OBJEDNÁVÁNÍ A VÝDEJ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ
PRO EXTERNÍ ODBĚRATELE
Objednání transfuzních přípravků (TP)
Výdej transfuzních přípravků se provádí na základě písemné nebo telefonické objednávky.
Telefonická objednávka musí být později potvrzena písemně.
1. Objednávka transfuzních přípravků bez předtransfuzního vyšetření.
Objednávka musí obsahovat:
 jednoznačnou identifikaci objednavatele a dodavatele TP (včetně IČ, DIČ)
 datum objednávky a dodání TP
 požadované TP (druh transfuzního přípravku, krevní skupinu, případně zda je
TP požadován do rezervy nebo k podání pacientovi)
 cenu objednaných TP (dle platného ceníku TP)
 identifikaci pracovníka, který objednávku provedl, případně kdo ji schválil
2. Objednávka
transfuzních
přípravků
spojených
s předtransfuzním
vyšetřením. Jako objednávku je v tomto případě možné považovat žádanku
o imunohematologické vyšetření. Žádanka o vyšetření musí obsahovat náležitosti dle
Laboratorní příručky nebo je možné použít žádanku dostupnou na webových
stránkách nemocnice.
Transfuzní přípravky jsou skladovány v souladu s platnými doporučeními a skladovací
prostory jsou monitorovány.
Výdej transfuzních přípravků
1. Výdej transfuzních přípravků bez předtransfuzního vyšetření. Spolu
s transfuzními přípravky se jako dokumentace vydává jen výdejový doklad.
2. Výdej transfuzních přípravků spojený s předtransfuzním vyšetřením.
S transfuzními přípravky je vydán výsledkový list a výdejový doklad.
Transfuzní přípravky by se měly přepravovat při teplotách co nejbližších požadavkům na
jejich skladování. Doba přepravy by se měla omezit na minimum.
Přepravní obaly
K přepravě se používají vhodné termoboxy. Přepravní box si zajišťuje objednavatel TP, který
si ručí za jeho vhodnost. Přepravní boxy by se měli používat za podmínek stanovených
validací přepravy. Osobě bez přepravního obalu, nebo s nevyhovujícím obalem se transfuzní
přípravky nevydají. V předem domluvených případech je možné termobox zapůjčit.
Pro každý druh transfuzního přípravku, který je expedován musí být samostatný přepravní
obal (termobox).
Záznam o transportu transfuzního přípravku
Při výdeji transfuzního přípravku (TP) je na výdejový doklad naraženo razítko Záznam
o transportu transfuzního přípravku.
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Do tabulky vypíše pracovník TRS následující údaje: druh TP, příjmení pracovníka provádějící
výdej, datum a čas výdeje TP a aktuální teplotu skladovacího prostoru.
Převzetí transfuzního přípravku potvrdí dopravce svým podpisem.
Kolonku „PŘIJAL“ vyplní odběratel: vyplní datum, čas příjmu a teplotu při příjmu.
Záznam o transportu transfuzního přípravku:
Záznam o transportu transfuzního
přípravku
(TP)
Druh TP

Dopravce:

Vydal:

Datum:

Čas výdeje:

Teplota (výdej):

Přijal:

Datum:

Čas příjmu:

Teplota (příjem):
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