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  )٢( آموزشيپيام 

  "حمل خون و فرآورده هاي خونيصحيح اصول  "

حمل و نقل ايمن خون و فرآورده هاي آن، يكي از مراحل مهم براي حفظ كيفيت خون مورد نياز بيماران مي باشد و شامل ارسال آن از پخش 

 اهميت است:خون به بانك خون بيمارستان ها مي باشد به اين منظور توجه به نكات زير حائز 
  الف ـ بسته بندي مناسب فرآورده ها

هاي ارتباطي مناسب و به  (از طريق پايش دما و سيستم هاي سرمايشي مناسب، حمل و نقل از طريق راه ب ـ حفظ زنجيره سرد

  حداقل رساندن مدت زمان حمل)
  ج ـ آموزش پرسنل در مورد چگونگي حمل و نقل خون

        به عمل آيد . ياتولوگ و گروه هاي خوني كمياب بايد دقت بيشتردر مورد واحدهاي خون  
      الزم به ( ساعت است. ٢٤ ،از پخش خون به بانك خون بيمارستان ها ،حداكثر زمان مجاز براي حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن

دقيقه  ٣٠از بانك خون بيمارستان تا زمان تزريق به بيمار،  هاي آن ذكر است حداكثر زمان مجاز از زمان تحويل خون و فرآورده

  )است.

 . هميشه بايد در هر يخدان يا جعبه مخصوص حمل، فقط يك نوع فرآورده ي خوني حمل گردد  
  :Data logger  

تمام اين اطالعات را مي توان به دست آورد . در حمل خون و  ،ثبت مي كند و پس از اتصال به كامپيوتر ،ابزاري است كه دما را در تمام مدت حمل

 درفرم مشخصات واحدهاي خون و  Data loggerآن بايد شماره شود . درصورت استفاده از استفاده از آن توصيه مي ،پالسما به حجم زياد

  .فرآورده ارسالي ثبت گردد

  :(Packed Cell)حمل و نقل خون كامل و گلبول قرمز متراكم 

خون كم لكوسيت بايد طوري حمل شود كه دماي  خون اشعه داده شده، كيسه خون اطفال، گلبول قرمز متراكم، خون كامل و خون شسته شده،

  حفظ شود. درجه سانتي گراد ١٠تا  ١ آنها بين

يك كيسه . ماده جاذبي مثل كاغذ يا حوله قرار دهيد ،ـ يخدان يا جعبه عايق دار مناسب انتخاب كنيد. در قسمت كف يخدان يا جعبه عايق دار١ـ١

كف  پالستيكي خالي با گنجايش مناسب داخل آن قرار داده و سپس آن را طوري باز كنيد كه ديواره هاي آن روي ديواره هاي يخدان قرار گيرد. در

كف كيسه قرار دهيد سپس واحدهاي خون را داخل در  كيسه مجدداً ماده جاذب قرار دهيد وترجيحا بالشتكي از كيسه حبابدار درست كرده و

كه   data loggerدرصورت استفاده از  و )WHOLE BLOODواحد  ٢٠و يا  RBC واحد  ٤٠(حداكثر  كيسه پالستيكي قرار دهيد

         قرار دهيد وكه مشخص باشد زمان شروع حمل چه زماني بوده است، آن را در وسط كيسه  روش ارجح  است آن را روشن نمائيد به طوري
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از دماسنج كاليبره استفاده شود.  هواي اضافه داخل كيسه را با فشار خارج كنيد و سپس باالي كيسه  data logger صورت عدم استفاده از در

  كرده يا با  نوار چسب محكم ببنديد.  Sealرا 

حائل مناسب مانند مقوا يا روزنامه هاي  ،و بسته هاي يخ بين واحدهابايد  قرار گيرد.  PCخون كامل يا تماس بايخ نبايد مستقيمًا در ـ ١ـ٢

يخ بايد قبل  منجمد شده است، بپوشانيد. ،روي حائل كيسه را با مقدار مناسب يخ كه در فريزر مخصوص نگهداري پالسما .تا كرده قرار داده شود

يخ بايد داخل دو كيسه بسته بندي شده  قرار گيرد . واحدهاي خون از خروج از فريزر كامالً منجمد و سفت شده باشد و حتماً با فاصله با

  . حفظ كند از پخش خون به بانك خون بيمارستان ها انتقال، ساعت ٢٤درجه سانتي گراد را به مدت  ١ـ ١٠باشد و بتواند دماي 

 و خون كامل نبايد از يخ خشك استفاده شود .  PCبراي حمل 

درجه سانتي گراد) قرار گيرد ، دماي  ٢٥دقيقه در دماي اتاق ( ٣٠به مدت  از يخچال خارج شـود و PCـ درصورتيكه يك واحد خون يا ١ـ٣

بنـابراين خـون بايـد بالفاصـله قبـل از شـروع   درجه سانتي گراد مي رسد و واحد مربوطه ديگر قابل مصرف نمي باشد . ١٠آن به باالتر از 

  خچال خارج شود.بسته بندي از ي

  ـ دماي واحدهاي كوچكتر ( واحدهاي اطفال ) زودتر افزايش مي يابد .١ـ٤

  ـ درصورتيكه براي حمل و نقل خون از يخدان استفاده شود يخدان بايد تميز و فاقد ترك خوردگي باشد .١ـ٥

  نبايد به حدي سرد باشد كه يخ بزند . PCـ فضاي حمل خون و ١ـ٦

ا و مدت زمان حمل بايد مقداري يخ به صورت ذخيره در يخدان ديگري همراه محموله حمل شـود تـا درصـورت لـزوم از ـ به تناسب دماي هو١ـ٧

  آنها استفاده شود كه مقدار آن بايد در آب و هوايي گرم حداقل به اندازه حجم خون باشد .

 حمل و نقل پالسما
مي باشد  براي حفـظ ايـن  درجه سانتي گراد يا سردتر -٢٠ (FFP,CPP,PPP,CP) فرآورده هاي پالسمايي دماي مناسب براي جابجايي

يـا  درجه سانتي گـراد و - ٢٠دقت شود كه دماي ماشين يخچالدار  دما حين حمل بايد از ماشين هاي يخچال دارمناسب حمل ونقل انتخاب شود،

ماشين حمل حتما آالرم داشته باشـد كـه در  كمتر باشد و يا درجه سانتي گراد و -  ٣٠زمان بارگيري دماي ماشين  دقت شود كه در .سردتر باشد

 در صورت عدم وجود ماشين يخچالدار مي توان از يخدان يا جعبـه عـايق دار مناسـب اسـتفاده كـرد. درجه سانتي گراد به صدا درآيد. - ٢٢دماي 

  (يخدان بايد تميز و فاقد ترك خوردگي باشد)

را مي توان بـين يـا روي واحـد هـاي   Ice bag مي باشد با اين تفاوت كـه RBCانند حمل نحوه آماده نمودن يخدان حمل پالسما نيز م

سردتر قرار داده شود. هواي كيسه  درجه سانتي گراد و - ٢٠براي حمل پالسما مي بايست در فريزر    Ice bagدقت نماييد پالسما قرار دهيد.

 Ice ا روي واحـد هـاي پالسـما را هـم بـا دبا نوار چسب محكم ببنديد سپس مجد سپس درب كيسه را تا كرده يا حاوي پالسما را خارج كرده و

bag  .بپوشانيد  

      .) مي توان استفاده كرد dry iceاز يخ خشك ( براي حفظ اين دما حين حمل ، 

يـخ خشـك الزم اسـت. كيلـوگرم،  ٥/١٣تـا  ٩واحد كرايو) ، حداقل  ٧٢يا هر (  FFPواحد ١٢ـ١٦ـ درصورت استفاده از يخ خشك به ازاء هر ٢ـ١

  .درصورت وجود دستورالعمل شركت سازنده يخ خشك، مطابق آن عمل شود

  يخ مرطوب وجود داشته باشد . ،ـ درصورت عدم دسترسي به يخ خشك، حداقل معادل حجم پالسما بايد در يخدان٢ـ٢ 

تماس پالسما با يـخ  و ساير فرآورده هاي استفاده شود. RBCدرصورت استفاده از يخدان، بايد از يخدان مجزا از خون كامل و ـ ٢ـ٣

  بالمانع است .

  ـ ماشين هاي حمل كننده پالسما بايد يخچالدار بوده و داراي دماسنج براي پايش دما حين حمل و مجهز به آالرم باشد .٢ـ٤
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كاركردن با يـخ خشـك، خطـرات  درصورت استفاده از يخ خشك (كه يك ماده خطرناك مي باشد) بايد پرسنل درباره نحوهـ ٢ـ٥

  بالقوه آن و استفاده از وسايل محافظ حين كار آموزش ببينند. 

 sealآن وجـود دارد مثـل پالسـتيك  يخ خشك يا دي اكسيد كربن منجمد نبايد درمحيط هاي بسته كه احتمال افزايش فشار در

   شده قرارگيرد.

  ها چسبانيده شود كه حاوي اطالعات زير باشد:درصورت استفاده ازيخ خشك بايد برچسب خاصي روي بسته 

   سمبل الماس ( به عنوان مواد مضرمتفرقه ) .١

  يا يخ خشك  Dry iceعبارت  .٢

  كيلوگرم باشد ٥/٢وزن يخ خشك در صورتيكه بيش از  .٣

  نام فراورده همراه .٤

  (دسته بندي مواد مضر در سازمان ملل) UN1845عبارت  .٥

 خطرات يخ خشك
 به نوعي آسيب  چشم جلوگيري شود . درصورت تماس منجر ها، از تماس با پوست و و امكان آسيب زدن به بافتعلت ايجاد سرماي شديد ه ب

  مشابه سوختگي ميشود. دراين مواقع بايد به پزشك مراجعه شود .

 گاز  %٠,٠٣٥  هواي عادي، درCO2 كـه يـخ  درصـورتي .خطـر نـاك خواهـد بـود ،شود %٠,٥كه اين نسبت بيشتر از  وجود دارد و درصورتي

كـه  درها را بازكنيد و اجازه دهيد تهويه برقرارشود سپس وارد شويد . درصـورتي ،دقيقه نگهداري شود ١٠خشك درمحيط بسته به مدت بيش از 

  سريعا محل را ترك كنيد . ،ها و يا نوك انگشتان شما كبود شد با يخ خشك تعداد تنفس شما افزايش پيدا كرد، ناخن هنگام كار

  توجه به آنكه يخ خشك مي تواند در صورت افزايش دما به باCO2  تبديل شود، نبايد در محـيط هـاي تحـت فشـار مـثال داخـل بطـري يـا

  پالستيك كامال محكم بسته بندي شود.

 . پرسنل حين كار با يخ خشك بايد ازدستكش چرمي و عينك محافظ استفاده كنند  

 شود . والعمل شركت سازنده انجام مينحوه قطعه قطعه كردن يخ خشك با توجه به دست  

 حمل و نقل پالكت  
   بنابراين براي حمل و نقل پالكت نبايد از يخ استفاده شود . مي باشد. درجه سانتي گراد ٢٠ـ٢٤ دماي مناسب براي حمل پالكت

  استفاده كرد .ـ درصورتيكه دماي محيط باال باشد از يك وسيله خنك كننده براي تنظيم دماي مناسب مي توان ٣ـ١

  بايد داخل شيكر قرارداده شود. (بانك خون بيمارستان) ها به محض رسيدن به مقصد  ـ پالكت٣ـ٢

  دريافت فرآورده هاي خون

ترمـومتر را  ،. روش اندازه گيري به اين صورت است كه در جعبه را باز كـردهكنيددماي داخل جعبه را اندازه گيري  ،ـ پس از دريافت هر محموله١

دقيقه در جعبه را باز كرده و دما را از روي آن بخوانيـد و ثبـت  ٥در جعبه را بسته ، پس از  .بين دو واحد در سطحي كه برچسب ندارد، قرار دهيد

 كنيد . 

مطابقـت  "فـرآورده ارسـاليمشخصات واحدهاي خون و "مشخصات و شماره هاي آنها را با فرم  ،و توسط دو نفر از پرسنل واحدها را خارج كنيد* 

درجـه سـانتي گـراد )  ٢٥دقيقـه دردمـاي اتـاق (  ٣٠به مـدت  ازيخچال خارج شود و PCكه يك واحد خون يا  صورتي در دهيد.

    بنـابراين خـون بايـد بالفاصـله قبـل از  قابل مصرف نمـي باشـد . رسد و واحد مربوطه ديگر درجه مي ١٠از قرارگيرد، دماي آن به باالتر

  شوند . واحدهاي كوچكتر(مثال واحدهاي اطفال) زودترگرم مي. يخچال خارج شود بندي از بسته
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  ـ فرآورده ها را از نظر ظاهري بررسي نماييد:٢

  ديده و نشت نداشته باشد.نالف) توجه كنيد كه كيسه ها صدمه 

، رنگ محتواي كورد خيلي روشـن تـر از كيسـه باشـد يـا كه پالسما به رنگ صورتي درآمده باشد ب) هموليز و تغيير رنگ نداشته باشد. درصورتي

   به رنگ بنفش يا سياه ديده شود نشانه هموليز است . RBCتوده 

  ج) لخته و حباب گاز در آن وجود نداشته باشد .

  د) برچسب فرآورده سالم و خوانا باشد .

  ه) تاريخ انقضاء سپري نشده باشد .

  . و) حداقل يك قطعه كورد به آن متصل باشد

ـ پس از انجام مراحل فوق درصورت وجود هر نوع مشكل مانند طوالني شدن زمان حمل بيش از حد متعارف، دماي نامناسب ، دريافـت فـرآورده ٣

مراتب را بصورت مكتـوب بـا توضـيح  ،مشكل دار هستند يا هرگونه اختالف بين مشخصات فرآورده با مشخصات ذكر شده ،هايي كه از نظر ظاهري

  بل و نوع اشكال تهيه و به انتقال خون ارسال نمائيد .شماره لي

  درهنگام دريافت خون، كيسه هاي يخ نبايد به طوركامل ذوب شده باشند.  *

 كنترل كيفي
كنتـرل ـ كليه وسايل مورد استفاده در حمل و نقل خون و فرآورده شامل ترمومتر ، ماشين هاي يخچالدار و يخدان ها به طور دوره اي بايد مورد ١

  كيفي قرار گيرد .

  برگزار و اطالعات آنان در اين مورد ارزيابي گردد. ،ـ كالسهاي آموزشي بايد براي پرسنل دخيل در امر ارسال و دريافت و حمل و نقل٢

 نكات ايمني حين حمل خون و فرآورده هاي آن
 ش ديده باشند . نحوه حمل و بسته بندي ، حفظ زنجيـره سـرد وـ افرادي كه در حمل و نقل خون و فرآورده شركت مي كنند ، بايد افرادي آموز١

ايـن  دماي مناسب براي هر فرآورده ، چگونگي رويارويي با اتفاقات غيرمترقبه به آنها آموزش داده شود و بعداز گذراندن دوره هـاي آموزشـي بـراي

  گواهي الزم صادر گردد . ،پرسنل درصورت موفقيت

  واكسينه شوند . Bـ اين افراد بايد براي هپاتيت ٢

  هاي باز روي دست اين افراد بايد با پانسمان مناسب پوشانده شود . هاي التكس استفاده كنند و زخم ـ اين افراد بايد حين كار از دستكش٣

ني كننده مناسب ديگري مانند ويركون براي موارد يا ماده ضد عفو %٥ـ در داخل اتومبيل حامل خون يا فرآورده بايد هميشه محلول هيپوكلريت ٤

نشت يا پارگي كيسه وجود داشته و همچنين مقداري ماده جاذب مثل كاغذ ، حوله ، گاز يا آستري بـه منظـور جـذب مايعـات ، سـطل درب دار ، 

  خاكروبه و دستكش ضخيم در ماشين وجود داشته باشد .

مجهز به چراغ گـردان  ،ل خون بايستي فاقد نقص فني بوده، سوخت كافي داشته و درصورت امكانـ درصورت حمل با ماشين پايگاه، اتومبيل حم٥

  و آژير باشد .

هاي قرمز مي شود. بنابراين يخدان ها بايد در محلي از ماشين كه لغزنده نباشد، ثابـت  ها و ضربات شديد منجر به تخريب و آسيب گلبول ـ تكان٦

  شود.

 بي دقتي در ايـن بسيار حساس و شكننده مي باشد و در حين حمل بايد با احتياط حمل شود. ،اثر انجمادـ فرآورده هاي منجمد در ٧

بهتر است كيسه هاي پالسما داخل يك كيسه نايلوني ديگر قرار داده شده  مورد باعث تركيدگي كيسه و نشت پالسما حين ذوب مي شود.

  و سپس حمل شود.
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ود كه مأموريت حمل و نقل را در حداقل زمـان ممكـن انجـام داده و در ايـن مـدت از انجـام كارهـاي متفرقـه ـ به رانندگان بايد آموزش داده ش٨

  خودداري شود و پس از رسيدن به مقصد، خون و فرآورده بايد در اسرع وقت به بانك خون منتقل شود.

  

   :منبع
شرايط وسايل و تجهيزات نگهداري فرآورده هاي خون. بخش آموزش اداره چگونگي حمل و نقل، نگهداري و  دكتر محمدرضا جابري، دكتر عيسي جوادي. .١

 كل انتقال خون استان اصفهان

 
 (ويژه نامه بانك خون) ٥٥دكتر مژگان ناصراني پور. حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن. بولتن انتقال خون منطقه شمال مركزي شماره  .٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 موفق باشيد

 آموزش پرستاری


