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 به نام خدا





  پشػتبسی دس سػبیت اكَل
 تشاًؼفَصیَى خَى

: ثب ّذف    
 ّذایت ٍ استمبی ػالهت خَى 



َاهکاًات تِی ّ 
 تجِیسات

بررسی وماییذ قبل از تسریق خًن 
امکاوات مُیا شًد ي سپس اقذام 
بٍ تحًیل گرفته خًن ي فرايردٌ 

  از باوک خًن کىیذ



َاهکاًات تِی ّ 
 تجِیسات

  آهبدُ ثَدى ثیوبس ٍ پشػتبس جْت
 تضسیك 

   اًتخبة هحل هٌبػت تضسیك دس ثیوبس 
 دس ) ػش ػَصى یب آًظیَکت هٌبػت

  -G  26دس ثچِ ّب( ) G22-14ثبلغیي 
22) 



َاهکاًات تِی ّ 
 تجِیسات

  هَجَد ثَدى داسٍّب ؿبهل آًتی
 ّیؼتبهیي ، اپی ًفشیي 

 هحلَل ػذین کلشایذ تضسیمی 
  کپؼَل اکؼیظى 
  دػتگبُ ػبکـي 



: خْى تسریق از قبل  
 

ضريری است بررسی شًد آیا 
طبق تجًیس پسشک معالج بیمار 

   ویاز بٍ تسریق داري دارد یا خیر



: ًکتِ   

حذاکثر فاصلٍ زماوی بیه تحًیل 
گرفته کیسٍ خًن کامل ي گلبًل  

 30قرمس از باوک خًن تا تسریق 
.دقیقٍ می باشذ   



خْى گرفتي تحْیل 

 تْسط ّفراّردٍ

  بخص
 

:َمان   

خًن ي فرايردٌ خًنارزیابی   



خْى ارزیابی ًحٍْ  

 ّ  

خْى فراّردٍ  

  

 

 

 :بررسی از نظر 
 

تاریخ انقضا 
 

 ًجٌد گاز نشت 

 ًجٌد کذًرت 
 

  ًجٌد لختو 
 

 رنگ 
 

  برچسب ناسالم   ىمٌلیس



خْى ارزیابی ًحٍْ  

 ّ  

خْى فراّردٍ  

دس كَست ٍجَد ّش کذام اص هَاسد رکش 
ؿذُ پشػتبس ثبیذ اص تحَیل گشفتي خَى ٍ 

فشاٍسدُ خَد داسی کٌذ ٍ ثب تکویل  
لؼوت هشثَطِ دس فشم هـخلبت خَى  
. اسػبلی ثشای ثیوبس کیؼِ سا ػَدت دّذ   



خْى ارزیابی ًحٍْ  

 ّ  

خْى فراّردٍ  

 ًَع فشاٍسدُ دسخَاػتی 
 ٍ گشٍُ خَىRh   ثیوبس ٍ کیؼِ خَى 
  ُؿوبسُ ٍیظُ ٍاحذ اّذایی لیذ ؿذ

ثش سٍی کیؼِ خَى ثب ؿوبسُ لیذ 
 ؿذُ دس فشم تحَیل خَى



بیوار ُْیت تاییذ 

لجل اص تضسیك اص خَد فشد ًبم ، ًبم خبًَادگی  
، تبسیخ تَلذ ٍ ًبم پذس پشػیذُ ٍ هـخلبت  

ثیوبس سا ثب پشًٍذُ ٍ فشم دسخَاػت تکویل  
.ؿذُ خَى ٍ هچ ثٌذ همبیؼِ کٌیذ   

هطبثمت هچ ثٌذ ثب اطالػبت فشم دسخَاػت ٍ فشم 
هـخلبت کیؼِ خَى ٍ فشاٍسدُ اسػبلی اص ثبًک 

 خَى الضاهی اػت 

  



 پرستار دّ ضرّریست

  را ضذٍ رکر هْارد

 ّ هقایسَ جذاگاًَ
.ًوایٌذ بررسی  



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

ّیچ ًَع داسٍ ًجبیذ ثِ کیؼِ فشآٍسدُ خَى  ۰
تضسیك خَى اضبفِ گشدد، چِ لجل اص یب ػت ٍ 

هحلَل  . صهبى دسیبفت خَىچِ دس تضسیك ٍ 
کلؼین کِ هی تَاًذ  دلیل داؿتي سیٌگش ًیضثِ 

خَى ایجبد لختِ دس کیؼِ ثب ػیتشات هَجَد 
ًجبیذ دادُ ؿَدکٌذ ٍ   



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

هحلَل ّبی دکؼتشٍص ًیض ثبػث لیض گلجَل  
ّشکلَئیذ یب  چٌبًچِ .ؿًَذّبی لشهض هی 

، ثبیذ  ثیوبس الصم ثبؿذ ثشای کشیؼتبلَئیذی 
تضسیك گشدد اص یک سگ جذاگبًِ   

اػت کِ ّوشاُ ثب  تٌْبهحلَلی ػبلیي ًشهبل 
.کشدفشآٍسدُ خًَی هی تَاى تجَیض   



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

ػت تضسیك توبم فشآٍسدُ ّبی خَى ثبیذ تَػط یک 
اػت هیکشًٍی اػتبًذاسد   170-260خَى کِ ؿبهل 

ثِ ّش  تضسیك خَى تضسیك ؿَد ٍ تٌْب یک ػت 
. کیؼِ ٍكل گشدد  

 ػت هخلَف فشآٍسدُ ّبی  ثبیذتَػط ّب پالکت 
پالکتی تضسیك ؿًَذ ٍ دس اثتذا الصم اػت ثب ًشهبل 

  ػبلیي ؿؼتـَ ؿَد



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

 دػتَس پضؿک سا ثِ دلت کٌتشل کٌیذ. 
  لجل اص آغبص تضسیك خَى ػالئن حیبتی ثیوبس سا

 کٌیذکٌتشل 
 دس هَسد ّش گًَِ ٍاکٌؾ لجلی ًؼجت ثِ تضسیك

 کٌیذخَى اص ثیوبس ػؤال 
 ُفشم سضبیتٌبهِ تضسیك خَى تَػط ثیوبس یب ّوشا

 اهضبء ؿَد



ًکبت ٍیظُ ای کِ لجل اص تضسیك  
:ثبیذ سػبیت ؿًَذ  

ثشگ دسخَاػت خَى سا ثب ثشچؼت کیؼِ خَى 
هطبثمت دادُ ٍ ًبم ثیوبس ، ؿوبسُ کیؼِ خَى ، ًَع 

ٍ تبسیخ اًمضبی خَى سا کٌتشل  Rhٍ گشٍّخًَی 
تَػط هؼئَل هزکَس  هَاسدکٌتشل . ًوبییذ 

ثیوبس ٍ یک ًفش پشػتبس پشػتبسهؼئَل آصهبیـگبُ ، 
دیگش كَست گشفتِ ٍ الصم اػت فشم هخلَف 

 .اهضبء ؿَد دٍپشػتبس تضسیك خَى تَػط ّش 



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

  ثبیذ دس یخچبل دس دهبی کٌتشل ؿذُ  خَى
ؿذُ ٍ حذاکثش  گشادًگْذاسی دسجِ ػبًتی  4

اتبق لجل هذت هجبص ًگْذاسی خَى دس دهبی 
ّوچٌیي  . اص تضسیك ًین ػبػت هی ثبؿذ

ػبػت ثبیذ تضسیك   2هذتحذاکثش ظشف 
 .اًجبم ؿَد 



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

  در صًرت ویاز بٍ گرم کردن خًن
، استفادٌ شًد از گرمکه مخصًص 

ريش َایی چًن استفادٌ از فه 
… دست ي کًئل ، وگُذاری در 

 .جایس ویست 



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

  دػتْبی خَد سا ثـَئیذ
 دػتکؾ ثپَؿیذ  ٍ 



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

 خَى  ػت ) الصم سا ثش ثبلیي ثیوبس ثجشیذ ٍػبیل
ؿکل ،  Yفیلتشداس ، فشآٍسدُ ّبی خًَی ، ساثط 

 ...(ًشهبل ػبلیي تضسیمی ٍػشم 



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

 ِتَضیحبت الصم سا دس هَسد پشٍػیجش ث
 ثیوبس ثذّیذ

 خبسؽ )ػالئن ٍاکٌؾ آلشطیک ثِ خَى ،
کْیش ، گشگشفتگی ، تٌگی ًفغ ، تَْع 

دّیذ ، تب ثیوبسآهَصؽ ثِ سا (…، تت ٍ 
 دس كَست ثشٍص ؿوب سا هطلغ کٌذ

 



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

  ثشای ثیوبساًی کِ دس آًْب تضسیك
خَى ثب ػشػت هؼوَل اًجبم هی 

گیشد ًیبصی ثِ گشم کشدى خَى 
 ًوی ثبؿذ  



  از قبل کَ ای ّیژٍ ًکات

 رعایت بایذ تسریق

:ضًْذ  

  اػتفبدُ اصBlood Warmer ثشای گشم
ًوَدى خَى فمطجبكالحذیذپضؿک هؼبلج  

لبثل اًجبم ثَدُ ٍ اػتفبدُ اص آة گشم ٍ 
ثشای گشم ًوَدى خَى ثِ ّیچ  .... ؿَفبص ٍ یب 

 ػٌَاى جبیض ًیؼت  



 قطعی اًذیکاسیًِْای

  Blood از استفادٍ
Warmer 

Massive transfusion 

Adminstration Rate:>50ml/min 
for 30 min in Adult, 

>15ml/kg/hr in Pedi 

Exchange transfusion 

 



 هشاحل ٍ اكَل پشػتبسی 
 تضسیك خَى

 دّیذهشاحل تضسیك سا ثشای ثیوبس ؿشح 
 تضسیكکٌتشل ػالئن حیبتی لجل اص آغبص 
 ٍ دػتْبساؿؼتِ ٍ دػتکؾ ٍ گبى

 .ًوبییذؿیلذ كَست اػتفبدُ 

. 



  اصْل ّ هراحل

  پرستاری

خْى تسریق  

   اگش خَى کبهل تضسیك هی کٌیذ آى سا ثِ اساهی چٌذ ثبس
 ػشٍتِ ًوبییذ  

 پَست کیؼِ خَى ٍ ًشهبل ػبلیي سا ثبص ًوَدُ ٍ ػت تضسیك
 سا اص هحل هخلَف ثِ آًْب هتلل ًوبییذ

 خَى سا جْت پیـگیشی اص لیض گلجَلی ثبػشم ًشهبل ػت
ػبلیي َّاگیشی ًوَدُ ٍ ثِ ساُ ٍسیذی ٍكل کٌیذ ، فیلتش  

 هحفظِ لطشُ صى داخل خَى لشاس گیشد  



  اصْل ّ هراحل

  پرستاری

خْى تسریق  

 اٍل لطشات  دلیمِ 15. لطشات سا تٌظین کٌیذ
لطشُ دس دلیمِ ثَدُ دس   15الی 10آّؼتِ ٍ 

ثیوبس سا کبهالً تحت ًظش  هذت  ایيطَل 
داؿتِ ثبؿیذ ، هؼوَالً اٍلیي ػالئن 

 .حؼبػیت دس ایي صهبى اتفبق هی افتذ 
دس كَست ثشٍص ّشگًَِ ٍاکٌؾ ، جشیبى خَى  

 .لطغ ؿذُ ٍ ًشهبل ػبلیي تضسیك ؿَد ػشیؼبً 



 هشاحل ٍ اكَل پشػتبسی 
 تضسیك خَى

 دس كَست ػذم ٍاکٌؾ ًؼجت ثِ خَى ، ػشػت
 دّیذتضسیك سا ثتذسیج افضایؾ 

 ٍضؼیت ثیوبس سا دس طَل تشاًؼفَصیَى ثِ دفؼبت
 ًوبییذکٌتشل 

 دلیمِ اٍل 15حیبتی طی کٌتشل ػالئن 
ٍػپغ ثبفَاكل هٌظن دس فشم ًظبست ثشتضسیك 

 یبدداؿت ؿَد



  اصْل ّ هراحل

  پرستاری

خْى تسریق  

 ػشػت تضسیك خَى دس حبالت غیش اٍسطاًغ 
 

 اطفبل ببلغیه  فراوردي 

Red BloodCells 

 
150-300ml/hr 2-5ml/kg/hr 

FFP 

 
200-300ml/hr 60-120ml/hr 

  پالکت

 
200-300ml/hr 60-120ml/hr 



  اصْل ّ هراحل

  پرستاری

خْى تسریق  

 ُدس توبم هشاحل فَق اطالػبت صیش سا دس پشًٍذ
 :ثیوبس ثجت کٌیذ

 ثیوبسحبل ػوَهی 
 ثذىدسجِ حشاست 
 خَىًجض ٍ فـبس 
 َُتٌفغًح 
هیضاى جزة هبیؼبت ٍ هیضاى ثشٍى دُ ادساسی 



 در هستٌذات ثبت

  پرستاری گسارش

 ػالٍُ ثش هَاسدی کِ رکش ؿذ 
صهبى ؿشٍع ٍ پبیبى تضسیك 
 تضسیمیحجن ٍ ًَع فشآٍسدُ ّبی 
  ؿوبسُ ّبی کیؼِ توبم فشآٍسدُ ّبی

 تضسیمی
ُّش گًَِ ٍاکٌؾ هـبّذُ ؿذ 



  ّاکٌص برّز چگًَْ

  اًتقال از پس حاد ُای

  ادارٍ ّ کٌترل را خْى

؟ ًوائین  

  اقدام فوری برای تمبم واکىش ٌبی ایجبد شدي پس از اوتقبل

 :خون 

 ومبئیداوتقبل خون را متوقف 

 جریبنIV   ًدارید را بب ورمبل سبلیه ببزوگ  . 

 عالئم و وشبوً ٌبی حیبتی را کىترل ومبئید. 

 دٌیدپسشک مسئول و ببوک خون اطالع. 

 مطمئه شوید کً واحد صحیح بً بیمبر مربوطً دادي شدي

 (خون درخواستی بیمبر و واحد شىبسبیی )است 



  ّاکٌص برّز چگًَْ

  اًتقال از پس حاد ُای

  ادارٍ ّ کٌترل را خْى

؟ ًوائین  

 بجس در مٌارد ًاکنشيای خفیف آلرژیک 

 ً نمٌنو تازه ای از خٌن ً ادرار جمع آًری نمٌده

ىمراه با ًاحذ خٌن ً ست تسریق بو بانک خٌن  

 .ارسال نمائیذ 



  تسریق اتوام هرحلَ

 ثؼذ اص اتوبم تضسیك خَى کیؼِ خَى– 
ػت تضسیك خَى سا ثِ ثبًک خَى ثبص  
 گشداًذُ ٍ دػتکؾ سا دٍس ثیٌذاصیذ 

  ّوبٌّگی ثب ثبًک خَى جْت ػولی
 ثَدى ایي هَسد الضاهیؼت  



    Y تس ز ا استفادٍ در

   دس اػتفبدُ اص ایي ػت هی تَاى ثشای سلیك کشدى خَى
ػی ػی  ًشهبل ػبلیي ثب ثؼتي  50تب  30ثب اػتفبدُ اص

کالهپ هبثیي ثیوبس ٍ هحفظِ سیضؽ لطشات ٍ ثبص ًوَدى 
کالهپ خَى ٍ ػپغ لشاس دادى کیؼِ خَى پبییٌتش اص  

 .هحلَل ًشهبل ػبلیي اػتفبدُ ًوَد 
 ّوچٌیي اص ایي ػت ثشای ثبص ًگبُ داؿتي هؼیش ٍسیذی ثب

ًشهبل ػبلیي دس هَالغ ثشٍص ػبسضِ   هی تَاى اػتفبدُ  
 ًوَد 



*A pneumatic pressure device 

 ثب اػتفبدُ اص ایي دػتگبُ ثؼتِ ثِ هیضاى فـبس
تب   70ٍاسدُ ػشػت تضسیك خَى سا هی تَاى ثِ 

 .هیلی لیتش دس دلیمِ افضایؾ داد  300
 ّش گبُ تضسیك ػشیؼتش هَسد ًیبص ثبؿذ ثکبسگیشی

  pneumatic pressureػشػَصى ثضسگتش اص 
 هَثش تش اػت 



  : ًکتَ
 ُاگش لشاس ثِ تضسیك ٍاحذ دیگشی اص ّوبى فشاٍسد

ثشای ثیوبس اػت ثبیؼتی ثِ تَكیِ کبسخبًِ 
 ػبصًذُ فیلتش ػول ًوَد 

 ُاگش ّیچ هٌؼی ٍجَد ًذاسد اص یک فیلتش ثشای دٍس
ػبػتِ هیتَاى اػتفبدُ کشد ٍهوکي اػت  4صهبًی 

ػت تضسیك ثشای  ثیؾ اص یک فشاٍسدُ اػتفبدُ 
ؿَد اهب تشجیحب تَكیِ هی ؿَد ثشای ّش ٍاحذ اص  

 .یک ػت اػتفبدُ گشدد



  اّرژاًس خْى تسریق

  صهبًیکِ ثٌب ثِ تـخیق پضؿک هؼبلج تضسیك خَى
ثشای ثیوبس لجل اص اًجبم ٍ یب تکویل تؼتْبی 

 .ػبصگبسی حیبتی هی ثبؿذ 
  ٍ دس ایي هَاسد آصهبیؾ غشثبلگشی آًتی ثبدی

 .آصهبیؾ کشاع هبچ اًجبم ًوی ؿَد 
 ٍ هوکي اػت حتی فشكت تؼییي گشٍُ خَىRh 

 .ثؼتِ ثِ ؿذت ًیبص ثیوبسثِ خَى فشاّن ًجبؿذ 



  اّرژاًس خْى تسریق

 چِ ثبیذ کشد ؟ 
 دس ایي  هَالغ ثبیذ فشم هخلَف دسخَاػت خَى

اٍسطاًغ تکویل ؿذُ ٍ ّوشاُ ثب اهضب پضؿک ثِ  
 .ثبًک خَى اسػبل ؿَد 

 دسخَاػت خَى اٍسطاًغ ًیض هبًٌذ دسخَاػتْبی
 .غیش اٍسطاًغ ثبیذ فمط تَػط پضؿک اًجبم گیشد 



  اّرژاًس خْى تسریق

  ًَِدس فَسیتْبی پضؿکی اسػبل ًو
خَى لجل اص تضسیك خَى جْت  
اًجبم تؼتْبی ػبصگبسی الضاهی 

 .اػت 



  اّرژاًس خْى تسریق

 دس ایي هَاسد اص گشٍُ خًَیo   هٌفی ثذٍى تؼت
ػبصگبسی ثشای تضسیك اػتفبدُ هی ؿَد ٍ دس ایي 

 .ثیوبس تؼییي هی ؿَد   Rhهذت گشٍُ خَى ٍ 
 کِ ثلَست تلفٌی اص ثؼیبس اٍسطاًغ دس ؿشایط

ثبًک خَى دسخَاػت هی ؿَد ثالفبكلِ ًوًَِ 
خَى ثیوبس لجل اص تضسیك خَى اخز ؿذُ ٍ ثِ 

ّوشاُ فشم دسخَاػت خَى اٍسطاًغ ثِ ثبًک خَى 
 اسػبل  هی گشدد 




