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Sprawozdanie nr III  za 2021 rok              
                                            
Prosimy o przekazanie danych dotyczących zgłaszania niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych oraz zdarzeń związanych z transfuzją, tj.: 

Tab. 1.Poważne reakcje poprzetoczeniowe u pacjentów w 2021 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
      -poprzetoczeniowe zakażenie bakteryjne
      -anafilaksja/poważna nadwrażliwość   
      -poprzetoczeniowa ostra niewydolność oddechowa            
      -poprzetoczeniowe zakażenie wirusowe 
                            HIV – 1/2
                            HBV
                            HCV
                            Inne (podać jakie)
      -poprzetoczeniowe zakażenie pasożytnicze
                            malaria
                            inne (podać jakie)
      -poprzetoczeniowa plamica małopłytkowa
      -choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
  -niehemolityczny odczyn gorączkowy - wzrost ciepłoty ciała przekraczający 2 o C
      -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 2021 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 2021 r.:
Lp.
Rodzaj

Data
Szczegółowy opis
Zgłoszono do RCKiK we Wrocławiu?
	






	






*Poważne zdarzenie – zdarzenie, które stwarza zagrożenie dla biorcy krwi
             -Wydanie 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 2021 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.
     

