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Sprawozdanie nr II za 2019 rok                                                            
Prosimy o przekazanie do RCKiK we Wrocławiu w terminie do 30 stycznia 2020 r. następujących informacji:  

Danych Dyrektora/Prezesa podmiotu leczniczego, aktualnego składu komitetu transfuzjologicznego, danych lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu oraz danych kierownika Banku Krwi oraz Kierownika Pracowni Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej (prosimy o podanie aktualnego telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail) wg. poniższej tabeli.

Lp. 
Dane za 2019 r.



	

Nazwa i adres podmiotu leczniczego





	

Podmiot o zasięgu regionalnym/wojewódzkim?

	

Imię i nazwisko Prezesa/Dyrektora podmiotu leczniczego



	

Adres e-mail do sekretariatu



	

Fax do sekretariatu


	

Na ilu oddziałach przetaczana jest krew lub składniki krwi
Proszę wymienić oddziały, na których przetacza się krew i jej składniki



	

Skład komitetu transfuzjologicznego
(prosimy o podanie stanowiska/funkcji każdego członka komitetu transfuzjologicznego)



	

Imię i nazwisko lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu


	

Specjalizacja lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu


	

Telefon kontaktowy do lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu

	

Adres e-mail do lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu

	

Odbyte szkolenia w RCKiK we Wrocławiu z zakresu gospodarki krwią przez do lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w 
szpitalu
Ostatnie szkolenie podstawowe – data:

Szkolenia uzupełniające w 2019 r. daty (jeżeli nie w 2019 r. - to, kiedy ostanie szkolenie uzupełniające):  
	

Dane lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią na poszczególnych oddziałach, jeżeli zostali powołani lekarze osobno na każdy oddział (Imię i nazwisko lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w oddziale, specjalizacja)


	

Bank Krwi
-  adres
-  tel. kontaktowy
-  adres e-mail




	

Bank Krwi w strukturze 
podmiotu leczniczego
TAK/NIE
Jeżeli nie, to jaki podmiot jest świadczeniodawcą?
Jeżeli nie, to czy zawarta jest aktualna umowa z podmiotem będącym świadczeniodawcą?

	

Pracownia Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej w strukturze 
podmiotu leczniczego
TAK/NIE
Jeżeli nie, to jaki podmiot jest świadczeniodawcą?
Jeżeli nie, to czy zawarta jest aktualna umowa z podmiotem będącym świadczeniodawcą?

	

Czy Państwa Bank Krwi i/lub Pracownia Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej świadczy usługi na rzecz innego podmiotu?
Jeżeli tak to dla jakiego podmiotu (nazwa) i w jakim zakresie?

	

Czy Bank Krwi połączony jest z Pracownią Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej?
TAK/NIE



	

Imię i nazwisko
Kierownika Banku Krwi
Specjalizacja

	

Czy Kierownik Banku Krwi jest jednocześnie Kierownikiem Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej?
TAK/NIE

	

Odbyte szkolenie w RCKiK z zakresu gospodarki krwią przez pracowników Banku Krwi.
Proszę podać imiona i nazwiska wszystkich pracowników Banku Krwi oraz daty szkoleń podstawowego i uzupełniających w zakresie gospodarki krwią, odbytych w RCKiK we Wrocławiu














Imię i nazwisko
Data szkolenia podstawowego
Data szkolenia uzupełniającego
	





	





	






	






	





	





	






	





	

Imię i Nazwisko 
Kierownika Serologii/Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
Specjalizacja

	

Tel. Kontaktowy Kierownika Pracowni Serologii/Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

	

Adres e-mail Kierownika Pracowni Serologii/ Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej











2. Prosimy o przekazanie wg załączonej tabeli, sprawozdania, z zakresu przeprowadzonych szkoleń wewnętrznych z krwiolecznictwa za rok 2019 oraz liczby osób przeszkolonych (proszę o podanie wszystkich przeprowadzonych szkoleń zarówno dla pracowników oddziałów jak i pracowników Banku Krwi i Pracowni Immunologii/Serologii Transfuzjologicznej).

Lp.
Data szkolenia
wewnętrznego
Tytuł szkolenia
Do kogo skierowane szkolenie (pielęgniarki, lekarze, pracownicy Banku Krwi, Pracownicy Pracowni Immunologii/ Serologii)
Liczba osób przeszkolonych
(zgodnie z listą obecności)
Kto prowadził szkolenie
   
        1.
2.
       3.
4.
5.
   
3. Prosimy o przekazanie wg załączonej tabeli, planu szkoleń wewnętrznych z krwiolecznictwa na rok 2020 (osobno proszę podać plan szkoleń dla pracowników oddziałów, osobno dla pracowników Banku Krwi i Pracowni Immunologii/Serologii Transfuzjologicznej).

Lp.
Przewidywany     termin szkolenia
Tytuł szkolenia
Do kogo skierowane szkolenie (pielęgniarki, lekarze, pracownicy banku Krwi, Pracownicy Pracowni Immunologii/ Serologii)
Przewidywana ilość osób do szkolenia 

Kto przeprowadzi szkolenie

1.
2.
3.
4.
5.

   
4. Jakie mają Państwo propozycje tematów wykładów co do szkoleń uzupełniających w RCKiK we Wrocławiu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Prosimy o przekazanie danych dotyczących działalności komitetu transfuzjologicznego oraz działalności lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w szpitalu:

Poniższe informacje powinny być oceniane przez komitet transfuzjologiczny i lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w szpitalu. Prosimy o ujęcie tych informacji w sprawozdaniu za 2019 r., czyli prosimy o podanie danych:

1. Zużycie krwi:
1.
Liczba składników krwi przeterminowanych w podmiocie leczniczym

KKCz-
FFP-
KKP-
Inne-
1.2.
Liczba jednostek KKCz wydanych do pilnej transfuzji?

1.3.
Jaki jest u Państwa maksymalny czas oczekiwania na składnik krwi, szczególnie na dostarczenie KKCz?

1.4.
1.4.1. Czy w Państwa placówce występowały 
problemy z niedoborem składników krwi, a związku z tym np. odraczanie zabiegów chirurgicznych?
1.4.2. Jeżeli tak, to czy informacja była zgłoszona i komu?

1.5.
 1.5.1.Liczba jednostek nieprzetoczonych
 (zwróconych) do Banku Krwi.
 1.5.2.Czy zwrócone jednostki krwi były  ponownie przetoczone? 
1.5.3.Czy były zwrócone do RCKiK we Wrocławiu?
KKCz-
FFP-
KKP-
Inne-
1.6.
Liczba reklamacji:
KKCz-
FFP-
KKP-
Inne-
1.7.
Plan zaopatrzenia podmiotu leczniczego
w krew i jej składniki na 2020 r.
KKCz:…. j.
FFP:……….j., w tym inaktywowane FFP…..j.
KKP:…….opakowań, w tym
inaktywowane KKP:……. op.
1.8.
Czy dla Państwa potrzeb wystarczający
jest okres ważności dostarczanych
składników krwi?

1.9.
Jak często przeprowadzana przez komitet transfuzjologiczny jest ocena wskazań do przetoczenia?

1.10. 
1.10.1.Czy analizują Państwo występujące zdarzenia i reakcje poprzetoczeniowe?
1.10.2. Czy sprawdzają Państwo  realizację zaleceń ze zdarzeń i reakcji poprzetoczeniowych?

1.11.
1.11.1. Czy w 2019 r. zamawiana była krew lub jej składniki w innym centrum krwiodawstwa niż RCKiK we Wrocławiu lub w innym podmiocie leczniczym?
1.11.2. Jeśli tak, proszę podać nazwę składnika i jego ilość (liczba jednostek).


6. Prosimy o przekazanie danych dotyczących personelu uprawnionego do przetaczania krwi i jej składników:

6.1.
Liczba lekarzy ogółem:

6.2.
Liczba pielęgniarek i położnych ogółem:

6.3.
Liczba pielęgniarek uprawnionych 
do przetaczania krwi i jej składników:

6.4.
Liczba pielęgniarek i położnych przeszkolonych w 2019 r.
Szkolenie podstawowe:



Szkolenie
uzupełniające:

6.5.
Liczba pielęgniarek i położnych 
 do przeszkolenia w 2020 r.
Szkolenie podstawowe:



Szkolenie
Uzupełniające:

	

7. Kontrole wewnętrzne:

7.1.
Liczba kontroli wewnętrznych:
Zmiany w stosunku do roku 2018 r.
7.2.
Kontrolowany obszar 
oraz daty
kontroli wewnętrznych:
 Obszar:
 Data:
7.3.

Kontrola dokumentacji związanej z przetoczeniem:

7.4.
 Wnioski z przeprowadzonych kontroli:

7.5.
Podjęte działania doskonalące i   naprawcze/zapobiegawcze:


8. Standardowe procedury operacyjne (SOP):

8.1.

Zmiany w stosunku do roku 2018 r.
8.2.
Liczba nowych SOP




8.3.
Liczba wycofanych SOP


8.4.
Liczba szkoleń związanych 
z wprowadzeniem nowych SOP lub nowych wersji SOP


8.5.
Liczba SOP 
poddanych obowiązkowej, rocznej kontroli/weryfikacji


8.6.
Wnioski z przeprowadzonych kontroli
8.7.
Podjęte działania doskonalące i naprawcze/zapobiegawcze





9. Prosimy o przekazanie danych dotyczących zgłaszania niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych oraz zdarzeń związanych z transfuzją tj.: 

Tab. 1.Poważne reakcje poprzetoczeniowe u pacjentów w 2019 r.         
Lp.
Data reakcji
Inicjały pacjenta
Wiek
pacjenta
Płeć
pacjenta                                                      
Przetoczony składnik krwi
Rodzaj
reakcji*
Poziom 
nasilenia 
reakcji**

Poziom
przyczynowości***
Zgłoszono do RCKiK we Wrocławiu?
tak/nie
1.









2.










* Rodzaj poważnej reakcji
     - hemoliza – z powodu niezgodności ABO
     - hemoliza – z powodu innych alloprzeciwciał
     - niedokrwistość nieimmunohematologiczna
      -poprzetoczeniowe zakażenie bakteryjne
      -anafilaksja/nadwrażliwość   
      -poprzetoczeniowa ostra niewydolność oddechowa            
      -poprzetoczeniowe zakażenie wirusowe 
                            HIV – 1/2
                            HBV
                            HCV
                            Inne(podać)
      -poprzetoczeniowe zakażenie pasożytnicze
                            malaria
                            inne(podać)
      -poprzetoczeniowa plamica małopłytkowa
      -choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
  -niehemolityczny odczyn gorączkowy - wzrost ciepłoty ciała przekracza 2 o C
      -choroba potransfuzyjna przeszczep przeciwko biorcy
      -obrzęk płuc (niewydolność krążenia, przeciążenie krążenia)
      -hemosyderoza
      -Inne niewymienione

**Poziom nasilenia reakcji poprzetoczeniowej
Poziom
Nasilenie reakcji
0
Brak objawów
1
Objawy pojawiły się natychmiast, ale nie zagrażały życiu i całkowicie ustąpiły
2
Objawy pojawiły się natychmiast i zagrażały życiu
3
Długotrwała choroba
4
Zgon chorego

*** Poziomy przyczynowości stosowane w ocenie niepożądanych reakcji
Poziom przyczynowości
Wyjaśnienie
TO
 Trudno ocenić
W przypadku niewystarczających danych do oceny przyczynowości
0
 Wykluczona
W przypadku jednoznacznych dowodów na to, że niepożądana reakcja wystąpiła z innych przyczyn

 Mało prawdopodobna
W przypadku wyraźnych dowodów, że niepożądana reakcję można przypisać innym przyczynom, niż krew lub jej składniki
1
 Możliwa
Jeżeli na podstawie dowodów nie da się ustalić, czy niepożądaną reakcję można przypisać krwi lub jej składnikom, czy innym przyczynom
2
 Prawdopodobna
W przypadku jasnych dowodów na to, że niepożądana reakcję można przypisać krwi lub jej składnikom
3
 Pewna
W przypadku przekonujących dowodów na to, że niepożądaną reakcję można przypisać krwi lub jej składnikom








Tab. 2. Lekkie reakcje poprzetoczeniowe u pacjentów w 2019 r.
Lp.
Data reakcji
Inicjały pacjenta
Wiek
pacjenta
Płeć
pacjenta                                                      
Przetoczony składnik krwi
Rodzaj
reakcji*
Poziom 
nasilenia 
reakcji**

Poziom
przyczynowości***
Zgłoszono do RCKiK we Wrocławiu?
tak/nie
1.









2.









*Rodzaj lekkiej reakcji
-Niehemolityczna reakcja gorączkowa (poza tymi), w trakcie których wzrost ciepłoty ciała przekracza 2 o C
-Reakcja alergiczna (poza reakcja anafilaktyczną)
-Inne niewymienione krótkotrwałe i samoistnie ustępujące zaburzenia

**Poziom nasilenia reakcji poprzetoczeniowej
Poziom
Nasilenie reakcji
0
Brak objawów
1
Objawy pojawiły się natychmiast, ale nie zagrażały życiu i całkowicie ustąpiły
2
Objawy pojawiły się natychmiast i zagrażały życiu
3
Długotrwała choroba
4
Zgon chorego

*** Poziomy przyczynowości stosowane w ocenie niepożądanych reakcji
Poziom przyczynowości
Wyjaśnienie
TO
 Trudno ocenić
W przypadku niewystarczających danych do oceny przyczynowości
0
 Wykluczona
W przypadku jednoznacznych dowodów na to, że niepożądana reakcja wystąpiła z innych przyczyn

 Mało prawdopodobna
W przypadku wyraźnych dowodów, że niepożądana reakcję można przypisać innym przyczynom, niż krew lub jej składniki
1
 Możliwa
Jeżeli na podstawie dowodów nie da się ustalić, czy niepożądaną reakcję można przypisać krwi lub jej składnikom, czy innym przyczynom
2
 Prawdopodobna
W przypadku jasnych dowodów na to, że niepożądana reakcję można przypisać krwi lub jej składnikom
3
 Pewna
W przypadku przekonujących dowodów na to, że niepożądaną reakcję można przypisać krwi lub jej składnikom

Tab. 3. Poważne błędy/zdarzenia* związane z transfuzją krwi, które wystąpiły w 2019 r.:
Lp.
Rodzaj

Data
Szczegółowy opis
Zgłoszono do RCKiK we Wrocławiu?
	






	






*Poważne zdarzenie – zdarzenie, które stwarza zagrożenie dla biorcy krwi
             -Wydanie z Banku Krwi do użytku klinicznego niewłaściwej krwi/składników krwi, nawet jeśli nie doszło  
              do przetoczenia.
-Strata trudnych do zastąpienia jednostek krwi lub jej składników (składniki autologiczne u pacjentów o  
 rzadkiej grupie krwi, składniki dobierane specjalnie dla określonego biorcy).
-Strata znacznej ilości krwi przed wykonaniem próby zgodności w wyniku np. złych warunków 
 przechowywania\zdarzenie, które może mieć znaczenie dla innych pacjentów, niż bezpośrednio w nim 
 uczestniczący, ze względu na możliwość powtarzania tych samych praktyk, procedur lub środków.

Tab. 4. Lekkie błędy/zdarzenia**związane z transfuzją krwi, które wystąpiły w 2019 r.:
Lp.
Rodzaj
Data
Szczegółowy opis
Zgłoszono do RCKiK we Wrocławiu?
1.




2.





**Lekkie zdarzenie – inne zdarzenie, np. błąd na formularzu zamówienia na krew, błąd na próbówce z krwią niestwarzające bezpośredniego zagrożenia dla biorcy krwi.
     



10. Podsumowanie rocznej działalności Komitetu:

10.1.
Krótkie podsumowanie (opisowo – jak często spotykał się komitet transfuzjologiczny, czy zebrania były planowe czy pozaplanowe np. związane z poważnymi zdarzeniami/reakcjami poprzetoczeniowymi w szpitalu itp.)

10.2.
Stwierdzone niezgodności (opisowo – np. czy przeprowadzano kontrole wewnętrzne dot. krwiolecznictwa i gospodarki krwią, jakie stwierdzono niezgodności, itp.)

10.3.
Podjęte działania (opisowo – należy odnieść się do stwierdzonych niezgodności )

10.4.
Zadania na rok 2020 (opisowo – np. jakie zaplanowano działania na rok 2020 szczególnie dotyczące szkoleń personelu, sposobu nadzoru komitetu transfuzjologicznego nad krwiolecznictwem i gospodarką krwią )




