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SEZNANITEV IN PRIVOLITEV 
ZA ZDRAVLJENJE S TRANSFUZIJO KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV

Spoštovani!
Pri vašem zdravljenju bo predvidoma potrebna tudi transfuzija krvi. Ocenjujemo, da se bo tako
lahko  vaše  zdravstveno  stanje  bistveno  izboljšalo  in  vaše  okrevanje  pospešilo.  Transfuzija  je
postopek dajanja krvi ali njenih sestavin v žilo prejemnika krvi (eritrociti – rdeče krvničke, trombociti
– krvne ploščice, krvna plazma). 
Transfuzije krvi potekajo preko transfuzijskega sistema po vbodu v vašo veno.
Zakaj so transfuzije potrebne?
Transfuzija vam lahko pomaga izboljšati ali normalizirati nekatere vrednosti posameznih sestavin
krvi  v vašem telesu (npr.:  hemoglobina, števila trombocitov,  beljakovin,  potrebnih za strjevanje
krvi).  Krvne  pripravke,  ki  jih  uporabljamo  v  transfuzijske  namene,  pridobijo  z  odvzemi  krvi
krvodajalcem v transfuzijskih ustanovah v Sloveniji,  upoštevajoč vse kriterije,  ki  jih predvideva
zakonodaja po zakonu o preskrbi s krvjo Republike Slovenije in direktive EU.
Transfuzija je običajno potrebna v naslednjih primerih:

 Če je  pacient  slabokrven  in  so  druge  vrste  zdravljenja  neuspešna  ali  prepočasna.  Ob
anemiji vaša kri ne vsebuje dovolj rdečih krvničk, da bi lahko celotnemu telesu zagotavljala
zadostno preskrbo s kisikom, ki je nujen za delovanje vseh celic v telesu. 

 če  je  število  trombocitov  ali  vrednosti  drugih  faktorjev  strjevanja  v  krvi  prenizko  ali  pa
obstoječi  ne delujejo pravilno, kar pomeni zvečano tveganje za krvavitve ali  počasnejše
ustavljanje le-teh.

Kakšna so tveganja, povezana s transfuzijo?
Reakcije, ki  so posledica transfuzije krvi,  so redke in večinoma blage (izpuščaj, srbečica, dvig
telesne temperature, težko dihanje). Redko lahko telo zavrne ali razgradi celice dajalca. Izredno
redko se zgodi, da se z okuženo krvjo prenesejo nekatere bolezni. Vsa kri,  ki jo uporabljamo,
prihaja iz centrov za transfuzijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Z zakonom je predpisano, da
maksimalno  pozornost  posvečajo  zagotavljanju  kakovosti  in  varnosti  krvnih  pripravkov.
Krvodajalce izbirajo med zdravimi ljudmi, vsaka odvzeta enota krvi pa je testirana na določene
nalezljive bolezni.
Možni stranski učinki, povezani s transfuzijo

 Alergične reakcije (alergije) so običajno blage in obvladljive.
 Vročina se lahko pojavi pri bolnikih, ki so preteklosti že dobili transfuzijo, in pri ženskah po

predhodnih nosečnostih.
 Hemolitične reakcije so povezane z razpadom vnesenih rdečih krvničk. V izjemno redkih

primerih lahko povzročijo odpoved ledvic. Pred izvedbo transfuzije Center za transfuzijsko
medicino opravi predtransfuzijsko testiranje iz vzorcev darovani krvi  in vzorca vaše krvi,
odvzete pred predvideno transfuzijo. Namen analize vzorcev je zagotavljanje pravega tipa
krvi in ugotavljanja morebitnih neskladnosti, kar zmanjša tveganje hemolitičnih reakcij.

 Okužbe: vse krvodajalce podrobno povprašajo o njihovih boleznih ter njihovo kri ob vsakem
odvzemu  pregledajo  na  prenašalce  okužb.  Verjetnost  prenosa  nalezljivih  bolezni  preko
transfuzije krvi je zelo majhna.

Kakšna so tveganja, če ne prejmem transfuzije?
V primeru nezadostnega števila rdečih krvničk lahko v vašem telesu pride do slabše preskrbe s
kisikom,  kar  lahko  povzroči  slabše  delovanje  življenjskih  organov,  in  posledično  npr.  oteženo
dihanje, večja stopnja srčnega popuščanja, slabše celjenje, ipd.

Pred  vsako  transfuzijo  pretehtamo  pričakovane  koristi  in  tveganja  neželenih  učinkov
tranfuzije. 
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Pomembna informacija 
Če ste že kdaj prejeli transfuzijo krvi, vas prosimo, da nas s tem seznanite in nas opozorite, če so
bile v zvezi s prejšnjimi transfuzijami kakršne koli posebnosti.

V primeru, da se v urah ali dneh po opravljeni transfuziji pojavijo spodaj navedene težave ali znaki,
ki  bi  lahko bile povezane z neželenimi učinki  transfuzije,  vas prosimo, da se takoj obrnete na
svojega osebnega zdravnika ali na najbližjo zdravstveno ustanovo. 
Simtomi  in  znaki  možne  neželene  reakcije  po  transfuziji  so  lahko  nepojasnjena  vročina,
občutek oblivanja vročine,  tresenje,  glavobol,  močna srbečica, nenadne in  vztrajne bolečine v
prsih ali hrbtenici, bruhanje, močan kašelj, krvav ali temen urin, visok krvni tlak, bolečine v mišicah
ali sklepih, koprivnica, pomodrelost ustnic in prstov, oteženo dihanje, pljučni edem, nepojasnjene
krvavitve, odvajanje majhne količine ali odsotnost odvajanja seča, zlatenica.

IZPOLNI ZDRAVNIK

Pojasnilno dolžnost izvedel ________________________________________________________________________

                                                                               (ime in priimek zdravnika – žig ali S TISKANIMI ČRKAMI)

Novo mesto, dne _____________ ob ______uri

                                                                                                         Podpis zdravnika:

                                                 Žig                            ____________________________________

PRIVOLITEV ZA ZDRAVLJENJE S KRVJO

Zdravnik me je seznanil z želenimi in neželenimi učinki transfuzije krvi  in krvnih pripravkov ter

morebitnimi zapleti med transfuzijo krvi in po njej. Izjavljam, da sem zdravnika seznanil z vsemi

podatki o predhodnih transfuzijah krvi. Po seznanitvi nimam več vprašanj.

Podpisani  SOGLAŠAM z zdravljenjem s transfuzijo krvi in krvnih pripravkov. Moje soglasje velja

za celoten čas hospitalizacije na tem oddelku oziroma do preklica. Datum:__________________ 

Podpis morebitnega prejemnika krvnih pripravkov: _____________________________________

Podpisani  NE SOGLAŠAM z  zdravljenjem s transfuzijo  krvi  in  krvnih  pripravkov iz  naslednjih

razlogov: ______________________________________________________________________.

Datum:____________ Podpis zavrnitelja transfuzije krvnih pripravkov:______________________

Če bolnik ne more podpisati soglasja, odlašanje s transfuzijo krvi ali krvnih pripravkov pa bi pomembno

ogrožalo njegovo zdravje in življenje, se na dokument o seznanitvi in privolitvi zdravljenja s transfuzijo krvi

in krvnih pripravkov podpiše zdravnik, ki je odredil transfuzijo.
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PROSTOR ZA NALEPKO
/Podatki o pacientu/

(nalepka mora vsebovati zgolj naslednje podatke:
ime in priimek; ulica in hišna številka;

poštna številka in naziv pošte)
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