كنید.

- اطمینان حاصل كنید كه ترانسفیوژن در مورد فرد صحیح و مورد نظر انجام شود. )شناسایي بیمار در هر مرحله(
- تزریق خون در عین اینکه نجات دهنده زندگی انسانهاست ولی عدم رعایت استانداردهای تزریق خون می تواند جان 

دریافت کنندگان خون و فرآورده های آن را به مخاطره اندازد.
- خون یک نوع بافت انسانی است که به صورت مایع و سیال در بدن جاریست و در واقع تزریق خون، یک نوع پیوند بافت 

محسوب می شود و بنابراین تزریق آن بسیار با اهمیت تر از تزریق کریستالوئید ها و سایر محلول های تزریقی می باشد.

نظام مراقبت از خون)هموویژالنس( چه كاري انجام مي دهد؟
- نظام مراقبت از خون)هموویژالنس( در ایران از سال 1388 تاسیس شد و تا خرداد 94 در 529 مرکز درمانی کشور استقرار 

یافته است.
- این سیستم مبتنی بر ارایه آموزش به کلیه افراد موثر در روند تزریق خون )پزشکان، پرستاران و کارکنان بانک خون( بوده 
و در نهایت در صورت بروز عارضه ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن فرم گزارش عوارض ناخواسته ناشی از تزریق 

خون در بیمارستان تکمیل و حداکثر ظرف 48 ساعت به مراکز انتقال خون ارسال می شود.
- در سیستم هموویژالنس ایران گزارش تمامی عوارض تزریق خون اعم از خفیف تا شدید الزامی است. مطابق بخشنامه 
سال 1390 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استقرار نظام مراقبت از خون )هموویژالنس( در تمامی 
مراکز درمانی الزامی است. انجام خوب این فرآیند، نیاز به تکمیل فرم ها توسط  پزشكان و پرستاران و مشارکت فعال آنها 

در تشخیص و گزارش تمامی عوارض تزریق خون اعم از خفیف تا شدید و حتی موارد مرگ و میر احتمالی دارد.
فعالیت نظام مراقبت از خون در ایران مطابق الگوریتم ذیل می باشد: 
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آخرین ویرایش تمامی الگوریتم ها، راهنماها، فرم ها، پوستر ها و اسالید های آموزشی همواره در وب سایت سازمان انتقال 
خون ایران به نشانی www.ibto.ir در دسترس می باشد. 

  )SHOT: Serious Hazards of Transfusion(در این درسنامه در بعضی موارد از داده های سیستم هموویژالنس انگلستان
استفاده شده است. 

توصيه هاي كليدي نظام مراقبت از خون ایران از سال 1388 تا 1393
شناسایی صحیح بیمار: ضروري است بیمار دریافت کننده خون در تمامی مراحل از زمان نمونه گیری برای ارسال به آزمایشگاه تا 
زمان تزریق خون به خوبي شناسایي شود. از او نام و تاریخ تولد به صورت روز/ماه/سال سوال شود وبه گونه اي نباشد كه با بله یا 
خیر پاسخ دهد. در ممیزی های انجام شده از مراکز درمانی دارای سیستم هموویژالنس توصیه به استفاده از مچ بند استاندارد جهت 

شناسایی هویت بیماران می شود.

حداقل استاندارد توصیه شده براي تمامي برچسبهاي نمونه هاي ارسالی به بانک خون: هیچ نمونه اي بدون برچسب حداقل استاندارد 
كه شامل نام – نام خانوادگي-تاریخ تولد و بار كد بیمارستاني یا معادل آن است، نباید پذیرفته شود.

الگوي تعامل و ارتباط با بیمار نیاز به پیشرفت دارد. به طوري كه با افزایش تغییر شیفتهاي بیمارستاني و تقسیم مراقبت از یك بیمار 
بین افراد مختلف آسیب پذیري بیمار بیشتر مي شود.

آگاهي در مورد طب انتقال خون و تجویز فرآورده هاي آن هسته ي اصلي و ضروري براي تمامي تجویز كننده ها است.

1- قطع تزریق خون و باز نگاه داشتن مسیر وریدی با 
نرمال سالین

2- بررسی مجدد عالئم حیاتی بیمار
3- تماس با پزشک ارشد هموویژالنس و با پزشک معالج

4- تکمیل فرم گزارش عوارض

1- بررسی نشانه ها و عالئم در بیمار
2- تایید وقوع عارضه و تشخیص آن

3- مشاوره با پزشک مشاور در صورت نیاز
4- تکمیل مابقی فرم گزارش عوارض

1- تایید وقوع عارضه و تشخیص آن
2- تعیین وقوع عارضه )در صورت امکان(

1- تجزیه و تحلیل عوارض گزارش شده
2- ارائه اقدام اصالحی مناسب جهت پیشگیری از رخداد 

مجدد
3- نظارت بر اقدام های اصالحی انجام شده در بیمارستانها

بروز عارضه

سطح اول ساعت 0

ساعت 8

ساعت 48

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم

ساعت 24

پرستار آموزش دیده

پزشک ارشد هموویژالنس

پزشک مشاور

اداره کل انتقال خون استان  
و دفتر هموویژالنس در ستاد 
مرکزی سازمان انتقال خون
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خطرات همراه تزریق خون چیست؟
خوشبختانه در صورت رعایت استاندارد های بیمارستانی تزریق خون، مرگ به علت تزریق خون نادر است. در ایران مهمترین 
علت مرگ و میر ناشی از تزریق خون، عدم شناسایی صحیح هویت بیمار و پس از آن عدم رعایت استانداردهای بانک خون 
بیمارستانی می باشد. بر خالف افكار عمومي انتقال آلودگي باكتریایي و ویروسي از طریق تزریق خون بسیارغیر معمول است.

خطر بروز برخی عوارض تزریق خون در گزارش های سیستم هموویژالنس )UK )SHOT به شرح ذیل است:

میزان خطر به ازای تعداد کیسه های توزیع شده در UK در سال 2012نوع خطر
1 در 21413موربیدیتی ماژور

1 در 322580مرگ
B1 در 1/3 میلیونهپاتیت

C1در 28 میلیونهپاتیت
HIV1در 6/7 میلیون

مطابق گزارش SHOT اگر چه انتقال آلودگي ویروسي بسیار نادر است واز سال 2006 تا  سال2010 هیچ موردی گزارش 
نشده است، ولی 3 عفونت ویروسي تایید شده در سال 2012 براي SHOT  ارسال شده است. 1 مورد انتقال پاروو ویروس 

به كودك مبتال به آنمي داسي شكل و 2 مورد انتقال هپاتیت B از یك اهدا كننده واحد.
در حقیقت GVHD )بیماری پیوند علیه میزبان( به ندرت گزارش مي شود و حتي قبل از سال 2001 هیج گزارشي نداشته ایم. 

البته با حذف لكوسیتها به طور قابل توجهي مي توان از GVHD پیشگیري كرد.
با این وجود در سال 2012 مرگ یك شیر خوار به علت GVHD گزارش شده این كودك به علت عفونت داخل رحمي 
پاروویروس مبتال به آنمي بوده  و براي درمان آنمي خون دریافت كرده بود كه در این خون حذف لكوسیتي و دادن اشعه 

انجام نشده بود و مرگ به علت GVHD در 3 ماهگي اتفاق افتاد.
اگرچه تا کنون در ایران، بسیاری از این مشكالت در تزریق خون  گزارش نشده است ولي عدم گزارش آن دلیلی بر رخ 
ندادن آنها نبوده و یادآور این هستند كه باید هوشیار باشیم  و تزریق خون را بدون اندیكاسیون واضح كه براي بیمار باید 

ثبت شده باشد انجام ندهیم.

مرگ و موربیدیتی ماژور
سالیانه تعدادی مرگ به علت عوارض تزریق خون گزارش می شود و بیشتر از آن موربیدیتی های ماژور پس از تزریق خون 

مشاهده می شود.)جدول2(

جدول شماره 1

یا  کليه  نارسایی  یا  دیاليز  ویژه،  مراقبتهای  بخش  در  شدن  بستری  )مثل  ماژور  موربيدیتی  و  مرگ  موارد  تعداد  جدول2: 
UK سایر واکنش های تهدید کننده حيات( در 

201020112012سال

1389مرگ به علت تزریق خون )قطعی یا احتمالی(

101117134موربیدیتی ماژور
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عوارض شایع گزارش شده در نظام مراقبت از خون ایران كدام است؟

3708 مورد عارضه مرتبط با تزریق خون و فرآورده ها از سراسر کشور از نیمه دوم سال 1388 تا پایان سال 1392 به واحد 
مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده )هموویژالنس( سازمان انتقال خون گزارش شده و ثبت شده است. تعداد وقوع 

عارضه گزارش شده در گروه هاي سنی عبارت است از:

23/6 درصد موارد  كمتر از  20   سال      بیشترین مورد  
5/1 درصد موارد80 سال و باالتر           کمترین مورد  

جدول3: ميزان بروز عوارض تزریق خون بر حسب گروه سنی                   

شایعترین عوارض گزارش شده به SHOT کدامند؟
گزارش های تجمعی 16 سال اخیر در شکل زیر نشان می دهد که تب حاد، آلرژی و افت فشار خون شایعترین عوارض 
کنیم  اولیه تزریق خون ذکر  به ویژه در دقایق  بیمار  مانیتورینگ  برای  تنها یک دلیل  اگر بخواهیم  باشند.  گزارش شده می 

جلوگیری از مرگ به علت آنافیالکسی با تشخیص سریع و درمان با آدرنالین است.

طبق نمودار فوق، عوارض تزریق خون در 3 گروه طبقه بندی می شوند:
1- واکنش هایی که قابل پیشگیری نیستند مانند واکنش های آلرژیک حاد

2- آنهایی که با بهبود روش های کاری قابل پیشگیری هستند مانند TA-GVHD که با استفاده از خون اشعه داده شده قابل 
پیشگیری است

3- واکنشهایی که ناشی از خطای انسانی است و کامال قابل پیشگیری است مانند تزریق خون اشتباه که متاسفانه این گروه 
شایعترین علت عوارض جدی تزریق خون می باشد.
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جدول4

درصد فراواني نوع وقوع عارضه تائيد شده عبارت است از :
)Mild Allergic Reaction(     50  %واکنش آلرژیک خفیف

)FNHTR(     34/5 %واکنش غیر همولتیک تب زا ناشی از تزریق خون

)Non Immune Hemolysis(     2/5%همولیز غیر ایمیون

)TACO(     1/7%گرانباری ناشی از تزریق خون

)Immune Hemolysis - Allo Ab(     1/4%همولیز ایمیون ناشی از آلو آنتی بادی

)Immune Hemolysis - ABO mismatch(     1/3%همولیز ایمیون

8/6%سایر

درحقیقت تعداد زیادی از نیازمندان تزریق خون و فرآورده ها را بیماران تاالسمی تشکیل می دهند كه  بیشتر در گروه سنی 
زیر 20 سال قرار می گیرند، لذا این مطلب یكي از دالیل اكثریت وقوع عارضه در سنین كمتر از 20 سال را شامل مي شود.

آنالیز داده های به دست آمده از فرم های گزارش عارضه در 5 سال گذشته نشان مي دهد، واکنش آلرژیک و واکنش تب 
زای غیر همولیتیک )FNHTR( شایعترین عوارض پیش بیني نشده هستند که به دنبال تزریق خون رخ می دهند و این یكي 
از دالیلي است كه باید در هنگام شروع تزریق خون، ثبت عالیم حیاتی بیمار و مانیتورینگ دقیق آن مطابق جدول مندرج در 

فرم ها ی نظارت بر تزریق خون انجام شود.
دفتر هموویژالنس سازمان انتقال خون ایران با بررسي عوارض گزارش شده و انجام ارزیابی مجدد ، تشخیص نهایي نوع 

عارضه را تائید مي نماید که بعضا با تشخیص اعالم شده درفرم گزارش اولیه متفاوت است. 

توزیع فراواني نسبی )%( عوارض برحسب سن
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خطا در اثر تزریق اشتباه فرآورده خوني بزرگترین گروه قابل پیشگیری را در گزارشات تشكیل مي دهد )كه با ناسازگاري 
ABO همراه است(

وقوع   موارد   بیشترین   Immune Hemolysis due to ABO Mismatch با علت تائید شده  عارضه  گزارش  مورد  ازکل50 
عارضه،  در تزریق RBC )48 مورد( بوده است.

این عارضه در کشورهای پیشرفته تحت عنوان Never Event نامیده می شود که به هیچ عنوان نباید رخ دهد.

از کل 53 مورد  گزارش عارضه تائید شده با علت Immune Hemolysis Due to existence of Allo Ab بیشترین موارد  
وقوع  عارضه  در تزریق RBC و در بیماران با جنس مونث و در گروه  سنی كمتر از 20سال رخ داده و بیشتر در بخش های 

مراکز درمانی رخ داده است. 48 مورد بیماران آسیب جدی نداشته اند.

چگونه از مشكالت تزریق خون پیشگیري كنیم؟
برخي از مشكالت جدي با نظارت دقیق و بهبود عملكرد قابل پیشگیري است.

برخي  از  واكنشهاي همولیتیك در بیماراني ایجاد مي شود كه هموگلوبینوپاتی دارند و به فنوتیپ خاصي از گلبولهاي قرمز 
نیاز دارند. آماده سازي واحد RBC سازگار )Rhوk( ریسك افزایش آلو آنتي بادیها را در RBC كاهش مي دهد. بیماران مبتال 
به تاالسمی و آنمي داسي شكل در معرض خطر هستند و این وظیفه پزشك است كه از تشخیص آزمایشگاهي فرد اطالع 
حاصل كند و کارکنان آزمایشگاهي هم تاریخچه ثبت شده فرد را بررسي كنند تا شواهدي از حساسیت قبلي وجود نداشته 

باشد.
بسیاري از موارد اضافه بار مایع مرتبط با تزریق خون )TACO( میتواند با ارزیابي جامع قبل از تزریق خون و مانیتورینگ 
دقیق بیمار 24 ساعت بعد از تزریق خون قابل پیشگیري باشد.TACO یك حالت خطرناك است به طوریكه در گزارشات 
SHOT در49.2% از موارد)96از 197(همراه تزریق خون در دوره ي 3 ساله 2010 تا2012 گزارش شده است .وحاصل آن 

مرگ یا عوارض ماژور بوده است در 50%از گزارشات مرگ در سال 2010 تا2012 )15از 30 مورد( TACO دخیل بوده 
است .

ارزیابي بیمار قبل از تزریق خون ضروري است، و مشخص مي كند آیا ترانسفیوژن مناسب است و اینكه آیا بیمار تاریخچه 
قبلي یا فاكتوري براي افزایش خطر وعوارض آسیب رسان دارد. در صورت نیاز بیمار به تزریق خون، باید به وی اطالع داده 

شده و توضیحات الزم در خصوص فواید و خطرات تزریق خون به بیمار ارایه شود.
مطابق استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها در ایران رضایت آگاهانه پیش از جراحی، بیهوشی، استفاده از خون و دیگر 

فرآورده های خون و سایر درمانها یا اقدام های درمانی پرخطر اخذ می گردد. 
همچنین جامعه بین المللی انتقال خون )ISBT( در بندهای 14-12 مبحث "کدهای اخالقی برای اهدای خون و تزریق خون" 

اخذ رضایت از بیماران دریافت کننده خون را ضروری می داند:
بند12- بیماران باید از فواید وخطرات شناخته شده تزریق خون و/یا درمان های جایگزین آن اطالع یابند و حق پذیرفتن 

یا رد کردن آن را داشته باشند و هر دستورالعمل )بخشنامه( معتبر باید محترم شمرده شود.
بند13- در مواردی که بیمار قادر به اخذ رضایت آگاهانه نباشد، اساس درمان با تزریق خون باید در بهترین شرایط ممکن 

برای بیمار باشد.
بند14- درمان با تزریق خون باید تحت نظر و مسئولیت کامل یک پزشک دارای شماره نظام پزشکی باشد.



11

علتاقدام
بیمار باید مورد مصاحبه قرار گیرد و پرونده او از نظر 
تاریخچه پزشكي، عالیم بالیني و شمارش واحد خوني 
اخیر مورد بررسی قرار گیرد در صورت امكان و حتما 

معاینه شود

سنجش اینكه آیا تزریق خون مناسبترین كاري است كه باید انجام شود؟
تزریق خون درمان آنمي فقر آهن نیست.

بررسی شود آیا احتمال خطر بالیني برای بیمار پس از تزریق خون مانند 
نارسایي احتقاني قلب وجود دارد؟

در صورت امكان اندیكاسیون تزریق خون و خطرات  
ومزایاي آن با توجه به پرونده بیمار مورد بحث قرار 
گیرد و برای وی توضیخ داده شود یا از طریق بروشور 
اطالعات بیمار آگاهی الزم به وی داده شود و برگه 
رضایت آگاهانه اخذ و در پرونده بیمار ثبت گردد.

اطمینان حاصل كنید كه بیمار علت نیاز به خون را درك كرده است 
بیمار بایدآگاه باشد كه الزم است هر گونه عالیم جدیدي را كه ممكن 
است تجربه كندگزارش دهد به ویژه افرادي كه بعد از تزریق خون محیط 
بیمارستان را زود ترك مي كنند الزم است كه مورد پیگیري باشند زیرا 

واكنشهاي تاخیري ممكن است در طول 14 روز بعد روي دهد

به دنبال تزریق خون به چه هدفی می خواهیم برسیم؟ فواید تزریق خون فواید در مقابل خطرات تزریق خون
در پرونده بیمار ثبت شود و نتیجه مورد انتظار و نتایج واقعی نیز ذکر شود

برای محاسبه تقریبی سرعت و حجم تزریق خون و به طور ویژه برای در نظر داشتن سن، وزن و شرایط عمومی بیمار
کودکان و بالغین با وزن کم و افرادی که در معرض خطر اضافه بار مایع 

مرتبط با تزریق خون قرار دارند.

آیا بیماران براي تزریق خون نیاز به الزامات خاصي 
دارند؟

برخی گروه های بیماران نیاز به الزامات خاصی در تزریق خون دارند مثال 
بیماران با نقص ایمنی باید خون اشعه داده شده دریافت کنند یا بیماران 
مبتال به هموگلوبینوپاتی که آنتی بادی های شناخته شده داند باید فنوتیپ 

های خاص گلبول قرمز دریافت کنند

جلوگیری از اضافه بار مایع مرتبط با تزریق خون در بیماران در معرض آیا بیماران نیاز به دیورتیك دارند؟
خطر مانند بیماران سالمند با شواهد نارسایی احتقانی قلب

جدول5: ارزیابی قبل از تزریق خون

پیشگیري از ترانسفیوژن قابل اجتناب
آیا  واقعا تزریق خون درمان مطلوب است یا جایگزیني براي تزریق خون وجود دارد؟ مثال هایی که نباید تزریق خون انجام 

شود عبارتند از:
- ترمیم زخم
- کمبود آهن 

- اصالح آنمی پیش از عمل
- آیا مي توان از cell salvage استفاده كرد؟

FFP از كنسانتره کمپلکس پروترومبین براي مقابله با اثر وارفارین استفاده كرد نه از -
- توجه شود كه چه نتیجه هموگلوبین بیمار درست باشد وچه مورد شك، بررسی مجدد صورت گیرد براي مثال نمونه هاي 
خوني كه از همان رگی که بیمار سرم دریافت می کند، گرفته مي شود ممكن است نتیجه اشتباه ورقیق تري براي همو گلوبین 
داشته باشند و تزریق خون غیر ضروري را حاصل كند همچنین دستگاه آنالیز گازهای خون نیز ممكن است نتیجه اشتباه را 

بیان كند مگر اینكه از كیفیت آن اطمینان حاصل شود. 
- ترومبوسایتوپني در بیماران تشخیص داده شود، زیرا تزریق پالكت ، براي ترومبوسایتوپني حاصل از واكنشهاي ایمني و 
ترومبوسایتوپني ناشي از هپارین و TTP درمان مناسبی نیست ودقت شود كه آیا تزریق خون مناسب با نتایج گذشته بیمار و 

مشكالت بالیني او هست؟ 
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دستورالعمل
بیماراني كه به علل مذهبی یا سایر علل راضی به تزریق 
آنها  براي  پزشكي  مشاوره ي خاص  باید  نیستند  خون 
انجام شود و این اطالعات در پرونده بیمارمستند سازي 

گردد و براي آگاهي پرسنل در دسترس باشد.

از اضافه بار مایع مرتبط با تزریق خون اجتناب کنید
برخي از بیماران ریسك باالتري براي اضافه بار مایع مرتبط با تزریق خون دارند با این حال این نكته براي تمام بیماراني 

كه تحت انتقال خون هستند باید مورد توجه قرار گیرد.

:TACO (Transfusion Associated Circulatory Overload( عوامل خطر براي
- سن باالي70 سال

- نارسایي قلبي- اختالل كلیه- هایپوآلبومینمي- افزایش حجم مایعات در بدن
- سرعت باالي تزریق خون

- وزن پایین
- میزان تزریق خون

- نظارت براي متعادل بودن مایعات
- نظارت بر هموگلوبین بعد از دریافت 1 یا 2 واحد خون

- تجویز دیورتیك در شروع ترانسفیوژن خون اگر نیاز است

شایعترین مشکالت بارز در گزارش های SHOT  کدامند؟
 ABO شناسایي صحیح بیمار قدم اساسي برای سالمت بیمار است.عدم شناسایي درست بیمار مي تواند منجر به ناسازگاري
در تزریق خون شود كه با عوارض جدي یا مرگ همراه است.  نتیجه اشتباه همو گلوبین به علت عدم شناخت بیمار مي تواند 
منجر به ترانسفیوژن غیر ضروري شود كه با خطر مرگ یا افزایش بیش از حد حجم مایعات همراه است. البته در ایران بسته 

به بیمارستان های مختلف، آمار عدم شناسایی صحیح بیمار 10تا20 برابر بیشتر از UK تخمین زده می شود.

توصیه كلیدي نظام مراقبت از خون )هموویژالنس( ایران
شناسایی صحیح هویت بیمار

شناسایي دقيق و صحيح بيمار در هر مرحله كامال ضروري است و این یك مسئوليت براي تمامي كاركنان است. در بيمارستانها باید 
روشهایي وجود داشته باشد كه اطمينان حاصل شود بيمار در تمام مراحل و در تمام بخشهای بيمارستان به درستي شناسایي مي شود.

شناخت دقیق بیمار باعث مي شود اطمینان حاصل كنیم كه نمونه هاي خون از بیمار به درستي جمع آوري شده است. ودرمان 
تزریق خون به بیمار صحیح داده مي شود.

این گونه نباشد كه اطالعات بیمار را بنویسید واز او بخواهید كه با بله یا خیر آن را تایید كند.

نكات بحراني در شناسایي بیمار در روند ترانسفیوژن خون عبارتند از:
- پذیرش بیمار و بستن مچ بند به دست بیمار جهت شناسایی صحیح هویت بیمار در تمام مراحل درمان 

- گرفتن خون از بیمار صحیح و چسباندن برچسب درست روي آن در كنار بیمار
- انتخاب صحیح خون و فرآورده های آن از محل نگهداری
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Standardising wristbands  
improves patient safety

For action by Chief Executives
From 18 July 2008, all NHS 
organisations in England and Wales 
that use patient wristbands should: 

1.  Only use patient wristbands that meet 
the NPSA’s design requirements.  
See www.npsa.nhs.uk

2.  Only include the following core patient 
identifiers on wristbands:

• last name;

• first name;

• date of birth;

•  NHS Number (if the NHS Number is 
not immediately available, a temporary 
number should be used until it is);

•  first line of address (this only applies 
to Wales, where this is required by a 
Welsh Health Circular).� 

  If any additional identifiers are thought 
to be necessary, these should be 
formally risk assessed.

3.  Develop clear and consistent 
processes, set out in trust protocols, 
specifying which staff can produce, 
apply and check patient wristbands, 
how they should do it and what 
information sources they should use.

4.  Only use a white wristband with black 
text. If you wish to have a system for 
identifying a known risk (for example, 
an allergy or where a patient does 
not want to receive blood or blood 
products), the wristband should be red 
with patient identifiers in black text on 
a white panel on the wristband.

�   Welsh Health Circular WHC (2007)  
042 Blood transfusion procedures. 

Action for the NHS 3

Wristbands are used to identify hospital inpatients. 
Over the 12 month period February 2006 to January 
2007, the NPSA received 24,382 reports of patients 
being mismatched to their care.

It is estimated that more than 2,900 of these related to 
wristbands and their use. Standardising the design of patient 
wristbands, the information on them, and the processes used 
to produce and check them, will improve patient safety.
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Information about implementing the 
recommendations, including frequently  
asked questions and answers, can be 
found at www.npsa.nhs.uk/alerts

This Safer Practice Notice sets out the action to be taken  
by the NHS to ensure wristbands are standardised.
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- شناسایی صحیح بیمار در کنار تخت تا اطمینان حاصل شود كه واحد خون مخصوص این بیمار است.
گروه شناسایي بیمار باید اطمینان حاصل  كنند كه اطالعات بیمار از تمام جهات با دانسته هاي آنها مطابقت دارد و طبق دستور 
العمل سرویس ایمني بیماران رفتار كنند.  مرگ یا آسیب جدي نتیجه تزریق خون اشتباه به علت شناسایي اشتباه بیمار و 
ناسازگاريABO متعاقب آن است که در حوزه سالمت هرگز نباید اتفاق بیفتد. شناخت صحیح بیمار مخصوصا هنگامیكه بیمار 
تحت بیهوشی است یا در شرایط کاهش سطح هوشیاری قرار دارد اهمیت پیدا می کند. عدم هوشیاري و شرایطي كه بیمار قادر 
به بیان هویت خود نیست مهم تر و بحراني تر است و كاركنان در مورد سیاستهاي این وضعیت باید با هم مشورت داشته باشند.

جمله ي "آیا ميداني من چه كسي هستم" به عنوان یك نكته ي مهم در مورد اهمیت شناخت صحیح بیمار در اكتبر 2012 
بیان شد ودركمیته ملي ترانسفیوژن خون انگلستان این مورد تصویب شده است.

چه اتفاقي مي افتد اگر نمونه خون گرفته شده با نمونه بیمار دیگري اشتباه گرفته شود؟
اشتباه در زمان نمونه گیری مي تواند منجر به مرگ شود این مورد هنگامي پیش مي آید كه خون درون لوله از یك بیمار اشتباه 
گرفته شده ولي برچسب آن اطالعات بیمار مورد نظر را نشان مي دهد یا اینكه خون از بیمار مورد نظر گرفته شده ولي روي 

لوله برچسب با اطالعات اشتباه نوشته شود.
در سال 2012در گزارش SHOT ، 6 مورد تزریق خون با نمونه اشتباه گزارش شده که 2 مورد از آنها باعث ناسازگاري ABO به 
) near miss همراه عوارض جدي شده است. در حدود 100 مورد دیگر، این اشتباه  قبل از تزریق خون شناسایی شده )موارد

تعریف خطای قریب الوقوع )Near Miss(: خطایی که بالفاصله قبل از رخداد متوجه آن شده و از آن جلوگیری می شود. 
یک نمونه از این موارد به شرح ذیل است: 

یک کیسه گلبول قرمز متراکم با گروهی اشتباه در شرف تزریق به بیمار است که بالفاصله قبل از تزریق، بیمار که گروه خونی 
خود را از قبل می دانسته متوجه می شود گروه خون کیسه با گروه خون وی مطابقت ندارد و به پرستار اطالع می دهد و 

مانع تزریق خون اشتباه می شود.
پزشكان، پرستاران و ماماها مسئول 75% این موارد بوده اند. )جدول 6(

درصدتعداد مواردمسئولیت کادر درمان در نمونه گیری

44/2%223پزشكان
18/8%95ماماها

9118پرستارها

346/7بهیارها)كمك بهیارها(

204فلبوتومیستها
2/%1دانشجوي پزشكي

8/1%41موارد ناشناخته

505100كل

SHOT در سال 2012 در گزارش)near miss جدول 6: مسئولیت كاركنان در قبال نمونه هاي اشتباه )موارد

بسیاري از این موارد به این علت است كه بیمار به درستي شناسایي نشده است و یا نمو نه ها دور از تخت بیمار برچسب 
گذاري شده است.
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در سال 2012در گزارش SHOT حدود 505 مورد near miss “خون اشتباه در لوله” وجود داشت. بسیاري از این موارد 
به این علت است كه نتایج گروه بندي فعلي بیمار با اطالعات موجود در آزمایشگاه براي آن بیمار مغایر است. در 27 مورد 
از این 505 مورد، فردی که نمونه گیری را انجام داده متوجه اشتباه شده و آزمایشگاه دیگر کار را بر روی آن نمونه انجام 

نداده است. این موارد near miss بسیار مهم است، زیرا ریشه وقوع آنها کامال مشابه عوارض خطرناک تزریق خون است.

مطابق شکل، اگر 6 مورد تزریق خون اشتباه به وقوع پیوسته، تعداد بسیار بیشتری خطا وجود داشته است )505 مورد( که 
خوشبختانه باعث بروز عارضه نشده است. )قانون کوه یخ(

در ایران نیز 56 مورد خطای ABO mismatch گزارش شده که کامال ناشی از خطای انسانی بوده، در واقع قله کوه یخ می 
باشد و تعداد واقعی موارد خطا بسیار بیشتر می باشد که به دلیل اینکه موارد near miss در ایران گزارش نمی شود، اطالع 

دقیقی از تعدا این موارد وجود ندارد.
اگر بیمار تاریخچه ثبت شده اي ندارد تكرار نمونه الزم است براي تایید اینكه گروههاي ABO گزارش شده براي بیمار اول 
صحیح است. به هر حال این عملكرد در مورد چك نمونه نباید كار را در مواقع اورژانس براي آماده سازي فرآورده خوني 

به تاخیر بیندازد. براي اطالعات بیشتر به سایت http://www.bcshguidelines.com مراجعه شود.
چندین ابتكار براي شناسایي خطاي موجود در هویت بیمار و برچسبهاي نمونه ها وجود دارد. اما این وظیفه فرد خون گیرنده 

است كه بیمار را به خوبي بشناسد و قبل از اینكه بیمار را ترك كند برچسب نمونه ها را كامل كند.
اطالعات ثبت شده بر روي برچسب و فرم درخواست باید صحیح و همسان باشد. كوتاهي در این كار منجر به بازگشت 

نمونه از آزمایشگاه مي شود و الزم است كه بیمار مجددا تحت خونگیري قرار بگیرد و تاخیر در تزریق خون ایجاد شود.
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مراقب باشید و در اولین مرحله كار را درست انجام دهید.
اثر تزریق فرآورده اشتباه وجود  در سال 2012در گزارش SHOT، 10 مورد ناسازگاري ABO و3 مورد عارضه جدي در 

داشته است.
گزارش یک مورد:

شناسایي نادرست بيمار در زمان نمونه گيری منجر به ناسازگاري ABO دریك بيمار و نادیده گرفته شدن عوارض در 
بقيه شد.

بیمار Y، 2 واحد خون RH مثبت در طول عمل قلب )جایگزیني دریچه میترال و پیوند شریانهاي كرونر( دریافت كرد. در 
هنگام ورود به واحد مراقبتهاي ویژه2 واحد دیگر دریافت كرد. بدون ظاهر شدن هر گونه عوارض سویي به دنبال تزریق 
خون بیمار شواهدي دال بر همولیز وكاهش هموگلوبین نشان داد كه نیاز به تزریق خون بیشتري داشت و باال رفتن بیلي روبین 
به 241 در مدت 6 روز اتفاق افتاد و مدت بستري بودن او افزایش یافت. نمونه خون به طور همزمان از بیمارY وL قبل از 
عمل گرفته شده بود در این میان پرستار در وسط نمونه گیري از بیمار اول تمركز خود را از دست داد و در كنار تخت بیمار 

فرآیند كاري خود را تكمیل نكرد و اطالعات بیمار به درستي ثبت نگردید.
برچسب نادرست بیمار L توسط بانک خون تشخیص داده مي شود چون اطالعات بیمار در دسترس است ولي بیمار Y كه 

هیچگونه تاریخچه وسوابق پزشكي ندارد گرفتار این اختالل مي شود و نمونه بیمارY به عنوان o منفي شناسایي شده بود.

مطالعه انجام شده در ایران درباره تزریق خون ناسازگار
آنالیز داده های به دست آمده از فرم های گزارش عوارض دریافت شده از 278 مرکزدرمانی از878 تمامی بیمارستان کشور 
از مهر 1388 تا شهریور 92 انجام شد . اطالعاتی از قبیل تعداد تزریق خونهای نامتجانس از نظر ABO، سن، جنس، میزان 
فرآورده های تزریق شده ، عالئم و نشانه های بالینی و آزمایشگاهی و علت تزریق خونهای اشتباه مورد بررسی قرار گرفت. 
28 مورد تزریق خون نا متجانس از 2469 مورد عارضه گزارش شده از 17بیمارستان شناسایی شد. تزریق خون اشتباه در2  

مورد از10000 گلبول قرمز تزریق شده مشاهده شد.
 مورد96/4% بیماران گلبول قرمز و 1 مورد FFP %3/6 گرفتند.

- همه آنها به علت اشتباهات انسانی رخ داده بودند:
- 13مورد )46/5%( در خارج از بانک خون ) خونگیری از بیمار اشتباه: 17/9%،  عدم شناسایی بیمار در آخرین مرحله:%28/5( 
- 7مورد )25%( در بانک خون بیمارستانها )عدم انجام تست تعیین گروه خون:7/1%، اشتباه در انجام تعیین گروه خون ویا 

آزمایش کراس مچ:%17/9(
- در 8 مورد )28/5%( هم در بانک خون ها و هم در بخشها تواما اشتباه رخ داده بود. )ارسال اشتباه فرآورده و عدم شناسایی 

بیمار در آخرین مرحله(

3 مورد مرگ و مير به وقوع پيوسته بود ولی ارتباطی بين شدت عارضه با حجم خون تزریق شده مشاهده نشد.
لرز، آژیتاسیون، دیس پنه و تب به ترتیب شایعترین یافته ها بودند چه در بیمارانی که فوت کردند چه در بیمارانی که زنده ماندند. 
20مورد)71/4%( فرآورده ها در ساعت 7 صبح تا 7 بعدازظهر و 8 مورد )28/6%(در ساعات 7 بعدازظهر تا 7 صبح تزریق شده بودند.

نتایج این آناليز بيان کننده مسایل ذیل می باشد:
دلیل  به  متجانس  نا  خونهای  تزریق  آنجائیکه  باشند.از  می  عمده  خطرات  از  یکی  خون  تزریق  در  اشتباهات  همچنان   -

اشتباهات انسانی رخ می دهند، لذا اکثرآنها قابل پیشگیری می باشند . 
- بیشترین اشتباهات در خارج از بانک خون و در بخشها اتفاق می افتند که خود نشان می دهد آموزش پرستاران تزریق 

کننده خون در جهت پیشگیری از بروز اینگونه عوارض می تواند موثر باشد.
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- در این میان شناسایی سریع و قطع تزریق خون می تواند منجر به کاهش شدت عارضه  و در نهایت پیشگیری از مرگ شود.

  SHOT توصیه هاي كلیدي
)ZERO Tolerance( سیاستهایی که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست

- سیاست غیر قابل تغییر توصیه شده براي شناسایی نمونه هاي خون گرفته شده از بیماران: به عبارت دیگر نمونه ها بدون 
داشتن 4 استاندارد كه براي شناسایي نمونه هاي تزریق خون است نباید براي آنالیز توسط آزمایشگاه پذیرفته شوند این 

استاندارد ها شامل نام – نام خانوادگي تاریخ تولد وكد شناسایي یا معادل بار كد بیمارستاني است.
تمام نمونه هاي خون بیماران باید بعد از تایید هویت آنها و برچسب گذاري در كنار تخت بیمار گرفته شود.

نمونه خون اشتباه و تشخیص داده نشده در لوله نمونه مي تواند منجر به ناسازگاري كشنده در تزریق خون شود.
الزم است كه تایید هویت نهایي قبل از ترانسفیوژن در كنار تخت بیمار انجام شود تا رویدادهایي مانند تزریق فرآورده خوني 
اشتباه و امثال آن را كاهش دهد.  این كار توسط یك یا دو نفر از افرادي كه در این سیاست دخیل هستند انجام شود و به 
بیان دیگر این كار یك تاییدیه مستقل و بي وقفه براي شناخت خوب بیمار است. بررسي قبل از تزریق خون در كنار تخت 

بیمار فرصت نهایي براي شناخت هر گونه مغایرتي است و از تزریق خون اشتباه جلوگیري مي كند.

نیازهاي خاصی که فراموش می شود:
دارند.واین   RHو ABO شناسایی  بر ضرورت  نیازهاي خاصي عالوه  ها  فرآورده  و  تجویز خون  زمان  در  بیماران  اغلب 

مسئولیت پزشك است كه اینها را بداند و به بانک خون اطالع دهد.
تهیه واحدهاي خون اشعه دیده شایعترین نیاز خاصي است كه نادیده گرفته مي شود. بسیاري از اینها بیماراني هستند كه نقص 
سیستم ایمني به علت درمان با آنالوگهاي پورین-كموتراپي یا بعد از پیوند اعضا و سلولهاي بنیادي دارند. اشعه دادن فرآورده ي 
خوني باعث غیر فعال شدن لنفوسیتهاي باقیمانده در اهدا كننده مي شود و ریسك GVHD را در گیرنده ي خون كاهش مي دهد.

نیاز هاي خاص  آنها در مورد  بین پزشك و آزمایشگاه است وكمبود آگاهي  ارتباط  این مشكل نقص در  شایعترین علت 
بیماران مي باشد براي مثال زمانیكه فرآورده اشعه دیده یا فنوتیپ خاصي ضروري است.

ارتباط، ارتباط، ارتباط
تكرار در ارتباط ضعیف به عنوان ریشه عوارض جدي شناخته شده است. بیماران توسط تیمهاي متعدد در طول بستري در 
بیمارستان تحت مراقبت هستند. به عنوان حامي بیمار این وظیفه تمامي كاركنان است كه در مورد نیازهاي بیمار هنگام انتقال 
شیفت با هم ارتباط داشته باشند. آنها باید در مورد تمامي جزییات مربوط به بیمار بدون هر گونه ابهام و فرضیه و خیلي 

واضح با یكدیگر در ارتباط باشند.
اشتباهات زیادي در این زمینه در SHOT  گزارش شده است.متاسفانه از افراد دخیل در زنجیره تزریق خون فرض مي كنند 
كه مرحله قبلي درست انجام شده است بنابراین فرصتها را براي تشخیص و تصحیح از دست مي دهند. ارزیابی نهایي در 

كنار تخت بیمار مرحله بسیار مهمی است.
مي  بیان  را  بیمار  خاص  جزییات  كه  است  پزشكان  و  آزمایشگاه  كاركنان  بین  ارتباط  نوعي  خون  نمونه  درخواست  فرم 
كندونیازهاي خاص او را مشخص مي نماید تمام جزییات مربوط به بیمار از قبیل تاریخچه ترانسفیوژن - آنتي بادیهاي 

شناخته شده - بارداري را شامل مي شود.

واكنشهاي مرتبط با تزریق خون:
علت مانیتورینگ بیمار در طول تزریق خون به خصوص در 15 دقیقه اول براي شناسایي و مدیریت واكنشهاي جانبي است. 
تزریق خون باید هنگامي انجام شود كه پرسنل آموزش دیده و تجهیزات كافي براي مانیتورینگ واكنشهاي جانبي داشته باشد.
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تزریق خون را هنگامیكه بیماردر حال انتقال بخشي به بخش دیگر است انجام ندهید چون بالقوه خطرناك است برخي از 
واكنشها تا چندین ساعت بعد از تزریق خون آشکار نمي شود. به بیمار خود هشدار دهید كه عالیم را گزارش كند.

زمان بندی:
اورژانس و تهدید كننده حیات )براي مثال ناسازگاري ABO وآنافیالكسي(

در مدت چند ساعت )براي مثال اختالالت ریوي-آلودگي باكتریال-واكنشهاي انتقال خون(
در طول چند روز )واكنشهاي تاخیري همولیتیك(

طوالني مدت در حد ماه و سال )براي مثال آلودگي ویروسي وافزایش بیش از حد آهن(

چگونه ظاهر مي شوند:
واكنشهاي تزریق خون با شدت متفاوت ممكن است از لحاظ عالیم و نشانه ها با هم همپوشاني داشته باشند.مانند تب - لرز 
- میالژي - تهوع - خارش - تورم - عالیم تنفسي- به بیمار باید توصیه شود كه هر گونه عالیم سوء ظاهر شده را در كمتر 

از 24 ساعت بعد از تزریق خون گزارش دهد.

شما باید چه كاري انجام دهید؟
- متوقف كردن تزریق خون و باز گذاشتن راه وریدي و چك هویت بیمار و فرآورده ي خوني

- ارزیابی فوري پزشكي )آیا بیمار به اكسیژن یا آدرنالین نیاز دارد؟(
- آلرژي شدید - واكنشهاي آنافیالكسي: )درخواست كمك براي فوریتهاي پزشكي-با آدرنالین آنافیالكسي را درمان كنیم(

- واكنشهاي تب شدید: به آزمایشگاه اطالع دهید - از سرویس انتقال خون بخواهید كه دیگر فرآورده هاي حاصل از این 
اهدا كننده را مورد بررسي قرار دهد - ارزیابي براي آلودگي باكتریایي ممكن و دیگر ارزیابیها انجام شود.

- براي تمامي واكنشهاي شدید عملكرد كلیه بررسي مي شود )تعادل مایعات- گرفتن نمونه ادراري(
- تب متوسط یا واكنشهاي آلرژیك:كشت خون و بازگشت كیسه ي خون به آزمایشگاه

- واكنشهاي خفیف: ادامه یافتن تزریق خون با كنترل مناسب
- اطالع رساني به آزمایشگاه انتقال خون

توجه: اگر آلودگي باكتریال مورد شك است باید از فرآورده ي خون كشت تهيه شود و از سرویس انتقال خون خواسته 
شود كه دیگر فرآورده هاي مرتبط با آن نيز قرنطينه شوند.

توصیه هایي در مورد ارزیابي انواع مختلف واكنشها:
مطابق پوستر راهنمای نحوه برخورد با شایعترین عوارض حاد )رخ داده در 24 ساعت از رمان تزریق( مرتبط با تزریق خون 

برای پزشکان و پرستاران اجرا شود. فایل این پوستر در وب سایت سازمان انتقال خون ایران قابل دسترسی است: 
http://www.ibto.ir/HomePage.aspx?TabID=4509&Site=ibto&Lang=fa-IR&DirID13259=175

نتیجه گیري:
- بیمار خود را در هر قدم از مراحل تزریق خون به خوبي بشناسید.

- قبل از تزریق خون ارزیابي كنید كه آیا بیمارتان مناسب این تزریق خون هست وآیا نیازهاي خاصي دارد؟
- فرآورده را با فرآورده ي تجویز شده چك كنید.

- مطمئن شوید كه به بیمار صحیح تزریق خون انجام مي دهید.
در هر قدم شناسایي انجام شود.
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فصل دوم2020
آموزش های آزمایشگاهی برای کارکنان طب انتقال خون
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مقدمه
سیستم هموویژالنس انگلستان )SHOT( شامل مجموع اطالعات مربوط به حوادث نا سازگاری انتقال خون و ترکیبات خون 
مشتمل بر گلبولهای قرمز، پالکت،FFP، کرایوپرسپیتیت می باشد . خطاهای مرتبط با AntiD-Ig در SHOT قابل گزارش دهی 
می باشد به علت اینکه مدیریت Anti-D-Ig وابستگی نزدیکی به عملکرد آزمایشگاه های انتقال خون بویژه تفسیر صحیح 

گروه RhD و وضعیت آنتی بادی های مادری دارد.

خالصه گزارش همه موارد آزمایشگاهی مربوط به سالهای 2011 تا 2012 )66مورد(
این فصل بر باز بینی گزارش حوادث مرتبط با آزمایشگاه در سالهای 2011 تا 2012 متمرکز شده است. شکل شماره 1 انواع 

حوادث آزمایشگاهی و نکات مربوط به خطاهای انتقال خون رانشان میدهد.

جدول 1 – نشان ميدهد که چگونه حوادث آزمایشگاهی بر حسب نوع انها طبقه بندی می شوند 
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د؟
کر

د 
بای

ه 
آزمایشــگاه رفرانــس ایمونوهماتولــوژی ســازمان انتقال خــون پس از بررســی نتایج بیمار بــه مسئول فنی چ

آزمایشــگاه در بیمارســتانی که بیمار در آن بســتری بود مشــاوره الزم در خصوص تزریق خون را ارائه نمود. 
پیرو آن پزشک بخش با آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی تماس حاصل نمود و مشاوره الزم در خصوص 
عــدم تزریــق خــون به بیمار داده شــد. با توجه بــه اینکه درمان بیمار با IVIG و کورتون شــروع نشــده بود، 

پیشــنهاد شــد که درمان جایگزین تزریق خون بررســی و انجام شــود.
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چرا این خطاها رخ میدهد؟
- بی توجهی )اختالل در انجام کار(

)SOP میانبر زدن )انتخاب راههای کوتاه و عدم تبعیت از -
- خطاهای اصلی )توجه ناقص به انجام صحیح کار(

- درک نادرست
- اولویت بندی غلط

توصیه های کلیدی SHOT کدام هستند؟
شناسایی بيمار: احراز هویت صحیح و درست بیمار در هر مرحله ضروری بوده و مسئولیت پذیری هر یک از اعضاء در این 
خصوص الزم است. بیمارانی با نام های مشابه که بین دو بخش یک بیمارستان یا بین دو بیمارستان مختلف تحت مراقبت 

هستند در معرض خطر قرار دارند. 
ارتباط و تعامل: همه اعضای درگیر در مراحل انتقال خون باید در ساختار تعامل و ارتباطی بهبود ببخشند. 

ارتباطی بین اعضای آزمایشگاه و کلینیک عمدتا خوب به حساب می آید که بتواند اصالح نیازهای ویژه و نتایج ارتباطی 
آنها را تضمین کند. 

برای پرسنل آزمایشگاهی و کلینیک داشتن یک ارتباط شفاف با دیگران و اجتناب از بکار بردن لهجه های محلی که ممکن 
است باعث تفسیرهای غلط آزمایشگاهی شود امر مهمی می باشد .

آسیب های شدید به بیماران: ناتوانی های عمده بین سال های 2011 تا 2012
بدون گزارش مرگ: اما در این موارد، سه مورد ناتوان عمده گزارش شده است .

مورد 1: بیمار هفتاد ساله ای است که با گروه خونیO و Rh منفی . این بیمار 50 میلی لیتر گلبول قرمز از گروه خونی A و 
Rhمنفی دریافت کرده است . که منجر به تشدید بیماری او شده است. گلبول قرمز با یک فرم دست نوشته گروه بندی، ارسال 

شد که سوابق تاریخچه بیمار چک نشده بود و کراس مچ فوری ان اشتباه خوانده شد. 
مورد 2:  دختر 11 ساله ای با با گروه خونی Rhمنفی بود که به اشتباه گروه خونی Rh مثبت به او تزریق شد و نتیجه ان واکنش شدید Anti-D بود . 
مورد 3: بیماری با گروه خونی A که به علت دریافت HSCT )پیوند سلول های بنیادی خونساز(دچار تغییر گروه خونی و تبدیل 
آن به گروه O شده بود، به علت دریافت گروه خونی A )ده روز بعد از پیوند( موجب افزایش بیلیروبین و افت Hb شده است.

                                    Major morbidity خطاهائی که منجر به صدمه به بيمار گردید
 در یکی از بیمارستانهای تهران مردی 47 ساله با تشخیص کم خونی Hb 6g/dl و سابقه بیماری اتو ایمیون 2 کیسه خون 
گلبول قرمز با کراس مچ ناسازگار طی 24 ساعت دریافت میکند. هموگلوبین بیمار به 4.5 کاهش مییابد و عالئم شدید به 

تزریق خون نشان میدهد نتایج آزمایشها به شرح ذیل میباشد:
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ت 
هدا

شا
م

خونهــا بــدون پیگیــری ســابقه بیمــار و شناســائی اولیــه آنتــی  بــادی  هــای اتوایمیــون توســط . 1
بانــک خــون آمــاده گردیــد. 

 بیمار ســال قبل در بیمارســتان دیگری در تهران بســتری شده بود و پس از تزریق 9 کیسه گلبول . 2
قرمــز بــدون افزایــش هموگلوبیــن ترخیص شــد. پــس از هر بــار تزریق بیمــار عالئــم واکنش به 

تزریق خون داشــته اســت .
 اطالع رسانی درخصوص سابقه بیمار از بخش به آزمایشگاه بانک خون انجام نگردید.. 3
 پیگیری الزم در خصوص درمان بیماری توسط پزشک متخصص انجام نگردید.. 4

د؟
کر

د 
بای

ه 
آزمایشــگاه رفرانــس ایمونوهماتولــوژی ســازمان انتقال خــون پس از بررســی نتایج بیمار بــه مسئول فنی چ

آزمایشــگاه در بیمارســتانی که بیمار در آن بســتری بود مشــاوره الزم در خصوص تزریق خون را ارائه نمود. 
پیرو آن پزشک بخش با آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی تماس حاصل نمود و مشاوره الزم در خصوص 
عــدم تزریــق خــون به بیمار داده شــد. با توجه بــه اینکه درمان بیمار با IVIG و کورتون شــروع نشــده بود، 

پیشــنهاد شــد که درمان جایگزین تزریق خون بررســی و انجام شــود.

ناسازگاری ABO/Rh بین سالهای 2011 تا 2012 
)ناشی از خطای انتقال خون آزمایشگاهی(

در این مدت دو ساله، 6 مورد ناسازگاری ABO وجود داشت  که ناشی از خطاهای انتقال خون در آزمایشگاه بوده اند. 
)3مورد انتقال خون گلبول قرمز و3 مورد انتقال FFP ( و 4 مورد دیگر به علت تزریق گلبول قرمز Rh مثبت به زنان بارور با 

گروه خونی Rh منفی. برخی از این وقایع در ذیل شرح داده شده است .
  

   ABOانتقال خون با ناسازگاری
- یک مورد ناشی از آزمایش غلط نمونه ها که منجر به تزریق  3 واحد گلبول قرمز AB با Rh مثبت به بیمار با گروه خونی  A و Rh  مثبت شد.

- دو مورد به علت تفسیر غلط در گروه بندی ABO رخ داده است. یکی از آنها تزریق 80 سی سی گلبول قرمز از گروهB  با 
Rh  مثبت به گروه خونی O با Rh مثبت بود که باعث آسیب به بیمار نشد . ولی مورد دوم منجر به آسیب بیمار شد.

ABO incompatible transfusion ناسازگار ABO تزریق خون با گروه
از بانک خون بیمارستان برای یک بیمار با گروه O در بخش و فرد دیگر با گروه B بستری در ICU دو کیسه گلبول قرمز با 
گروه A ارسال گردید. پرستار بخش بدون کنترل گروه ABO کیسه با سابقه گروه ABO بیمار خون را برای تزریق آماده نمود 
که با توجه به هوشیار بودن بیمار ، او متوجه عدم تطابق برچسب گروه کیسه خون )A( با گروه خون )O( میشود و به پرستار 
اعتراض میکند ولی متأسفانه کیسه دوم گروه A با توجه به اینکه بیمار در ICU با گروه B هوشاری نداشت بدون کنترل پرستار 
تزریق می-گردد.پس از 100 میلی لیتر تزریق، بیمار دچار عوارض نامطلوب تزریق خون یعنی لرز شدید میگردد که تزریق 
قطع می گردد . عالئم همولیز با افزایش بیلی روبین و کاهش سطح هموگلوبین و وجود هموگلوبین در ادرار مشاهده گردید. 

ت
هدا

شا
م

کارشناس آزمایشگاه بانک خون احتمااًل بدون کراس مچ کیسه گلبول قرمز را  ارسال نمود .. 1
احتمــااًل بــرای چنــد بیمار کارشــناس بانک خــون در یک زمان کیســه گلبول قرمز خــون را آماده . 2

نمــود و جابجایی کیســه گلبــول قرمز چند بیمار اتفــاق افتاد.
 هیچ کنترل ســوابق گروه بیمار و کیســه گلبول قرمز رزرو شــده و ورقه درخواســت ارســال خون . 3

انجام نشــدو احتمااًل ســوابق به اشــتباه در فرم پیوســت کیســه ثبت شــد.
فرد تحویل گیرنده خون ازآزمایشگاه بدون کنترل و تأیید گروه بیمار کیسه را تحویل گرفت . 4
پرســتار در بخــش و ICU کنتــرل دو نفــره را قبل از آماده ســازی خون برای تزریــق انجام نداد و . 5

نگردید. ثبت 
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د؟
کر

د 
بای

ه 
چ

ــار وکیســه خــون . 1 ــه بیم ــش نمون ــب چین ــه نظــم در ترتی ــچ توجــه ب ــراس م ــان انجــام ک در زم
بســـیار مهــم اســت.

کنتــرل ســوابق در هرمرحلــه آزمایــش و امــاده ســازی در بانــک خــون توســط دو نفــر انجام شــود .. 2
فرد تحویل گیرنده فراورده خون از بخش اطالعات را با درخواست خون کنترل نماید.. 3
کنترل و امضای دو نفر ) پرســتار و فرد دیگر( در بخش قبل از شــروع تزریق درخصوص مشــخصات . 4

ــود. خون و بیمار انجام ش

عدم تطابق RH )چهار مورد (
 .)LIMS(  در سیستم مدیریت اطالعات آزمایشگاهی  RhD یک مورد به علت کپی برداری غلط در زمان ثبت گروه خونی -
- یک مورد به علت انتخاب غلط محصوالت خونی در زمانیکه بیمار به خون اشعه دیده نیاز داشت، رخ داد. در این واقعه 
واحدهای خونی اشعه دیده نزدیک به تاریخ انقضاء و گروه خونی اشتباه انتخاب شد که در این مورد گلبول قرمز Rh  مثبت 

به بیمار Rh  منفی تزریق شد .   
- یک مورد به علت تست غلط آزمایشگاهی رخ داد که باعث آسیب به بیمار شد.

- یک مورد دیگر به علت انتـخاب اشتباه گلبول قرمز Rh  مثبت و تزریق به دختر 10 ماهه Rh  منفی بود،  بدون اینکه 
AntiD-Ig تهیه شده و بدون اینکه AntiD-Ig شکل گرفته باشد. 

Rh(D( incompatible transfusion ناسازگار Rh (D(  تزریق خون با نوع
کومبس  آزمایش  گردید.  تعیین   )+A( مثبت   Rh )D( گروه اشتباه  به  کم خونی  و  منفی   A Rh )D( گروه با سابقه  بیمار 
 Rh)D( Control منفی  کنترل  از  استفاده  بدون   Rh )D( تعیـین  آزمایش  بوده  مثبت  بیمار  اتوکنترل  و   )DAT( مستقیم 

یعنی )Albumin 6%( انجام گردید.

ت
دا

اه
ش

م
ــه تولیــد  ــا گــروه- A طــی مــدت چنــد ســال تزریــق 4 کیســه خــون +A را داشــت کــه منجــر ب بیمــار ب

ــد. ــار گردی Anti-D در بیم
د؟ 

کر
ید

 با
چه

هنگام انجام آزمایش )D(Rh استفاده همزمان معرف کنترل منفی  )Albumin %6(  با معرف Anti-D توصیه 
می  شود.

اشتباهات آزمایشگاهی وابسته به پیوند سلول های بنیادی خونساز
22مورد در بیماران با پیوند سلولهای بنیادی خونساز )HSCT( که محصوالت اشتباه خون دریافت کرده بودند )17مورد مربوط 

به تزریق گلبول قرمز و 5 مورد پالکت(.
در 15 مورد گروه بندی غلط ABO  رخ داده است . )10 مورد تزریق گلبول قرمز و 5 مورد تزریق پالکت( 

و در 7 مورد گلبول قرمز Rh  مثبت به اشتباه تزریق شده است. 
تعدا زیادی از اشتبا هات در بیماران با پیوند سلول های بنیادی خونساز )HSCT ( ناشی از ارتباط ضعیف بین آزمایشگاه و 

کلینیک بوده است که یک مورد آن منجر به ناتوانی بیمار شد. 
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نکته آموزشی
آزمایشگاهها باید روندهای کاری خود را به صورتی ثبت کرده داشته باشند تا مطمئن شوند که نیاز های بیماران در سیستم 
مدیریت اطالعات آزمایشگاهی )LIMS ( ثبت شده است. باید تزریق خون ثبت شود بخصوص ثبت گروه خونی در بیماران 
دریافت کننده پیوند سلول های بینیادی )HSCT( که دچار تغییر گروه خونی شده اند . پرسنل آزمایشگاه باید هوشیار باشند 

و به طور ویژه به اخطارهای LIMS توجه کنند.

پيشنهاد
SHOT  پیشنهاد می کند که راهنماهای آزمایشگاهی باید توسعه یابند به طوریکه بتوانند روندها، به خصوص توافق نامه های 

ارتباطات، نیاز به مدیریت بیماران پیوندی خصوصا جایی که عدم تطابق در بیماران پیوندی رخ میدهد را، تحت پوشش قرار دهند.  

خطاهای پذیرش و نمونه گیری
اکثر موارد از خطاهای ایجاد شده توسط کارکنان آزمایشگاهی انتقال خون 

نشات می گرفتند که عبارتند از:
- درخواست های ناقص برای ملزومات خاص

نوشتار  مثال  عنوان  به  بیمار.  شناسایی  خطاهای  به  توجه  در  قصور   -
نادرست اسم یا تاریخ تولد.

طی  در  باشند.  کوشا  ایجاد خطا،  از  اجتناب  منظور  به  اوقات(  )تمامی  حالی  هر  در  بایستی  آزمایشگاهی  کارکنان  تمامی 
نام نویسی و تهیه پرونده، درج تمامی اطالعات بیماران و نتایج قبلی و همچنین ملزومات اختصاصی، حیاتی است. حداقل 

داده های مورد نیاز برای نمونه ها و درخواست ها شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی هستند.

نکته آموزشی
شناسایی صحیح بیمار بسیار ضروری است و بایستی همیشه اطمینان حاصل شود هر نقط بحرانی از پروسه آزمایشگاهی، با 

ورود داده های دموگرافیک در سیستم مدیریت اطالعات آزمایشگاهی )LIMS( شروع می شود. 

خطاهای آزمایش
نتیجه  در   RhD و   ABO گروه بندی  شده  گزارش  خطاهای  همه   -
بسیار  دستی  آزمایش  با  خطا  احتمال  بود.  داده  رخ  دستی  مداخله های 

باالست و بایستی فقط در مواقع غیر قابل اجتناب استفاده شود
- خطاهای آزمایش RhD منجر به اجرای تاخیری یا حذف آنتی D شد.

- فرآورده های خونی با گروه اشتباه در مواردی تزریق شده بود و تمامی 
آنها در نتیجه قصور در پیروی از دستورالعمل های اجرایی )SOPs( در طی 

آزمایش رخ داده بودند.

نکته آموزشی
و  آنتی بادی  غربالگری   ،  ABO/RhD گروه بندی  شامل  دستی  روش های  که  می دهد  نشان   SHOT متوالی  گزارش های 

پیش بینی هموراژی مادرزادی به طور ویژه مستعد خطا هستند.
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استفاده از اتوماسیون و IT می تواند اطمینان از آزمایش را افزایش دهد، اّما تنها اگر اعالم خطرها رعایت شود و به طور 
مناسبی عمل گردد. 

صحت و سقم گروه ABO و RhD بایستی تا آنجاییکه امکان دارد با نتایج قبلی بررسی و تایید شود. 

خطا در انجام  آزمایش:                                                                                                                                    
 AB گزارش گردید. کیسه AB و  با واکنش شدید اتوآنتی بادی سردو گرم به اشتباه ”O“ بیماری با سابقه گروه ABO گروه -

برای تزریق به بخش ارسال شد که با توجه به آگاهی بیمار از گروه خون خود منجر به اعتراض بیمار گردید.

ت
هدا

شا
م

گروه بیمار با استفاده از روش اسالیدی انجام شد و فقط سل تایپ  تعیین گردید .

ت
هدا

شا
1. سابقه گروه بیمار  در آزمایشگاه موجود نبود.م

2. کارشناس آزمایشگاه واکنش های گروه بندی را صحیح انجام داده و ثبت می نماید ولیکن هنگام ثبت 
تفسیر به اشتباه گروه بیمار را B مکتوب می کند و در نرم افزار جوابدهی وارد می کند .

د؟
کر

د 
بای

چه 

ــق خــون انجــام . 1 ــه تزری ــروه  )ABO & Rh)D  در مراکــزی ک ــن گ اســتفاده از اســالید جهــت تعیی
ــد. ــی  باش ــوع م ــد ممن می دهن

تعییــن گــروه  ABO  بیمــار بــا انجــام آزمایــش همزمــان ســل تایــپ )forward type( و ســرم تایــپ . 2
 )back type( الزامــی اســت. 

ــر . 3 ــادی غی ــری آنتی ب ــش غربالگ ــام آزمای ــچ  انج ــراس م ــازگاری در ک ــاهده ناس ــورت مش در ص
منتظــره Antibody Screen test الزامــی اســت.

د؟
کر

د 
بای

چه 

1. قبل از گزارش گروه )ABO&Rh)D( بیمار سابقه قبلی کنترل شود.
2. در صورت عدم وجود سابقه به شکل ذیل عمل شود:

- نمونه دوم از بیمار گرفته شود و آزمایش تکرار گردد )مراکز بیمارستانی(.
- در صــورت عــدم امــکان نمونــه گیــری مجــدد ، همــان نمونه توســط فــرد دیگــری آزمایش تکرار شــود.

- ثبت نتایج در نرم افزار گزارش نتیجه آزمایش توسط فرد دوم انجام شود.

گزارش نتایج :                                                                                                                                                 
 +A متوجه خطای آزمایشگاه می شود. بیمار می دانسته که گروه او )ABO & Rh)D( بیمار پس از دریافت نتایج آزمایش
و  کند  می  اعتراض  آزمایشگاه  فنی  مسئول  به  بیمار  است.  شده  ثبت    +B آزمایشگاه  مکتوب  گزارش  در  ولی  می باشد 

درخواست پیگیری خطای پیش آمده را می  نماید.

خطاهای انتخاب فرآورده
ملزومات اختصاصی برای بیماران خاص در اکثر خطاهای انتخاب فرآورده فراهم نشده بود. تفکیک موارد قصور انتخاب 

فرآورده عبارتند از:
- گروه اشتباه

- استفاده از فرآورده های سلولی اشعه ندیده
- تزریق فرآورده های سلولی سایتومگالوویروس )CMV( مثبت
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- نیاز به فرآورده اشعه دیده و CMV منفی

    Misperceptions عدم اطالع یا برداشت غلط ازاستاندارد
بیماری با گروه خون A Rh )D( positive  در یکی از بیمارستانهای تهران به صورت اورژانس به دلیل خونریزی شدید 
بستری گردید. 2 کیسه گلبول قرمز با گروه خون O Rh)D( negative  جهت تزریق به بخش ارسال شد. پس از اینکه 
خونریزی بیمار قطع شد و شرایط بیمار کنترل گردید پزشک درخواست ادامه تزریق گلبول قرمز با گروه O منفی نمود. با 
توجه به اینکه گروه خون بیمار A مثبت تأیید گردید آزمایشگاه بانک خون به بخش اطالع داد که فقط می¬تواند خون 
A مثبت برای بیمار آماده نماید و ذخیره گروه O منفی بسیار کم بوه و فقط برای شرایط اورژانس و زمانی که گروه بیمار 
مشخص نیست می باشد . متأسفانه با اصرار پزشک علیرغم وجود هیچ دلیل بالینی به این بیمار 5 کیسه خون با گروه O  منفی 

و جمعًا 7 کیسه گلبول قرمز با گروه Oمنفی تزریق شد.
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پزشک یا بدون توجه به پروتکل بالینی یا به دلیل عدم اطالع از دستورالعمل صحیح انتخاب فراورده خون درخواست 
گروه Oمنفی برای بیمار با گروه Aمثبت نمود.
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فقــط 3 درصــد  از افــراد جامعه در ایران دارای گروه خون O منفی به عنوان  دهنده همگانی می باشــند که 
نشــاندهنده اهمیــت مصــرف  صحیح این گروه خونی بســیار ارزشــمند می باشــد. این گروه خــون فقط  باید 
در مواقع اورژانس در زمانی که گروه خون بیمار هنوز شناســائی نشــده درخواســت شود . پس از تعیین گروه 

خــون بیمــار بایــد خون هم گــروه به بیمار داده شــود . به جدول ذیــل جهت تصمیم صحیــح رجوع گردد.

خطاهای برچسب گذاری، دسترسی پذیری، حمل ونقل و ذخیره سازی فرآورده ها
بیشتر خطاهای حوزه آزمایشگاهی، حمل ونقل و یا ذخیره سازی ضعیف بود. 

این موارد متشکل بود از:
- خطاهای زنجیره سرد

- فرآورده های تاریخ گذشته
و  نمونه-گیری  بین  زمانی  فواصل  افزایش  دلیل  به  نمونه  سن  افزایش   -

آزمایش سازگاری قبل از تزریق

فرآورده  تزریق  به  بالقوه  به طور  آزمایشگاه  در  داده  از خطاهای رخ  برخی 
خونی نادرست منجر می شود. این موارد عبارتند از:

- برچسب های جابجا شده
- خطای  شناسایی بیماران

نکته آموزشی                                                                                                                   
هنوز خطاهایی از طریق بکارگیری نمونه هایی با فاصله زمانی نامناسب بین خون گیری از بیمار و آزمایش قبل از تزریق 

خون ایجاد می شوند. 
بیمارستان ها بایستی سیاست قوی بجای امحای فرآورده های خونی تاریخ گذشته داشته باشند و فرآورده ها بر اساس تاریخ 

انقضایشان از یخچال خارج شوند.
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خطا در برچسب زنی بر روی لوله نمونه خون :                                                                                                        
با  - نمونه خونگیری شده از کودک تاالسمی 4 ساله برای تعیین )ABO&Rh)D( و شناسائی آنتی-بادی های غیر منتظره 

هموگلوبین 5.2g/dl بدون الصاق برچسب مشخصات کامل به آزمایشگاه بانک خون ارسال گردید.

- درخواست تعیین گروه خون )ABO&Rh)D( مادر و کودک با دونمونه خون به آزمایشگاه بانک خون ارسال شد. هردو 
نمونه خون بدون تفکیک مشخصات شناسائی مادر و کودک با مشخصات فقط مادر برچسب زنی شد.
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نمونه ها غیر قابل قبول بود و بانک خون درخواست نمونه جدید از مادر و کودک با برچسب زنی صحیح نمود.

خطاهای متفرقه
- قصور در تبعیت از روش های فراخوان یا پیگیری یادآوری روش ها

 .)CP( بجای رسوب کرایو )CDP( خطا در تجویز فرآورده های با مشابهت اسمی. به عنوان مثال تجویز پالسمای فاقد کرایو -

خطاهای مرتبط با سیستم های فناوری اطالعات
از خطاهای سیستم های  برخی  باشند.  در رخداد خطاها  یا شریک  و  مسئول  است  ممکن  اطالعات  فناوری  سیستم های 

فناوری اطالعات عبارتند از:
- بی توجهی به عالئم هشدار

- قصور در بروزرسانی عالئم هشدار
- استفاده نابجا یا خطای مرتبط با یک سیستم الکترونیکی پیگیری خون

- قصور در ادغام یا تطبیق رکوردهای بیمار
می توان با حذف مراحل دستی، ایمنی را ارتقا داد، اّما بایستی با دقت مبادرت به این کار نمود.
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