Svör frá Blóðbankanum
Í Interinfo upplýsingakerfinu má sjá síðasta svar frá Blóðbankanum undir
flipanum ”Upplýsingar um sjúkling”:

Í línunni Blóðflokkun sést ABO- og Rhesus blóðflokkur einstaklingsins.
Dagsetningin í sviganum fyrir aftan “Er til” sýnir hvenær síðasta fullflokkun var
gerð.
Dæmi:
Blóðflokkun

Er til (Frá 09.10.2006 10:50) (A RhD pós)

Í línunni BAS-próf sést staða BAS prófs (tölvukrossprófs) þ.e. hvort BAS próf er
í gildi eða ekki.
Dæmi:

BAS prófið er ekki í gildi, senda þarf nýtt sýni til Blóðbanka ef sjúklingur þarf
rauðkornaþykkni.

BAS prófi er í gildi, hægt er að hringja í Blóðbankann í síma 543 5507 og panta
blóðhluta símleiðis:
Í vissum tilfellum má framlengja gildistíma BAS prófs.
Framlengingin virkar þannig að BAS prófið er sett í bið í ákveðinn tíma, mest 10
daga.
Þegar blóðhlutar eru teknir frá í sjúklinginn á biðtímanum breytist gildistíminn í
þrjá sólahringa frá frátökutíma.
Gildistíminn verður þó aldrei lengri en framlengingartíminn var upphaflega.
Dæmi:

Sumir sjúklingar eru með blóðflokkamótefni eða aðra þætti sem útiloka notkun
BAS prófs.
Í þeim tilvikum er tekið fram að BAS próf sé ekki leyfilegt.
Staða prófs kemur fram í línunni um BKS-próf (krosspróf)
Dæmi:

BKS próf er í gildi, hægt er að hringja í Blóðbankann í síma 543 5507 og panta
blóðhluta símleiðis. Ath. Það tekur upp undir eina klukkustunda að krossprófa
einingar þegar BKS próf er í gildi.

BKS próf hefur ekki verið gert. Senda þarf nýtt sýni fyrir BKS ef sjúklingur þarf
rauðkornaþykkni.

Í línunni “Niðurstaða” sést hvort sjúklingurinn er með blóðflokkamótefni.
Ef sjúklingurinn er ekki með blóðflokkamótefni og ekki hafa verið gerðar neinar
aukarannsóknir er línan við “Niðurstaða” auð.

Þegar verið er að skoða niðurstöðu fyrir konu í meðgöngu kemur fram
blóðflokkun og hvenær hún var gerð. Ef enginn texti er við „Niðurstaða“ hafa
ekki greinst blóðflokkamótefni þegar það sýni var blóðflokkað.
Dæmi:

Í dæminu hér á eftir hefur verið skimað fyrir kuldavirkum mótefnum.
Engin kuldavirk mótefni fundust.

Ef sjúklingur greinist með blóðflokkamótefni kemur fram texti þar að lútandi.
Sama gildir um niðurstöðu beins Coombs prófs og kuldamótefna.
Hér fyrir neðan er svar frá Blóðbankanum eins og það gæti litið hjá sjúklingi sem
hefur verið blóðflokkaður og greinst með blóðflokkamótefni.
BAS próf er ekki leyfilegt og BKS próf er í gildi:

Í línunni “Texti á sjúkling” koma fram sérstök skilaboð frá Blóðbankanum t.d.
hvort sjúklingurinn eigi að fá hvítkornasíaða og geislaða blóðhluta.
Dæmi:
Þessi sjúklingur þarf geislaða og síaða blóðhluta. Einnig koma fram upplýsingar
um að hann hafi fengið anti-D immúnóglóbúlín inngjöf 15.09.2001

Í línunni “Frátökur”má sjá þá blóðhluta sem teknir hafa verið frá í sjúklinginn.

Í efstu línu sést hvenær blóðhlutinn var frátekinn, hvaða deild
sjúklingurinn er skráður á og tegund blóðhluta
(BLÓÐFLÖGUÞYKKNI,BLÓÐSKILJUÞYKKNI, RAUÐKORNAÞYKKNI eða
PLASMA).

Í Næstu línu (Blóðhluti/hlutar) kemur fram númer einingarinnar og
framleiðslunúmer. Staðsetning er alltaf Blóðbankinn. Ef “Sótt” stendur
fyrir aftan “Blóðbankinn” hefur blóðhlutinn verið skráður út í
Blóðbankanum (dags og tími). Starfsmenn Blóðbankans skrá blóðhluta út
rétt áður en þeir eru sóttir og fluttir t.d. í blóðskápa á LSH.
Til að skoða hvaða deild pantaði blóðhlutann, hvaða deild greiðir fyrir og
hvaða deild er viðtakandi er hægt að velja táknið fyrir aftan fjölda
blóðhluta:

Þá birtist eftirfarandi mynd:

