
 

 آشنایی با تزریق خون و عوارض آن 

 )برای عموم (

  تهیه کننده: کارگروه های درون بخشی اموزش به بیمار  

 89تاریخ تدوین : مهر —واحد آموزش سالمت 

اندازه گيری ضربان قلب،فشار خون و حرارت 

 .بدن بطور مرتب انجام خواهدشد

 ،مدت زمان تزریق کيسه خون متفاوت است 

که پرستار دراین خصوص به شتاتا ومتوز  

 خواهد داد. 

بيشتر افراد در زمان تزریتق ختون احستا  

 متفاوتی ندارند.

ولی اگرشاا به هر دليلی احسا  می کنيد کته 

فتوری بته پترستتتاران حالتان خوب نيس ، 

 بگویيد.

شاا ماکن اس  ،  بعد ازانجام یت  تتزریتق 

 خون بالفاصله بياارستان را ترک کنيد. 

قبل از ترک بياارستان، با پرستار در مورد این 

احسا  ناخوشی کردید چه کتار “  که اگر بعدا

 باید کنيد، صحب  کنيد.

مطرح کردن نگرانی ها هر زمانی که احستا  

نگرانی کردید، بسيار مهم اس  کته ونترا بته 

 زبان بياورید و از کارکنان بپرسيد. 

http://www.cec.health.nsw.gov.au/
programs/blood-watch 

عالیم و عوارض  ناخواسته ناشی از تزریق خون  

 و فراورده های خونی عبارتند از : 

 لرز .1

 تب ناگهانی یا احساس سرما .2

 خارش بدن  .3

 لکه های قرمزرنگ روی پوست .4

 گرگرفتگی .5

 تهوع یا استفراغ .6

 درد در محل تزریق   .7

 درد قفسه سينه ، شکم  و عضالت .8

 درد در قسمت پایين پشت) کمر(   .9

 احساس ناخوشی عمومی .10

 تنگی نفس  وسرفه   .11

 تند تند نفس کشيدن  .12

 ادرار تيره  .13

 اضطراب  . 41

عوارض تزریق خون می تواند بالفاصله بعد از 

ساعت پس از پایان  42شروع تزریق تا 

 تزریق رخ دهد.

به “ با مشاهده هر یک از این عالیم سریعا

 پرستارمراقب خود اطالع دهید. 
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 تزریق خون چیست ؟ 

تزریق خون روشی اس  که طی ون شاا از راه ی  لوله 

  .وریدی که به رگ وارد می شود، خون دریاف  می کنيد

 اگر بدن شاا نتواند بخش هایی از خون شاا را بسازد 

 اگر سلولهای خونی شاا به درستی کار نکنند 

 اگر شاا خون از دس  داده باشيد 

  ماکن اس  که به تزریق خون نياز پيدا کنيد. 

 قسمت هایی از خون که ممکن است مورد نیاز باشند:  

 گلبول های قرمز: 

اکسيژن را به باف  ها و اعضای داخلی بدن می رسانند. 

هنگامی که ميزان شان در خونتان پایين باشد، یا زمانی 

  .که خون از دس  داده باشيد به شاا داده می شوند

 پالک  ها:

به انعقاد خون کا  می کنند و به شاا داده می شود تا  

 از خونریزی پيشگيری کند یا موجب توقف ون شود

 پالساا :

دارای عواملی اس  که با هاکاری با پالک  ها به انعقاد 

خون کا  می کند و به فرد داده می شود تا از خونریزی 

  .پيش گيری کند یا باعث توقف ون شود

به دالیل بسيارمتفاوت به فرد سایر فروورده های خونی:   

داده می  شوند، به عنوان مثال، برای بهبود سيستم ایانی 

 یا جایگزینی بعضی ازعوامل انعقاد خون 

اگر نياز به تزریق خون داشته باشيد شاا نياز به ی  

وزمایش خون دارید، تا گروه خونی شاا را مشخص کند و 

  از موجود بودن نوع خون شاا اطاينان حاصل شود.

هنگامی که خون شاا وزمایش می گردد، شاا باید کا  

کنيد که بررسی شود تا تاامی جزیيات مندرج در فرم و 

 لوله دقيقا مطابق هم باشند. 

این شامل درس  بودن تاریخ تولد وحروف کامل نام ونام 

 .خانوادگی شاا شاا نيز می شود

 

  :رایج ترین خطرات  تزریق  خون عبارتند از

 عوارض جزئی مانند  

 تب خفيف .1

 جو  های ریز پوس   .2

ازدیاد مایعات بدن، که باعث مشکالت تنفسی گشته،   .3

بویژه در افراد سالاند و کسانی که دچار بيااری قلبی 

 هستند. 

 سایر خطرات تزریق که کمتر رایج است عبارتند از : 

 دریاف  خونی که  مطابق  با خون شاا نباشد.   .1

 عوارض شدید: مانند حساسي  یا وسيب شدید ریوی   .2

 انتقال عفون :مانند باکتری یا ویرو  ها   .3

 برای تزریق خون، نیاز به رضایت اگاهانه بیمار است. 

پيش از انجام تزریق خون، باید از شاا پرسيده شود ویا 

 موافق تزریق خون هستيد ؟  

از این ليس  کنترل فوری استفاده کنيد تا به شاا برای 

 این تصايم گيری کا  نااید.  

ویا می دانيد چرا برای شاا تزریق خون پيشنهاد  .1

 شده اس ؟ 

ویا درباره ی  روشهای جایگزین تزریق خون  .2

 ميدانيد؟ 

 ویا از عوارض تزریق خون وگاه هستيد؟  .3

 ویا به هاه سواالت شاا پاسخ داده شده اس ؟ .4

زمانی که به شاا خون تزریق می شود قبل از تزریق،نتام 

و تاریخ تولد شاا مجددا به دق  بررسی متی شتود، دو 

 نفر ازپرستاران در این کار شاا را هاراهی می کنند. 

اگر به بيش از ی  کيسه خون، یا سایر فتروورده هتای 

خونی نياز داشته باشيد پرستاران این بررسی ها را هتر 

پرستار در طی انجام تزریق نتيتز  . بار انجام خواهند داد

شاا را برای هرگونه مشکلی بادق  تح  نظر خواهتنتد 

 داش . 
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