
 انديكاسيون هاي مهم تزريق پالكت

 كاهش توليد پالكت 

  در صورت بروز خونريزي 

   انجام  اقدامات تهاجمی 

 جراحی 

باتوجه به پيشرفت هاي جديد تکنولوژي و علمممی تمممام              

فرآورده هاي خونی در سازمان انتقال خون از لحاظ وجمود            

باكتري،ويروس و ناسازگاري بررسی می شوند، با اين وجود         

 امکان ايجاد حساسيت هاي مختلف وجود دارد.

 واكنش نسبت به خون وفرآورده ها

 ( واكنش آلرژيك نسبت به انتقال خون 1

 ها: عالئم و نشانه

  كهير، خارش، تنگی نفس، دردهاي شکمی، استفراغ ، لرز 

 

 

 

 

 

  دار  واكنشهاي تب2

 ها:  عالئم و نشانه

قمراري، پم مش قملمب،             تب و لرز، سردرد، بمی     

 برافروختگی

 ( آمبولي هوا3

 ها: عالئم و نشانه 

 تنگی نفس و درد قفسه سينه، ايست قلبی 

  هاي خوني ( ناسازگاري خوني و فرآورده4

 ها: عالئم و نشانه

تب، لرز، كمردرد، شوك، درد قفسه سينه، تهوع، استفراغ،         

 افزايش فشارخون

 چند نكته:

(هرگونه سابقه حساسيت به خون و فرآورده هاي خونمی   1

 را به پرستار اعالم نمائيد.

(در صورت بروز هريک ازعالئم فوق پرستار شيفت را در  2

 جريان بگذاريد.

 منبع:

 برونر.سودارث،  بيماري هاي خون

 
 
 
 
 

 

 

 تزريق خون و فرآورده هاي آن

 GCC-PA-061/07كد:

 واحد آموزش همگانی

  تاریخ آخرین بازنگری:

1041041041 



 خون وفرآورده هاي خون

فرآورده هاي خون آن دسته از مواد تشکيل دهمنمده خمون          

هستند كه كاربرد درمانی داشته و می توانند با استمفماده از              

 . روش هاي مرسوم انتقال خون تهيه گردند

خون سالم، نجات دهنده زندگی اسمت. همممه روزه، در                 

سراسرجهان بسياري از افراد به خون و فرآورده هاي خونمی           

نياز پيدا می كند، به پوري كه از هر سه نفمر، يمک نمفمر                   

درپول زندگی احتياج به تزريق خون و فرآورده هاي خونمی           

 دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 ليست فرآورده هاي خونی

  الف( پالسماي تازه منجمد

 ب( كرايو

 د( پالكت 

 شامل:  ه( گلبول قرمزمتراكم

 گلبول قرمز شسته شده ∞ 

 گلبول قرمز كم لکوسيت  ∞

 گلبول قرمز اشعه داده شده  ∞

 گلبول قرمز منجمد شده  ∞

 

 

 مواردنيازبه تزريق خون  وفراورده

  خونريزي ها∞ 

 تاالسمی ماژور∞ 

  بيماري خون ريزي دهنده هموفيلی∞  

 بيماريهاي مزمن)سرپانهابخصوص حين شيمی درمانی(∞ 

 بيماري كليوي وابسته به دياليز∞ 

 سوختگی هاي شديد∞ 

 پيوند اعضا∞ 

 زنان باردار باخطرخونريزي∞ 

 نوزادان مبتالبه زردي ناشی از ناسازگاري خون مادر و جنين∞ 

آسيب ديدگان حوادث پيش بينی نشده، ازقبيل سيل، زلزله و ∞ 

 تصادفات رانندگی

 

 


