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Patientenname und -adresse

Шановна пацієнтко, шановний пацієнте,
шановні батьки!
Вас очікує лікування або хірургічне втручання, що може
вимагати переливання (трансфузія) чужої крові або
чужих
компонентів
крові.
Завдяки
цьому
інформаційному листу, призначеному для вашої
інформації, ви зможете підготуватися до консультацій із
лікарем. Уважно прочитайте його перед розмовою
й сумлінно заповніть анкету. Для спрощення розуміння
ми використовуємо форму чоловічого роду, але
звертаємося при цьому до осіб будь-якої статі.

Коли необхідне переливання чужої крові
Переливання необхідні перш за все для




компенсації серйозної крововтрати (наприклад,
після нещасних випадків/травм, під час операцій
або внутрішньої кровотечі) або
лікування хронічних захворювань крові (наприклад,
малокровності [анемія], захворювання кровоточивості
[гемофілія], порушення згортання крові, порушення
кровотворення внаслідок ураження кісткового мозку,
злоякісних захворювань крові).

Залежно від ситуації та захворювання введення чужої
крові або чужих компонентів крові може врятувати
життя й, можливо, запобігти небезпечним для життя
ураженням органів (наприклад, серцевий напад,
пошкодження мозку).
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Переливання чужої крові проводяться лише після
ретельної оцінки співвідношення ризик/користь і лише
якщо вони дійсно необхідні з медичної точки зору.

Які компоненти крові існують
Кров складається з різних компонентів. Клітини крові
становлять майже половину об’єму крові. До них
відносяться червоні кров’яні тільця (еритроцити), білі
кров’яні тільця (лейкоцити) і кров’яні пластинки

(тромбоцити). Решта складається з плазми крові,
водянистої рідини, яка здебільшого містить різні білки,
як-от фактори згортання й імуноглобуліни, які важливі
для боротьби з інфекціями.

Що передається при переливанні
Цільну кров (чужу кров, яка надходить від донорів)
сьогодні переливають рідко.
У більшості випадків передаються лише певні
компоненти крові, необхідні та отримані з донорської
крові. Особливо часто вводять такі чужі компоненти
крові (клітини крові):


Концентрат еритроцитів (червоні клітини крові;
найчастіше переливаються),



Концентрат тромбоцитів (кров’яні пластинки),



Свіжозаморожена плазма (пройшла карантин/вірусінактивована).

Не можна з упевненістю передбачити, чи дійсно буде
потрібно переливання, які чужі продукти крові
доведеться переливати й у якій кількості. Це залежить
від різних факторів (наприклад, кількість крові,
втраченої під час процедури, ступінь порушення
згортання або анемії тощо).
Лікар має обговорити, які чужі компоненти крові
(можливо) потрібні та які конкретні ризики пов’язані з їх
використанням. Якщо є альтернативи лікування, про їх
різні навантаження, ризики й шанси на успіх буде
проінформовано під час консультацій із лікарем.
У разі непередбачених ситуацій або в разі виникнення
ускладнень може знадобитися введення більшої
кількості чужих продуктів крові або інших чужих
продуктів крові, ніж планувалося. Саме тому в заяві про
згоду просять надати свою згоду на несподівано
необхідні розширення або зміни процедури.
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Як проводиться переливання

Ризики інфекції

Необхідні чужі компоненти крові або чужу кров вводять
у вигляді крапельниці (інфузії) через канюлю у вену
(зазвичай руки).



До виробництва консервованої крові або її
компонентів застосовуються суворі вимоги: Донори
крові ретельно відбираються, донорська кров
піддається
різноманітним
дослідженням,
а свіжозаморожена плазма може бути використана
лише після певного періоду карантину або після
спеціальної вірусної інактиваційної обробки. Тим не
менш, не можна повністю виключати можливість
передавання інфекції реципієнту через введення
чужих продуктів крові. Однак ризик інфікування
вірусами гепатиту (наслідок: запалення печінки)
сьогодні надзвичайно низький, а ВІЛ-інфекція
(пізній наслідок: СНІД) ще менший. Після
переливання пацієнти мають можливість здати
аналіз крові, щоб визначити, чи не розвинулася
в них всупереч очікуванням серйозна інфекція, яка
також становить ризик зараження під час близьких
контактів
(особливо
інтимних
партнерів).
Обов’язково потрібно обговорити зі своїм лікарем,
чи має сенс подальший огляд і коли.



В
окремих
випадках
повідомлялося
про
передавання
різних
паразитів
(наприклад,
збудників малярії). Не можна повністю виключити
можливість передавання збудників ГЕВРХ або
нового варіанту хвороби Кройцфельда-Якоба
(прогресуюче захворювання мозку, що призводить
до смерті) або раніше невідомих патогенів.



Дуже
рідко
консервована
кров,
заражена
бактеріями, може призвести до небезпечного для
життя отруєння крові (сепсису), що вимагає
інтенсивного лікування.

Усі чужі продукти крові, які вводяться, мають бути
сумісними групі крові, тобто відповідати групі крові
пацієнта, щоб знизити ризик реакцій непереносимості.
З цієї причини перед переливанням використовуються
спеціальні контрольні тести та тести на сумісність
(наприклад, визначення групи крові, скринінговий тест
на антитіла, перехресне співпадіння), щоб перевірити,
чи відповідає консервована кров характеристикам
(ознакам) групи крові пацієнта.
Для безпеки обстеження можуть проводитись кілька
разів. Для цього може знадобитися кілька заборів крові,
навіть якщо група крові вже відома й зазначена
в посвідченні особи.
Однак у надзвичайних ситуаціях або коли необхідно
усунути або уникнути станів, які загрожують життю,
іноді необхідно вводити консервовану кров, яка не
відповідає всім характеристикам групи крові пацієнта
(наприклад, перенесення еритроцитів зі спеціальною
структурою поверхні [резус-фактор , резус-позитивні
клітини крові] пацієнту з резус-негативними клітинами
крові). Внаслідок цього можуть утворюватися антитіла,
що може призвести до ускладнень при майбутніх
переливаннях і вагітності, тому це має враховуватись.
Під час і після переливання буде надаватися ретельне
спостереження.

Кровозберігаючі заходи

Реакції на переливання та ускладнення

У випадках операцій, які можна запланувати, і якщо це
дозволяє стан здоров’я, можливі такі заходи, як-от


Забір та переливання аутологічної крові,



Машинна
аутотрансфузія
(MAT,
ендогенних еритроцитів із крові рани),



Розрідження крові (гемодилюція),



Медикаментозне лікування анемії (дефіцит заліза
та/або вітаміну В12) або



Введення еритропоетину
стимуляції кровотворення)

(ЕПО,



Алергічні
реакції
(наприклад,
свербіж,
почервоніння шкіри, утворення прищі) можливі
після введення будь-якого продукту крові. Добавки,
що
містяться
в
консерваціях
(наприклад,
стабілізатори, антикоагулянти), також можуть
викликати
реакції
непереносимості.
Іноді
з’являється лихоманка та озноб. Тяжкі алергічні
реакції з серцево-судинною недостатністю (шок),
розладами
дихання,
спазмами,
розладами
кровообігу головного мозку зустрічаються рідко.
Вони
можуть
виникнути
відразу
під
час
переливання або з’явитися через кілька годин або
днів і потребують інтенсивного лікування. Однак
постійні ушкодження (наприклад, недостатність
органів, ураження головного мозку, параліч)
зустрічаються дуже рідко.



Формування антитіл (так званих нерегулярних
антитіл) можлива після введення еритроцитів,
тромбоцитів або цільної крові. Це може призвести
до реакцій непереносимості або інших ускладнень
під час наступних переливань або вагітності
(наприклад, материнські антитіла можуть знищити
еритроцити
дитини,
що
дозріває).
Якщо
утворюються різні антитіла, у дуже рідкісних
випадках більше немає доступних сумісних
продуктів крові.



У перші 8 тижнів після переливання цільної крові
або еритроцитів утворення антитіл може викликати
посилений розпад або руйнування еритроцитів
(гемоліз). Це може спричинити порушення функції
печінки з пожовтінням шкіри (жовтяниця), анемією,
небезпечним для життя циркуляторним шоком,
порушенням функції нирок аж до ниркової
недостатності та порушенням згортання крові
(підвищена схильність до кровотечі, кровотечі або
утворення тромбів).

пересадка

гормону

для

уникання переливання чужої крові/чужих компонентів
крові та їх ризиків або зменшення потреби в чужій
крові.
Окремо
буде
проведено
інформування
про
кровозберігаючі заходи, які можна врахувати, як їх
проводити та їх переваги й недоліки, різні ризики та
навантаження.

Ризики й можливі ускладнення
Незважаючи на обережність, існує ризик виникнення
ускладнень, можливо, навіть небезпечних для життя, що
передбачають подальше лікування/операції. Дані про
частоту виникнення є лише приблизними та призначені
для порівняння ступенів ризику. Вони не відповідають
визначенням побічних ефектів на упакуваннях ліків.
Попередні
й
супутні
захворювання,
а
також
індивідуальні особливості можуть суттєво впливати на
частоту появи ускладнень.
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Щоразу, коли вводяться еритроцити, тромбоцити
або цільна кров, імунні клітини донора також
передаються. В окремих випадках ці клітини
можуть призвести до небезпечної для життя
Хвороби трансплантат проти господаря у пацієнтів з
ослабленим імунітетом або в пацієнтів, які
отримують кров, здану кровними родичами,
атакуючи органи реципієнта. Сильні висипання на
шкірі та утворення пухирів, розлади органів
(наприклад, печінки, нирок), діарея, лихоманка та
інфекції можуть бути ознаками захворювання. У
цьому разі знадобиться інтенсивне лікування. Щоб
запобігти цьому загрозливому захворюванню,
консервовані
еритроцити
або
тромбоцити
опромінюються перед використанням у пацієнтів із
групи ризику.

Transfusion von Fremdblut/Fremdblutbestandteilen

патологічного випинання артерії (псевдоаневризми)
може знадобитися хірургічне лікування.
Сумніви щодо ускладнень переливання червоних
кров’яних тілець (концентратів еритроцитів/КЕ)


Чи
може
переливання
еритроцитів
також
погіршувати роботу імунної системи і, таким чином,
сприяти виникненню інфекцій або розвитку або
рецидиву пухлин, поки не з’ясовано. Крім того, досі
остаточно не з’ясовано, чи можуть передані
еритроцити викликати порушення функції нирок,
аж до ниркової недостатності, порушення функції
легенів (наприклад, внаслідок утворення набряку
легенів), поліорганну недостатність, серцеві напади
й інсульти, а також підвищити смертність. Однак
через різні результати досліджень і недостатню
кількість даних поки не вдалося довести або
виключити, що ці ускладнення, що спостерігаються,
насправді можуть бути викликані переливанням
еритроцитів.

Під час консультації потрібно запитувати про все, що
для вас важливо або ще незрозуміло!

Конфіденційність даних
Заклади охорони здоров’я, які використовують продукти
крові, зобов’язані зберігати дані, безпосередньо
пов’язані з особою не менше 30 років (відповідно до
розділу 19 Закону про переливання крові). Зберігається
така інформація: ім’я, дата народження, адреса
одержувача, тип продукту крові, номер партії, введена
кількість, час введення та будь-які побічні ефекти.



Рідкісним, особливо важким розладом дихання
є легенева недостатність, пов’язана з переливанням
крові (TRALI-синдром, посттрансфузійне ураження
легень), яка викликана антитілами в крові та
потребує негайного інтенсивного лікування.



При більш частих переливаннях еритроцитів залізо
також надходить із кров’ю в організм. Якщо
переливання повторюються протягом тривалого
періоду часу, надлишок заліза може призвести до
ураження органів (особливо печінки, нирок,
підшлункової залози, серця). У цьому разі
знадобиться медикаментозне лікування.

Якщо є підозра, що через продукт крові передалося
інфекційне захворювання, ці дані передаються
в анонімній формі (передавання статі та дати
народження одержувача) фармацевтичному виробнику
й національним наглядовим органам, інституту Пауля
Ерліха та державним наглядовим органам.



У випадках, якщо є серцева недостатність, може
статись так, що серце під час переливань буде
перевантажено. Потім може виникнути задишка,
а також скупчення води в легенях (набряк легенів)
і серцева недостатність.

Що слід робити
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Якщо утворюються антитромбоцитарні антитіла, це
в рідкісних випадках може призвести до швидкого
розпаду тромбоцитів крові протягом від годин до
близько 10 днів після переливання і, таким чином,
до значного збільшення схильності до кровотечі. В
окремих випадках також можуть виникнути
небезпечні для життя кровотечі (посттрансфузійна
пурпура). Крім того, слід очікувати, що наступні
переливання тромбоцитів більше не будуть
ефективними.

BT 2.2

Венепункція та компоненти крові, що сприяють
згортанню (фактори згортання) у консервованій
крові, можуть сприяти утворенню тромбів (тромбоз)
та закупорці кровоносних судин занесеними
згустками (емболія). Це може спричинити серйозні
ускладнення (наприклад, легеневу тромбоемболію,
інсульт, серцевий напад).
Іноді в місці введення канюлі (місце проколу)
можуть виникнути синці (можливо, аж до посиніння
всієї руки), набряк, кровотеча, інфекція, можливо,
з гнійним запаленням шкіри (абсцес), пошкодження
тканин (омертвіння тканин, утворення рубців)
та/або подразнення/запалення вен. Такі симптоми
зазвичай зникають самі по собі або легко
піддаються лікуванню
Прокол рідко викликає тимчасові і ще рідше
постійні симптоми, як-от порушення кровообігу
і ураження нерва, що може призвести до
ненормальних відчуттів (поколювання, оніміння),
хронічного болюі можливих функціональних
обмежень руки аж до постійного паралічу.



В дуже рідкісних випадках, когли замість вени
проколюється артерія, необхідно накласти пов’язку,
що давить, на тривалий час. Може також
знадобитися хірургічний гемостаз. При утворенні

Перед переливанням
Потрібно надати свої ідентифікаційні картки пацієнта
(наприклад, картку Marcumar, алергічну карту, картку на
випадок необхідності невідкладної допомоги, карту
донора крові, пологовий квиток). Якщо є заповіт,
розпорядження про догляд або довіреність, їх також
потрібно взяти з собою або повідомити лікаря, де вони
знаходяться.
У
анкеті
обов’язково
потрібно
вказати
усі
антикоагулянти,
які
приймаються
(наприклад,
Marcuma®, ASS [аспірин], гепарин тощо). Після
консультації з лікуючим лікарем буде прийнято
рішення про те, чи потрібно припинити прийом
препарату або замінити його іншим.
Після переливання
Небажані
наслідки
переливання
можуть
стати
помітними лише через години, дні або навіть пізніше.
Потрібно негайно повідомити нас або свого сімейного
лікаря, якщо виникають такі симптоми: лихоманка
(температура вище 38 °C), біль, утруднене дихання,
нудота, неспокій, серцебиття, блідість, холодний піт,
озноб, свербіж, шкірний висип, набряк обличчя та
кінцівок, червона або коричнева сеча, або пожовтіння
шкіри чи очей.
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Указівки щодо амбулаторного переливання крові
Якщо було зроблено переливання амбулаторно, то
деякий час після цього буде надаватися ретельне
спостереження. Якщо виникає погане самопочуття або є
якісь скарги, потрібно негайно повідомити персоналу
або лікаря!
Лікар або персонал від його імені повідомить, коли
можна буде покинути клініку/медичний заклад, чи
потрібно забрати та відвезти додому дорослим, чи
потрібен домашній догляд і чи є заборона на активну
участь в дорожньому русі протягом певного часу.
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Потрібно дотримуватись усіх наданих інструкцій!

Patientenname und -adresse

Transfusion von
Fremdblut/Fremdblutbestandteilen

BT 2.2 UA
Diomed

Формуляр (анамнез)
Fragebogen (Anamnese)

Будьте уважні, відповідаючи на вказані далі запитання (можливо, для вашої дитини, якщо вона є пацієнтом). Це дасть нам змогу
запобігти будь-яким ризикам. Позначте застосовну відповідь або укажіть необхідні відомості. За необхідності ми радо
допоможемо Вам із заповненням формуляру.
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen sorgfältig (ggf. für Ihr Kind, falls dieses der Patient ist), damit wir etwaigen Risiken besser vorbeugen können.
Zutreffendes bitte ankreuzen und unterstreichen bzw. ergänzen. Bei Bedarf helfen wir Ihnen gerne beim Ausfüllen.

Вік:

Років • Зріст:

см • Вага:

кг

Стать:
Alter: _______ Jahre • Größe: _______ cm • Gewicht: ______ kg
Geschlecht:
н = ні (nein)/т = так (ja)
1. Чи приймаєте якісь ліки (напр., антикоагулянти  н  т
[Marcumar®, Aspirin], знеболювальні, протидіабетичні
препарати [особливо ті, які містять метформін],
серцево-судинні препарати, гормональні препарати,
снодійні або транквілізатори, антигіпертензивні
препарати)?
Werden
Medikamente
eingenommen
(z.B.
gerinnungshemmende Mittel [z.B. Marcumar®, Aspirin],
Schmerzmittel, Antidiabetika [v.a. metforminhaltige], Herz/Kreislauf-Medikamente, Hormonpräparate, Schlaf- oder
Beruhigungsmittel, blutdrucksenkende Mittel)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
__________________________________________________________
2. Чи приймаєте ліки, які пригнічують імунну  н  т
систему
і,
таким
чином,
захисні
сили
організму (наприклад, кортизон, протиревматичні
препарати, імунодепресанти)?
Werden Medikamente eingenommen, die das Immunsystem
und dadurch die Abwehrkraft des Körpers hemmen (z.B.
Kortison, Rheumamittel, Immunsuppressiva)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
3. Чи маєте алергію на щось (напр., на ліки [як-от н  т
антибіотики, метамізол, парацетамол], анестетики,
рентгеноконтрасні речовини, латекс, дезінфікувальні
засоби, йод, пластирі, пластмаса)?
Besteht eine Allergie (z.B. Medikamente [z.B. Antibiotika,
Metamizol,
Paracetamol],
Betäubungsmittel,
Röntgenkontrastmittel, Latex, Desinfektionsmittel, Jod,
Pflaster, Kunststoffe)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
4. Чи маєте непереносимість гепарину?

нт

Besteht eine Unverträglichkeit von Heparin?

5. Чи траплялися алергічні випадки?

нт

Hat es schon einmal einen allergischen Zwischenfall gegeben?

6. Чи є або чи були інфекційні захворювання (напр., н  т
гепатит, ВІЛ/СНІД, менінгіт, туберкульоз)?
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Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit (z.B. Hepatitis,
HIV/AIDS, Hirnhautentzündung, Tuberkulose)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
7. Чи є захворювання імунної системи (наприклад, н  т
імунна недостатність, аутоімунне захворювання,
дефіцит імуноглобуліну А)?
Besteht eine Erkrankung des Immunsystems (z.B.
Abwehrschwäche, Autoimmunkrankheit, Immunglobulin-AMangel)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
8. Чи характерна для вашого організму підвищена н  т
схильність до кровотеч, напр., чи наявні часті
кровотечі з носу/ясен, синці, тривалі кровотечі
після травм?
Besteht eine erhöhte Blutungsneigung wie z.B. häufig

Nasen-/Zahnfleischbluten, blaue Flecken, längeres Bluten
nach Verletzungen?

9. Чи характерна підвищена схильність до кровотеч н  т
у межах вашої сім’ї?
Besteht
in
der
Blutungsneigung?

Blutsverwandtschaft

eine

erhöhte

10. Чи є порушення згортання крові (наприклад, н  т
гемофілія, тромбоцитопенія, синдром ВіллебрандаЮргенса, дефіцит фактора)?
Besteht eine Blutgerinnungsstörung (z.B. Hämophilie,
Thrombozytopenie,
Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom,
Faktorenmangel)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
11. Чи характерне порушення згортання крові в межах н  т
вашої сім’ї?
Besteht
in
der
Blutgerinnungsstörung?

Blutsverwandtschaft

eine

12. Чи хворіли раніше, чи, можливо, хворієте зараз на н  т
захворювання крові (напр., анемія, лейкемія,
множинна мієлома)?
Besteht/Bestand eine Bluterkrankung (z.B. Anämie, Leukämie,
Multiples Myelom)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
13. Чи проводиться лікування імуноглобуліном G н  т
(внутрішньовенно), терапевтичними антитілами,
наприклад,
даратумумабом
(Darzalex®),
або
антибіотиками
(бета-лактамні
антибіотики,
наприклад пеніцилін)? (Якщо так, лікар повинен
повідомити лабораторію, яка досліджує кров на
сумісність із збереженою кров’ю, оскільки ці
агенти можуть заважати аналізам.)
Werden
Sie
mit
Immunglobulin
G
(intravenös),
therapeutischen Antikörpern, z.B. Daratumumab (Darzalex®),
oder Antibiotika (Betalaktam-Antibiotika, z.B. Penicillin)
behandelt? (Falls ja, muss der Arzt das Labor informieren, das
Ihr Blut auf Verträglichkeit mit Blutkonserven testet, da diese
Mittel die Tests beeinflussen können.)

14. Чи зіштовхувалися з оклюзією судин через тромб н  т
(тромбоз/емболія)?
Kam es schon einmal zu einem Gefäßverschluss durch
Blutgerinnsel (Thrombose/Embolie)?

15. Чи хворіли раніше, чи, можливо, хворієте зараз, на  н  т
(інше)
судинне
захворювання
(напр.,
артеріосклероз, варикозне розширення вен,
ішемічна хвороба серця, порушення кровообігу,
аневризма, звуження сонної артерії)?
Besteht/Bestand eine (weitere) Gefäßerkrankung (z.B.
Arteriosklerose,
Krampfadern,
Erkrankung
der
Herzkranzgefäße,
Durchblutungsstörung,
Aneurysma,
Verengung der Halsschlagader)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
16. Чи хворіли раніше, чи, можливо, хворієте зараз, на н  т
(інше) серцево-судинне захворювання (напр.,
ішемічна хвороба серця, високий тиск, аритмія,
інсульт, інфаркт, стенокардія, запалення серцевого
м’яза, порок клапана)?
Besteht/Bestand eine (weitere) Herz-/Kreislauf-Erkrankung
(z.B.
koronare
Herzkrankheit,
Bluthochdruck,
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Angina

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
17. Чи хворіли раніше, чи, можливо, хворієте зараз, на н  т
хвороби
дихальних
шляхів/легень
(напр.,
хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма,
емфізема, вроджений порок серця)?
Besteht/Bestand eine Atemwegs-/Lungenerkrankung (z.B.
chronische
Bronchitis,
Lungenentzündung,
Asthma
bronchiale, Lungenblähung, angeborene Fehlbildung)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
18. Чи хворіли раніше, чи, можливо, хворієте зараз, на н  т
хвороби верхньої частини черевної порожнини
(напр., запалення печінки/гепатит, стеатоз печінки,
цироз, ниркові коліки чи камені в нирках,
жовтяниця, панкреатит)?
Bestand eine Erkrankung der Oberbauchorgane (z.B.
Leberentzündung/Hepatitis,
Fettleber,
Zirrhose,
Gallenkoliken/-steine, Gelbsucht, Pankreatitis)?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
19. Чи проводилась коли-небудь трансплантація н  т
(наприклад, трансплантація стовбурових клітин)?
Wurde
schon
einmal
eine
Transplantation
Stammzelltransplantation) durchgeführt?

(z.B.

20. Чи проводилось коли-небудь переливання крові н  т
або її компонентів?
Wurden schon einmal Blut oder Blutbestandteile übertragen?

Якщо так, то коли? Wenn ja, welche?
Якщо так, чи були ускладнення?

нт

Wenn ja, gab es dabei Komplikationen?

Якщо так, то які? Wenn ja, welche?
21. Чи були коли-небудь виявлені антитіла проти н  т
характеристик чужої групи крові (нерегулярні
антитіла)?
Sind
schon
einmal
Antikörper
gegen
fremde
Blutgruppenmerkmale (irreguläre Antikörper) festgestellt
worden?

22. Чи є картка на випадок необхідності невідкладної н  т
допомоги?
Haben Sie einen Notfallausweis?

23. Чи є картка донора?

нт

Haben Sie einen Blutspendeausweis?

Додаткові питання для жінок
Zusatzfragen bei Frauen

1. Ви коли-небудь були вагітні?

нт

Waren Sie schon einmal schwanger?

2. Чи можете ви бути вагітною зараз?

нт
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Könnten Sie schwanger sein?
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Примітки лікаря

Лише в разі відмови

Arztanmerkungen

Nur im Fall einer Ablehnung

Зокрема, обговорювалися такі питання: компоненти чужої
крові, які, ймовірно, знадобляться, необхідність/невідкладність
та проведення переливання чужої крові, можливість
необхідності подальшого введення/введення інших чужих
продуктів крові, контрольні тести та тести на переносимість,
ризики й можливі ускладнення (ризики інфекції, реакції на
переливання та ускладнення, можливі ускладнення при
переливанні червоних кров’яних тілець [еритроцитів]),
особливості, що підвищують ризик, ризик подальшого
поширення інфекції, можливість огляду, конфіденційність
даних, можлива сторона й подальші заходи, можливі
альтернативні/додаткові кровозберігаючі заходи (забір та
переливання аутологічної крові, гемодилюція, MAT, лікування
дефіциту заліза/дефіциту вітаміну B12, введення ЕПО), а також
їх переваги, недоліки та ризики, інструкції щодо поведінки
(наприклад, у разі амбулаторного переливання крові), а також
(потрібно включити індивідуальний вміст розмови, наприклад,
відмову від індивідуальних заходів/певних препаратів крові,
здатність зрозуміти надану інформацію неповнолітньою
особою, її юридичним представником, опікуном чи
уповноваженим представником і, якщо необхідно, спеціальні
примітки, а також задокументувати тривалість бесіди):
Erörtert wurden vor allem: voraussichtlich benötigte Fremdblutbestandteile,
Notwendigkeit/Dringlichkeit und Durchführung der Fremdbluttransfusion,
eventuell nötige Gabe weiterer/anderer Fremdblutprodukte, Kontroll- und
Verträglichkeitsuntersuchungen, Risiken und mögliche Komplikationen
(Infektionsrisiken, Transfusionsreaktionen und -komplikationen, fragliche
Komplikatonen einer Transfusion von roten Blutkörperchen [EKs]),
risikoerhöhende Besonderheiten, Risiko der Weiterübertragung einer
Infektion, Möglichkeit einer Kontrolluntersuchung, Datenschutz, eventuelle
Nebenund
Folgeeingriffe,
eventuelle
alternative/ergänzende
fremdblutsparende
Maßnahmen
(Eigenblutentnahme/
Eigenblutrückübertragung,
Hämodilution,
MAT,
Behandlung
eines
Eisenmangels/Vitamin-B12-Mangels, Gabe von EPO) sowie deren Vorteile,
Nachteile und Risiken, Verhaltenshinweise (z.B. bei ambulanter Transfusion)
sowie (bitte hier v.a. individuelle Gesprächsinhalte, z.B. die Ablehnung
einzelner Maßnahmen/ bestimmter Fremdblutprodukte, Einsichtsfähigkeit
Minderjähriger, gesetzliche Vertretung, Betreuungsfall, Bevollmächtigter,
und ggf. spezielle Vermerke sowie die Gesprächsdauer dokumentieren):

Чужі компоненти крові призначені для (можливо)
необхідного переливання:
Folgende Fremdblutbestandteile sind für eine (eventuell) notwendige
Transfusion vorgesehen:

 Концентрат еритроцитів (червоні кров’яні тільця)
Erythrozytenkonzentrat (rote Blutkörperchen)

 Концентрат тромбоцитів (кров’яні пластинки)
Thrombozytenkonzentrat (Blutplättchen)

 Свіжозаморожена плазма (пройшла карантин/вірусінактивована)
gefrorenes Frischplasma (quarantänegelagert/ virusinaktiviert)

Інші (можливо) потрібні чужі продукти крові:
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Я
не
погоджуюся
з
(можливо)
необхідним
переміщенням чужої крові або чужих компонентів
крові. Підтверджую ознайомлення з інформаційним
аркушем, його розуміння й чітку проінформованість
про можливі негативні наслідки (наприклад, ураження
органів, особливо серця й мозку, сильну кровотечу аж
до смерті), якщо кровозберігаючих заходів для
лікування недостатньо.
Ich willige in die (eventuell) notwendige Übertragung von Fremdblut
oder Fremdblutbestandteilen nicht ein. Ich habe den Aufklärungsbogen
gelesen, verstanden und wurde nachdrücklich darüber aufgeklärt, dass
meine Ablehnung erhebliche gesundheitliche Nachteile und
möglicherweise auch lebensbedrohliche Folgen für mich haben kann
(z.B. Organschäden, vor allem an Herz und Gehirn, starke Blutungen bis
hin zum Verbluten), wenn fremdblutsparende Maßnahmen zur
Behandlung nicht ausreichen.
Місце, дата, час

Пацієнтка/пацієнт

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin/Patient

Особа, яка має
батьківські права*

Свідок, якщо потрібно

Лікар/лікарка Ärztin/Arzt

Згода
Einwilligung

Підтверджую
ознайомлення
з
інформаційним
аркушем і його розуміння. Мене докладно
проінформували про переливання, його тип і значення,
ризики й можливі ускладнення, необхідні за
медичними показами допоміжні й подальші заходи, а
також непередбачене, необхідне за медичними
показами подальше введення/введення інших чужих
продуктів крові. Про це мене детально поінформували
під час консультації з лікарем _______________________.
На всі важливі меня запитання було надано повноцінні
й зрозумілі відповіді.
У мене більше немає запитань, вважаю, що я достатньо
проінформований(-а), не потребую часу на роздуми й
даю згоду на переливання (можливо) необхідних
чужих компонентів крові. Я також даю згоду на
непередбачене, необхідне за медичними показами
подальше введення/введення інших чужих продуктів
крові, а також необхідні за медичними показами
допоміжні й подальші заходи. Я дотримуватимуся
правил щодо поведінки.
Den Aufklärungsbogen habe ich gelesen und verstanden. Über die
Transfusion, ihre Art und Bedeutung, Risiken und mögliche
Komplikationen, medizinisch erforderliche Neben- und Folgeeingriffe
sowie eine unvorhergesehene, medizinisch notwendige Gabe
weiterer/anderer
Fremdblutprodukte
wurde
ich
in
einem
Aufklärungsgespräch mitder Ärztin/dem Arzt
ausführlich informiert. Alle mir wichtig erscheinenden Fragen wurden
vollständig und verständlich beantwortet.
Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich genügend informiert,
benötige keine weitere Bedenkzeit und willige in die Transfusion der
(eventuell)
benötigten
Fremdblutbestandteile
ein.
Mit
einer
unvorhergesehenen, medizinisch notwendigen Gabe weiterer/anderer
Fremdblutprodukte und mit medizinisch erforderlichen Neben- und
Folgeeingriffen bin ich ebenfalls einverstanden. Die Verhaltenshinweise
werde ich beachten.

Andere (eventuell) benötigte Fremdblutprodukte:

Місце, дата, час

Дата планового лікування/операції:

Пацієнтка/пацієнт

Дата:

ggf. Zeugin/Zeuge

Sorgeberechtigte*/
Sorgeberechtigter*

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin/Patient

Termin der geplanten Behandlung/Operation:
Datum

Особа, яка має батьківські права*
Sorgeberechtigte*/Sorgeberechtigter*

Лікар/лікарка Ärztin/Arzt
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Тільки в разі подальшого додаткового
роз’яснення
Nur für den Fall der nachträglichen Sicherungsaufklärung

Вже використано такі чужі продукти крові:
Мене також поінформували про пов’язані ризики, які
стосуються цього листа, зокрема про залишковий
ризик серйозної, подальшої інфекції при переливанні
(наприклад, гепатиту або ВІЛ-інфекції) та подальше
обстеження, яке може бути рекомендовано.
Жінки, які хочуть мати дітей: Мене повідомили, що
можуть утворюватися антитіла проти еритроцитів, які
за певних обставин можуть знищити еритроцити
дитини під час майбутньої вагітності та призвести до
серйозних проблем зі здоров’ям. Таким чином, мені
рекомендовано перевірку через 3-6 місяців.
Folgende Fremdblutprodukte wurden bereits angewendet:
____________________________________________________________ .
Ich wurde nachträglich anhand dieses Bogens über die damit
verbundenen Risiken, insbesondere über das Restrisiko einer
schwerwiegenden, weiter übertragbaren Infektion (z.B. Hepatitis- oder
HIV-Infektion) und eine u.U. empfehlenswerte Nachuntersuchung
informiert.
Frauen mit Kinderwunsch: Ich wurde darüber aufgeklärt, dass sich
Antikörper gegen rote Blutzellen bilden können, die bei künftigen
Schwangerschaften unter bestimmten Umständen die roten
Blutkörperchen des Kindes zerstören und zu schwerwiegenden
Gesundheitsschäden führen können. Deshalb wird mir eine
Kontrolluntersuchung in 3–6 Monaten empfohlen.
Місце, дата, час

Пацієнтка/пацієнт

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin/Patient

Особа, яка має батьківські
права*

Лікар/лікарка

Sorgeberechtigte*/Sorgeberechtigter*

*

Лише для неповнолітніх пацієнтів: якщо документ підписує лише
одна особа, яка має батьківські права, то своїм підписом він/вона
також засвідчує, що батьківські права належать тільки йому/їй
одному/одній або що він/вона діє в згоді з іншою особою, яка має
батьківські права. Усі випадки серйозних втручань потребують
підписів обох осіб, які мають батьківські права. Пацієнти, які
спроможні приймати рішення особисто, також повинні поставити свій
підпис.
Nur
bei
minderjährigen
Patienten:
Unterschreibt
nur
ein
Sorgeberechtigter, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das
Sorgerecht allein zusteht oder dass er im Einverständnis mit dem anderen
Sorgeberechtigten handelt. Bei schwereren Eingriffen sollten grundsätzlich
beide Sorgeberechtigten unterschreiben. Einsichtsfähige Patienten sollten
immer mit unterschreiben.
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*

Ärztin/Arzt

