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TRANSZFÚZIÓ

Kedves Betegünk!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

Az Ön esetében az elvégzett vizsgálatok alapján, illetve az Önön elvégzendő,
vérvesztéssel járó műtét miatt - „Transzfúzió"-t (vérátömlesztést) szükséges elvégezni!
1.

A beavatkozás célja:

Az Ön szervezetéből hiányzó életfontosságú véralkotóelem(ek) – vörösvérsejt, vérlemezke vagy vérplazma
pótlása más emberektől levett, szakmai szabályok szerint kivizsgált vérkészítmény beadásával.
2.

A beavatkozás szükségességének indoklása, elmaradásának következményei:

Az Önszervezetében jelenleg vagy műtét esetén a sebészeti beavatkozás során a leggondosabb ellátás
ellenére is olyan mértékű (lesz) a vér/véralkotóelem hiánya, amely gyógyszerrel nem pótolható, csak
vérkészítmény bevitelével. A vörösvérsejtek az oxigén szállítását végzik a szervezetben, így nagymértékű
hiányukkal a szervek oxigénellátása csökken. Ez a szervek károsodásához, életfontosságú szervek károsodása
esetén akár halálhoz is vezethet.
A vérplazma alkotó elemei és a vérlemezkék (többek között) a véralvadásban játszanak nélkülözhetetlen
szerepet, hiányukkal befolyásolhatatlan vérzések léphetnek fel.
3.
A beavatkozás menete:
Az orvos az Ön számára beadandó vérkészítményt a szakma szabályainak megfelelően leellenőrzi, majd
transzfúziós szereléken megfelelő cseppszámmal egy biztosított vénán keresztül beadja. A transzfúzió ideje alatt
az orvos és az ápolószemélyzet Önt rendszeresen megfigyeli az esetleges szövődmények észlelésére.
4.

A beavatkozás eredménye:

A szükséges mennyiségű vérkészítmény pótlásával helyreállítjuk a vér alkotóelemeinek azt az egyensúlyát, ami
biztosítja szervezetében a megfelelő anyagcsere-folyamatokat, véralvadást. Attól függően, hogy milyen okkal
kellett Önnél a vérkészítmény pótlást elvégezni, ennek közérzetére is kedvező kihatásai lehetnek, pl. gyengsége,
aluszékonysága, fulladásérzése vagy vérzékenysége…stb. megszűnik.
5.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:

A beavatkozás az előnyök mellett hátrányokkal is járhat az egészségi állapotra vonatkozóan. A bevitt idegen
sejtek sohasem azonosak teljes mértékben a sajáttal, ezért azokat a szervezet elsősorban lázzal, veseműködési
zavarokkal, allergiás bőrjelenségekkel és más szövődmények kíséretében kivetheti magából, annak ellenére is,
ha a vérátömlesztés előtt előírt, szabályszerűen elvégzett előzetes laboratóriumi vizsgálatok során erre a
lehetőségre eredmény nem utal. Ennek tényleges valószínűsége jelenlegi ismereteink szerint 1 % alatt van.
Felvilágosítjuk Önt arról is, hogy a vérátömlesztéssel az előírt vizsgálatok negatív eredménye ellenére is fertőzés,
elsősorban fertőző májgyulladás kórokozóját lehet átvinni.
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