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liosta Giorrúchán

Nóta	eolais	maidir	leis	na	foinsí	dá	dtagraítear	
I	gcás	gur	féidir	é,	luafaidh	NHO	foinsí	ina	dtagraítear	don	taithí	in	Éirinn,	agus	treoir	áitiúil,	mar	shampla	treoir	ón	
Údarás	um	Fhaisnéis	agus	Cáilíocht	Sláinte	(HIQA)	agus	ó	Ghrúpa	Náisiúnta	na	nÚsáideoirí	Fola	(NBUG).

I	gcás	na	dtreoracha	ón	Aontas	Eorpach,	fuarthas	na	sainmhínithe	ar	cad	is	teagmhas	trom	díobhálach	nó	frithghníomh	
trom	díobhálach	ann	ón	gCumann	Idirnáisiúnta	Fuilaistriúcháin	(ISBT).	I	gcás	nach	bhfuil	treoir	shonrach	d’Éirinn	
ar	 fáil,	 luaitear	 treoirlínte	 gairmiúla	 eile;	 treoracha	 ó	Choiste	 na	 Breataine	 um	Chaighdeáin	Haemaiteolaíochta	
(BCSH)	de	ghnáth.		Aithnítear	nach	bhfuil	glactha	leis	na	treoirlínte	sin	go	foirmiúil	in	Éirinn,	áfach.	Moltar	d’ospidéil	
a	mbeartais	 féin	 a	 ghlacadh	ag	 tagairt	do	 threoirlíne	 reatha	 atá	 foilsithe.	D’fhéadfaí	 a	 leithéidí	 de	 threoirlínte	 a	
fháil	ó	BCSH,	AABB	(Stáit	Aontaithe	Mheiriceá),	ó	Chumann	Fuilaistriúcháin	na	hAstráile	agus	na	Nua-Shéalainne	
(ANZSBT)	nó	ó	fhoras	cuí	eile.		

Chomh	 maith	 leis	 na	 Tuarascálacha	 Bliantúla	 eile	 atá	 foilsithe	 ag	 NHO,	 cuireann	 eagraíocht	 Ghuaiseacha	
Tromchúiseacha	 Fuilaistrithe	 na	 Breataine	 (SHOT)	 tuarascálacha	 bliantúla	 ar	 fáil	 bunaithe	 ar	 thuarascálacha	
haemafhaireachais	sa	Ríocht	Aontaithe.	Is	stór	mór	eolais	é	seo	i	réimse	an	fhuilaistriúcháin	agus	dá	bhrí	sin	luaitear	
é	mar	fhoinse	go	mion	minic.	

Giorrúchán Béarla Gaeilge

AA Severe	Acute	Allergic/Anaphylactic	Reaction Géar-fhrithghníomh	Trom	Ailléirgeach/
Anaifiolachtach	

AAA Abdominal	Aortic	Aneurysm Ainéaras	in	Aorta	an	Bhoilg

AABB American	Association	of	Blood	Banks Cumann	Bhainc	Fola	Mheiriceá

A&E Accident	and	Emergency An	tAonad	Timpistí	agus	Éigeandála

AGREE Appraisal	of	Guidelines	Research	and	
Evaluation

Breithmhes	ar	Threoirlínte	Taighde	agus	
Meastóireachta	

AHOSTR Acute	Haemolytic	or	Other	Severe	Acute	
Transfusion	Reaction

Géar-fhrithghníomh	Haemalaíoch	
Fuilaistriúcháin	nó	Géar-fhrithghníomh	
Trom Eile

AHTR Acute	Haemolytic	Transfusion	Reaction Géar-fhrithghníomh	Haemalaíoch	
Fuilaistriúcháin

ALI Acute	Lung	Injury Géarghortú	Scámhóige

AML	BB Minimum	Requirements	for	Blood	Bank	
Compliance	with	Article	14	&	Article	15	of	
EU	Directive	2002/98/EC

Íoscheanglais	le	haghaidh	Bainc	Fola	
ionas	go	mbeidís	ag	Comhlíonadh	
Airteagal	14	&	Airteagal	15	de	Threoir	
2002/98/EC	ón	Aontas	Eorpach

ANSARE Annual	Notification	of	Serious	Adverse	
Reactions and Events

Tuairisciú Bliantúil ar 
Fhrithghníomhartha	agus	ar	
Theagmhais	Throma	Dhíobhálacha	

ATR Acute	Transfusion	Reaction	 Géar-fhrithghníomh		Fuilaistriúcháin
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ANZSBT Australia	and	New	Zealand	Society	of	Blood	
Transfusion

Cumann Fuilaistriúcháin na hAstráile 
agus	na	Nua-Shéalainne

APTT Activated Partial Thromboplastin Time Am	Trombaplaistine	Páirt-
Ghníomhachtaithe 

BBTN Better	Blood	Transfusion	Network An Líonra Fuilaistriúcháin Feabhsaithe 

BEST Biomedical	Excellence	for	Safer	Transfusion Barr	feabhais	Bithleighis	le	haghaidh	an	
Fhuilaistriúcháin níos Sábháilte

BCSH British	Committee	for	Standards	in	
Haematology

Coiste	na	Breataine	um	Chaighdeáin	
Haemaiteolaíochta	

BNP B-natriuretic	Peptide Peiptíd	B-natrúiréiseach

CAPA Corrective Action and Preventative Action Gníomh	Ceartaitheach	agus	Gníomh	
Coisctheach 

CFC Chlorofluorocarbon Clórafluaracarbón	

CIS Clinical	Indemnity	Scheme An Scéim Slánaíochta Cliniciúla

CMV Cytomegalovirus Cítimeigilivíreas

CPAP Continuous	Positive	Pressure	Ventilation Aeráil	le	Brú	Deimhneach	Leanúnach	

CVA Cerebrovascular Accident Teagmhas	Ceirbreashoithíoch

CXR Chest	X-ray X-ghathú	Cliabhraigh

DAT Direct	Antiglobulin	Test Tástáil	Dhíreach	Frithghlóbailin

DCOHC Department	of	Health	and	Children An	Roinn	Sláinte	agus	Leanaí

DCU Dublin	City	University Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

DDAVP DESMOPRESSIN	(1-deamino-8-D-arginine	
vasopressin)

DESMOPRESSIN	(1-deamino-8-D-
arginine	vasaipreisine)

DHTR Delayed	Haemolytic	Transfusion	Reaction	 Frithghníomh	Haemalaíoch	Moillithe	
Fuilaistriúcháin 

DIC Disseminated	Intravascular	Coagulation Téachtadh	Ionsoithíoch	Forleata

DNP Did	Not	Progress Níor	Imigh	ar	Aghaidh

DOB Date	of	Birth Dáta	Breithe

DU Duodenal	Ulcer Othras	Dúidéineach

DVT Deep	Venous	Thrombosis Trombóis	Dhomhainfhéitheach

ECG Electrocardiograph Leictreacardagraf	

EU European Union An tAontas Eorpach

eUB Effective	Use	of	Blood Úsáid	Éifeachtach	Fola

FBC Full Blood Count Áireamh	Iomlán	Fola

FFP Fresh Frozen Plasma Plasma Reoite Úr
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FNHTR Febrile	non-Haemolytic	Transfusion	Reaction Frithghníomh	Neamh-haemalaíoch	
Fiabhrasach Fuilaistriúcháin 

GMP Good	Manufacturing	Practice Dea-chleachtas	Déantúsaíochta	

HB Haemoglobin Haemaglóibin

HBB Hospital	Blood	Bank Banc Fola Ospidéil 

HBV Hepatitis	B	Virus Víreas	Heipitíteas	B

HCV Hepatitis	C	Virus Víreas	Heipitíteas	C

HCW Health	Care	Worker Oibrí Cúraim Sláinte

HIQA Health	Information	and	Quality	Authority	 An	tÚdarás	um	Fhaisnéis	agus	Cáilíocht	
Sláinte

HIV Human	Immunodeficiency	Virus Víreas	Easpa	Imdhíonachta	Daonna

HLA Human	Leucocyte	Antibody Antashubstaint	Leocaicíte	Daonna	

HTC Hospital	Transfusion	Committee Coiste Fuilaistriúcháin an Ospidéil 

HVO Haemovigilance	Officers Oifigigh	Haemafhaireachais

IBCT Incorrect	Blood	Component	Transfused Comhábhar Fola Earráideach a 
Aistríodh 

IBGRL International	Blood	Group	Reference	
Laboratory

Saotharlann	Tagartha	Idirnáisiúnta	
d’Fhuilghrúpaí	

IBTS Irish	Blood	Transfusion	Service Seirbhís	Fuilaistriúcháin	na	hÉireann

ID	band Identity	band Banda Aitheantais 

ICU Intensive	Care	Unit An	tAonad	Dianchúraim	

IgA Immunoglobulin	A Glóbailin	Imdhíonachta	A

IgG Immunoglobulin	G Glóbailin	Imdhíonachta	G

IgM Immunoglobulin	M Glóbailin	Imdhíonachta	M

IMB Irish	Medicines	Board Bord	Leigheasra	na	hÉireann

INAB Irish	National	Accreditation	Board Bord	Náisiúnta	na	hÉireann	um	
Chreidiúnú 

INR International	Normalised	Ratio Cóimheas	Normalaithe	Idirnáisiúnta

ISBT International	Society	of	Blood	Transfusion An	Cumann	Idirnáisiúnta	
Fuilaistriúcháin

ISO International	Standards	Organisation Eagraíocht	Idirnáisiúnta	na	gCaighdeán	

ITP Immune	Thrombocytopenic	Purpura Corcra Trombaicítipéineach 
Imdhíonach

IU International	Units Aonaid	Idirnáisiúnta	

IV Intravenous Infhéitheach	
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LDH Lactate	Dehydrogenase Dihidrigionáis	Lachtáite

LIS Laboratory	Information	Service Seirbhís Faisnéise Saotharlainne

LVF Left	Ventricular	Failure Teip	an	Mhéadalín	Chlé

MERS-TM Medical	Event	Reporting	System	for	
Transfusion	Medicine

Córas	Tuairiscithe	Teagmhais	Leighis	
don	Leigheas	Fuilaistriúcháin

MRTC Munster	Regional	Transfusion	Centre Ionad	Réigiúnach	Fuilaistriúcháin	na	
Mumhan	

MRN Medical	Record	Number Uimhir	ar	an	Taifead	Leighis

NBC National	Blood	Centre An	tIonad	Náisiúnta	Fola

NBUG National	Blood	Users	Group Grúpa	Náisiúnta	na	nÚsáideoirí	Fola

NAT Nucleic	Acid	Amplification	Testing Tástáil	Aimpliúcháin	don	Aigéad	
Núicléasach	

NCHCD National	Centre	for	Hereditary	Coagulation	
Disorders

An	tIonad	Náisiúnta	um	Neamhoird	
Oidhreachtúla Téachta 

NHO National	Haemovigilance	Office An	Oifig	Náisiúnta	Haemafhaireachais

NICE National	Institute	for	Clinical	Excellence An	Institiúid	Náisiúnta	um	Barr	
Feabhais Cliniciúil 

NPSA National	Patient	Safety	Agency An	Ghníomhaireacht	Náisiúnta	um	
Shábháilteacht Othar 

NTproBNP N	Terminal	pro	Brain	Natriuretic	Peptide Peiptíd	Natrúiréiseach	Intinne	NTpro

OGD Oesophago-Gastro-Duodenoscopy Éasafaga-gastra-dúidéineascópacht	

OPD Out	Patient	Department Rannóg	na	nOthar	Seachtrach

ORAS	Gold-
TM

Online	Recording	and	Assessment	System An	Córas	um	Thaifeadadh	agus	
Measúnú	ar	Líne

O2 Oxygen Ocsaigin	

PAD Pre-deposit	Autologous	Donation Réamh-Uathdheonú	Fola

PAS Patient	Administration	System Córas	Riaracháin	Othar

PCC Prothrombin Complex Concentrate Comhdhlúthúchán Coimpléasc 
Prótroimbine	

PCR Polymerase	Chain	Reaction Imoibriú	Slabhrúil	Polaiméaráise	

PNH Paroxysmal	Nocturnal	Haemoglobinuria Haemaglóibionúire	Thaomghoinideach	
Oíche

PTP Post	Transfusion	Purpura Galar	Corcra	Iar-fhuilaistriúcháin	

RAADP Routine	Antenatal	Anti-D	Prophylaxis Próifiolacsas	Gnáthúil	Réamhbhreithe	
Frith-D

RCA Root	Cause	Analysis Anailís ar an mBunchúis
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RCC Red Cell Concentrate Comhdhlúthúchán	Fuilcheall	Dearg	

RhD Rhesus	D Rhesus	D

RR Respiratory	Rate Ráta Riospráide 

RTA Road	Traffic	Accident Timpiste	Tráchta	Bóthair

SAE Serious Adverse Event Teagmhas	Trom	Díobhálach

SAR Serious Adverse Reaction Frithghníomh	Trom	Díobhálach

SD	Plasma Solvent	Detergent	Plasma Plasma	Cóirithe	le	Tuaslagóir	agus	
Glantach 

SHO Senior	House	Officer Dochtúir	Sinearach	Tí	

SHOT Serious	Hazards	of	Transfusion Guaiseacha Tromchúiseacha 
Fuilaistriúcháin

SHWG Southern	Haemovigilance	Working	Group Meitheal	Haemafhaireachais	an	Deiscirt

SNBTS Scottish	National	Blood	Transfusion	Service Seirbhís	Náisiúnta	Fuilaistriúcháin	na	
hAlban

SOP Standard	Operating	Procedure Bun-nós	Imeachta	Oibriúcháin

STTI Suspected	Transfusion	Transmitted	Infection Ionfhabhtú	Amhrasta	arna	Tharchur	le	
Fuilaistriú

TACO Transfusion	Associated	Circulatory	Overload Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	
Fuilaistriú

TAD Transfusion	Associated	Dyspnoea Dispné	bainteach	le	Fuilaistriú

TA-GvHD Transfusion	Associated	Graft-versus-Host	
Disease

Galar	Nódú	in	éadan	Óstaigh	bainteach	
le Fuilaistriú

TRALI Transfusion	Related	Acute	Lung	Injury Géarghortú	Scamhóige	bainteach	le	
Fuilaistriú

TTI Transfusion	Transmitted	Infection Ionfhabhtú	arna	Tharchur	le	Fuilaistriú	

TTP Thrombotic	Thrombocytopenic	Purpura Corcra Trombaicítipéineach 
Trombóiseach

UHI Unique	hospital	identifier Aitheantóir	Uathúil	Ospidéil	

vCJD Variant	Creutzfeldt	Jacob	Disease Athraitheach	ar	Ghalar	Creutzfeldt-
Jacob

WBIT Wrong	Blood	in	Tube An	Fhuil	Mhícheart	san	Fheadán	

WNV West	Nile	Virus Víreas	na	Níle	Thiar
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Brollach
Tá	 na	 tuarascálacha	 do	 2010	 agus	 do	 2011	 curtha	 le	 chéile	 in	 aon	Tuarascáil	 Bhliantúil	
náisiúnta	 amháin	 ar	 an	Haemafhaireachas	 do	2010/2011.	 	 Baineann	 an	 tuarascáil	 chomh-
cheangailte	seo	leis	an	11ú	agus	leis	an	12ú	bliain	de	thuairisciú	ar	an	haemafhaireachas	in	
Éirinn.		Tá	athrú	tagtha	ar	an	haemafhaireachas	sa	tréimhse	sin	agus,	den	chéad	uair,	áirítear	
sa	tuarascáil	seo	tuairiscí	ar	neasteagmhais	a	fuarthas	ó	na	hospidéil	agus	tuairiscí	ar	Theagm-
hais	Throma	Dhíobhálacha	[SAE]	a	fuarthas	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil.		Táthar	ag	súil	
le	hathruithe	eile	freisin	de	réir	mar	a	fheicfear	forbairtí	nua	i	gcúrsaí	haemafhaireachais	go	
hidirnáisiúnta.	 	 I	dtuarascáil	na	bliana	seo	chugainn	(2012),	 foilseofar	na	chéad	tuairiscí	ar	
fhrithghníomhartha	fuilaistrithe	séireolaíocha	–	frithghníomhartha	ina	gcruthaítear	antasu-
bstaintí	san	fhaighteoir	in	éagmais	frithghníomh	haemalaíoch.		Ina	theannta	sin,	tá	an	tAontas	
Eorpach	ag	saothrú	i	gcónaí	i	dtreo	tuairisciú	níos	comhsheasmhaí	i	measc	bhallstáit	an	AE,	
agus	tá	 iarracht	á	déanamh	ag	an	Aontas	‘cur	chuige	coiteann’	a	bhaint	amach	trí	bhíthin	
cruinnithe	bliantúla.		Dá	bhrí	sin,	is	toradh	fiúntach	atá	i	ngach	Tuarascáil	Bhliantúil	ón	Oifig	
Náisiúnta	Haemafhaireachais	ar	an	staidéar	atá	déanta,	agus	déantar	iarracht	sna	tuarascála-
cha	leanúint	de	shábháilteacht,	cleachtas	agus	slándáil	na	bhfuilaistrithe	a	fheabhsú	trí	mheán	
an	tuairiscithe	agus	an	oideachais.		

Ar	aon	dul	le	comhlachtaí	poiblí	eile,	tá	sé	beartaithe	tuarascálacha	ón	Oifig	Náisiúnta	Hae-
mafhaireachais	 a	 fhoilsiú	 ar	 líne	 amháin	 amach	 anseo,	 agus	 cuirfear	 tús	 leis	 an	nós	 sin	 le	
tuarascáil 2012.  
   

BUAICPHOINTÍ	Ó	THUARASCÁLACHA	
Is	mór	ag	NHO	an	méid	a	dhéanann	na	hoifigigh	haemafhaireachais	(HVOanna),	na	heolaithe	
míochaine	agus	na	haemaiteolaithe	comhairleacha	in	ospidéil.	Ní	amháin	go	gcuireann	siad	
tuarascálacha	éigeantacha	ar	fáil,	ach	soláthraíonn	siad	tuarascálacha	nach	bhfuil	éigeantach	
freisin,	 i.e.	tuairiscí	maidir	 lena	dtarlaíonn	lasmuigh	de	bhanc	fola	an	ospidéil.	Cuidíonn	an	
chomhroinnt	taithí	seo	linn	feabhas	a	chur	ar	chleachtas	an	fhuilaistriúcháin.	Fuarthas	tuar-
ascálacha	freisin	le	linn	2010	agus	2011	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil.		

Tá	súil	againn	go	mbeidh	sibh	in	ann	leas	a	bhaint	as	na	tuarascálacha	seo	sa	chleachtas	agaibh.	
Cuirtear	cóip	den	cháipéis	ar	fáil	i	nGaeilge,	agus	muid	ag	comhlíonadh	ár	ndualgas	faoi	Acht	
na	dTeangacha	Oifigiúla,	2003.	Fáiltímid	roimh	bhur	mbarúlacha	agus	bhur	n-aiseolas.	

An	Dr	Ian	Franklin
Stiúrthóir,	NHO
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Sa	 bhliain	 1999,	 bhunaigh	 IBTS	 an	 Oifig	 Náisiúnta	 Haemafhaireachais	 (NHO)	 chun	
tuarascálacha	 faoi	 rún	 a	 bhailiú	 ó	 ghairmithe	 sláinte,	 ar	 tuarascálacha	 iad	 ina	 gcuirfí	 síos	
ar	fhrithghníomhartha	agus	ar	theagmhais	throma	dhíobhálacha	atá	bainteach	le	fuilaistriú	
–	ní	luaitear	ainmneacha	na	ngairmithe	sláinte	leis	na	tuarascálacha	sin.	Is	í	an	fhreagracht	
ghairmiúil	an	bunús	le	soláthar	na	dtuarascálacha	maidir	leis	na	frithghníomhartha	agus	na	
teagmhais	sin.

Seo	a	leanas	sainchúram	NHO:
•	 Tuarascálacha	a	fháil	ó	ospidéil	agus	ó	dhochtúirí	teaghlaigh	maidir	le	frithghníomhartha	

agus	 teagmhais	 dhíobhálacha	 atá	 bainteach	 le	 fuilaistriú	 comhábhar/táirgí	 fola,	 na	
tuarascálacha	sin	a	thiomsú,	iniúchadh	leantach	a	dhéanamh	agus	aiseolas	a	sholáthar	
dóibhsean	a	chuir	na	tuarascálacha	ar	fáil,	de	réir	mar	is	cuí.	

•	 Comhairle	a	sholáthar	maidir	le	haon	ghníomh	leantach	is	gá	a	chur	i	gcrích,	le	haird	
ar	leith	ar	ghuaiseacha	amhrasta.

•	 IMB	a	chur	ar	an	eolas	maidir	le	teagmhais	dhíobhálacha	de	réir	an	nóis	imeachta	a	
aontaíodh. 

•	 Tacaíocht	 leanúnach	 a	 sholáthar	 d’Oifigigh	 Haemafhaireachais	 (HVOanna)	 atá	
lonnaithe	in	ospidéil	agus	don	fhoireann	leighis,	altranais	agus	theicniúil,	de	réir	mar	
is cuí.

•	 Anailís	mhíochaine,	eolaíoch	agus	altranais	a	dhéanamh	ar	thuarascálacha	maidir	le	
frithghníomhartha	agus	teagmhais	dhíobhálacha.

•	 Comhairle	a	sholáthar	maidir	leis	an	gcaoi	a	bhféadfaí	feabhas	a	chur	ar	chleachtas	
an	fhuilaistriúcháin	bunaithe	ar	na	sonraí	a	chuireann	na	hospidéil	ar	fáil.

•	 Tacú	le	feidhm	iniúchóireachta	na	n-ospidéal	i	ndáil	le	cleachtas	an	fhuilaistriúcháin.
•	 Tathant	ar	ospidéil	taifid	atá	lán-inrianaithe	a	fhorbairt	ar	leibhéal	an	ospidéil.

Le	 trasuíomh	Threoracha	 2002/98/CE	 agus	 2005/61/CE	 ón	 Aontas	 Eorpach	 i	 ndlí	 na	
hÉireann	in	2006	(I.R.	Uimh.	360	de	2005	agus	I.R.	Uimh.	547	de	2006)	rinneadh	ceanglas	
éigeantach	 tuairisc	a	sholáthar	maidir	 le	 frithghníomhartha	 troma	díobhálacha	 (SARanna)	
agus	teagmhais	throma	dhíobhálacha	(SAEanna),	ar	frithghníomhartha	nó	teagmhais	iad	atá	
inchurtha	i	 leith	cháilíocht	agus	shábháilteacht	na	gcomhábhar	fola.	Ó	rinneadh	Treoracha	
ón	gCoimisiún	Eorpach	maidir	le	Fuil	a	thrasuíomh	i	ndlí	na	hÉireann,	tá	dualgas	reachtúil	
ar	NHO	tuarascálacha	SAR	agus	SAE,	a	bhféadfadh	tionchar	a	bheith	acu	ar	cháilíocht	agus	
ar	shábháilteacht	fola,	a	bhailiú,	a	mheas	agus	a	n-ábhar	a	chur	in	iúl	do	Bhord	Leigheasra	na	
hÉireann,	(I.R.	Uimh.	547	de	2006).		

Agus	é	 ag	 feidhmiú	de	 réir	 a	 shainchúraim	bunaidh,	 tá	NHO	 fós	 ag	bailiú	 SARanna	agus	
SAEanna	nach	bhfuil	 ag	 cloí	 leis	 na	 critéir	 éigeantacha,	 agus	 ag	 tuairisciú	orthusan.	Tá	 sé	
fós	 de	 fhreagracht	 ar	 chleachtóirí	 cliniciúla	 agus	 saotharlainne	 atá	 ag	 obair	 i	 réimse	 an	
fhuilaistriúcháin	tuairisc	a	chur	ar	fáil	maidir	le	teagmhais	neamh-éigeantacha.

Tá	NHO	lonnaithe	san	Ionad	Náisiúnta	Fola	(NBC)	ar	Shráid	San	Séamas,	Baile	Átha	Cliath		
8.	Déantar	an	obair	chliniciúil	faoi	cheannas	haemaiteolaí	comhairleach,	ag	obair	i	gcomhar	le	
hoifigigh	haemafhaireachais.	Cuidíonn	an	riarthóir	cláir	le	cur	i	bhfeidhm	an	chláir.			

Sainmhínithe	ar	na	Téarmaí	a	mbaintear	úsáid	astu	i	réimse	an	Haemafhaireachais	
Seo	mar	a	rangaítear	tuairisciú	SAR	agus	SAE	do	NHO:		

“Haemovigilance 
shall mean a set 
of organised 
and surveillance 
procedures relating 
to serious adverse 
or unexpected 
events or reactions 
in donors or 
recipients and the 
epidemiological 
follow-up of 
donors” 
(Treoir 2002/98/cE ón 
gcoimisiún Eorpach).

An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais
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Tuairisciú	Éigeantach	(atá	riachtanach	de	réir	na	reachtaíochta)
•	 SARanna	Éigeantacha	mar	a	breathnaíodh	i	measc	othar,	ar	SARanna	iad	atá	inchurtha	i	

leith	cháilíocht	agus	shábháilteacht	na	gcomhábhar	fola	a	fuilaistríodh.
•	 SAEanna	Éigeantacha	lena	n-áirítear	neasteagmhais,	a	bhféadfadh	tionchar	a	bheith	acu	

ar	cháilíocht	agus	ar	shábháilteacht	na	fola	agus	na	gcomhábhar	fola	i	HBB.		D’fhéadfadh	
na	SAEanna	seo	tarlú	tráth	a	bhfuil	an	fhuil	a	deonaíodh	á	tástáil,	nó	le	linn	stóráil	nó	
dháileadh	na	fola,	sna	hábhair	féin	nó	féadtar	iad	a	rangú	sa	chatagóir	‘Eile’	

•	 SAEanna	ar	neasteagmhais	iad	–	tagraíonn	seo	do	SAEanna	a	raibh	an	baol	ann	leo,	i	gcás	
nár	tugadh	faoi	deara	iad,	go	gcuirfí	an	lipéad	mícheart	fuilghrúpa	ar	fhuil,	nó	go	ndéanfaí	
gcomhábhar	fola	míchuí	a	eisiúint,	a	bhailiú	nó	a	thabhairt	amach,	ach	ar	tugadh	iad	faoi	
deara	sular	fuilaistríodh	an	comhábhar	fola.	Seo	sainmhíniú	ó	Thuarascáil	Bhliantúil	2008	
SHOT		(Serious	Hazards	of	Transfusion)	(Taylor	et	al.,	2008).

Frithghníomh	Trom	Díobhálach	(SAR):
Frithghníomh	neamhbheartaithe	sa	deontóir	nó	san	othar	bainteach	le	bailiú	nó	le	fuilaistriú	na	
fola	nó	na	gcomhábhar	fola,	ar	frithghníomh	é	atá:

•	 Marfach	
•	 Bagrach	don	bheatha
•	 Ina	fhrithghníomh	a	chúisíonn	míchumas	
•	 Ina	fhrithghníomh	a	chúisíonn	éagumas	 

Nó
•	 Ina	fhrithghníomh	a	chuireann	an	t-othar	san	ospidéal	nó	a	chúisíonn	mortlaíocht	nó	a	

chuireann	síneadh	ama	le	tréimhse	san	ospidéal	nó	le	mortlaíocht.

Teagmhas	Trom	Díobhálach	(SAE):	
Aon	 teagmhas	 contráilte	 bainteach	 le	 bailiú,	 tástáil,	 próiseáil,	 stóráil	 agus	 dáileadh	 fola	 agus	
comhábhair	fola	a	d’fhéadfadh	a	bheith:

•	 Marfach
•	 Bagrach	don	bheatha
•	 Ina	theagmhas	a	chúiseodh	míchumas	nó	éagumas	san	othar	
•	 Ina	theagmhas	a	mbeadh	mortlaíocht	nó	tréimhse	san	ospidéal	mar	thoradh	air,	nó	a	

chuirfeadh	síneadh	le	mortlaíocht	nó	le	tréimhse	san	ospidéal	

Tuairisciú	neamh-éigeantach	(atá	riachtanach	de	réir	NHO)	
•	 SARanna	 neamh-éigeantacha	 –	Glacann	NHO	 le	 tuairisciú	 ar	 SARanna	 bainteach	 le	

Plasma	SD	agus	le	comhábhair	fola	i	gcás	nach	bhfuiltear	ag	cloí	le	ceanglais	tuairiscithe		
an	Choimisiúin	Eorpaigh.

•	 SAEanna	neamh-éigeantacha	–	Ní	chuimsítear	iad	seo	faoi	raon	na	SAEanna	éigeantacha	
agus	tugtar	Comhábhar	Fola	Earráideach	a	Aistríodh	(IBCT)	orthu	(Tagair	do	Rannóg		
4.4).	Áirítear	ina	measc:	

 - teagmhais	ag	tarlú	i	limistéar	cliniciúil		
 - teagmhais	a	bhaineann	le	plasma	SD	
 - teagmhais	a	bhaineann	le	glóbailin	imdhíonachta	frith-D	agus	comhdhlúthúcháin	

fachtóirí	téachta	
Tá	tuilleadh	eolais	maidir	le	frithghníomhartha	agus	le	teagmhais	atá	intuairiscithe	agus	conas	
tuairisciú	orthu	le	fáil	sa	Lámhleabhar	Haemafhaireachais	ar	shuíomh	gréasáin	IBTS	
www.giveblood.ie.
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1. Tuairisc ar Ghníomhaíochtaí NHO le linn 
2010-2011

Ceannaireacht	Chliniciúil	NHO
Athraíodh	 ceannaireacht	 chliniciúil	NHO	go	 suntasach	 le	 dhá	 bhliain	 anuas.	 Bhunaigh	 an	
Roinn	 Sláinte	 an	Oifig	 Náisiúnta	 Haemafhaireachais	 (NHO)	 sa	 bhliain	 1999	 chun	 córas	
náisiúnta	haemafhaireachais	a	rith.	Ceapadh	an	Dr	Emer	Lawlor	mar	an	chéad	Stiúrthóir	ar	
NHO	sa	bhliain	1999.	Bhí	sí	i	gceannas	an	tionscadail	seo	go	dtí	gur	imigh	sí	ar	scor	i	mí	na	
Samhna	2010.	Le	linn	a	tionachta,	rinne	sí	maoirseacht	ar	fhorbairt	an	haemafhaireachais	in	
ospidéil	ar	fud	na	tíre	agus	ar	fhorbairt	na	hoifige	náisiúnta,	agus	mar	fhís	aici	go	mbeadh	an		
haemafhaireachas	ag	croílár	an	chleachtais	shábháilte	fuilaistriúcháin.	Bliain	i	ndiaidh	bliana,	
tháinig	méadú	 ar	 líon	na	dtuarascálacha	haemafhaireachais	ó	ospidéil.	Tar	 éis	 thrasuíomh	
na	dTreoracha	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	Fuil	i	reachtaíocht	na	hÉireann	sa	bhliain	2006,	
rinne	an	Dr	Lawlor	bainistiú	gníomhach	ar	na	hathruithe	a	tháinig	ar	chúrsaí	tuairiscithe,	agus	
í	i	bhfeighil	fhorbairt	na	gcóras	bainistíochta	agus	na	treorach	chun	tacú	leis	sin.		

Le	linn	a	tréimhse	mar	Stiúrthóir	NHO,	seo	a	leanas	roinnt	de	na	torthaí	a	baineadh	amach	
de	bhíthin	an	chláir	haemafhaireachais	in	Éirinn:	

•	 Cuireadh	feabhas	ar	shainaithint	na	n-othar	agus	ar	sheiceáil	cois	leapa	le	haghaidh	
fuilaistriúcháin	in	ospidéil	

•	 Cuireadh	 sonraí	 ar	 fáil	 chun	 tacú	 le	 tógáil	 leictreonach	 samplaí	 agus	 le	 córais	
riaracháin 

•	 Cuireadh	sonraí	ar	fáil	chun	tacú	le	moladh	HIQA	go	gcuirfí	ID	Uathúil	othair	ar	fáil		
•	 Tosaíodh tionscnaimh chliniciúla chun bainistiú iomchuí a dhéanamh ar aisiompú 

warfarin	
•	 Laghdaíodh	Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	Fuilaistriú	(TACO)	le	Plasma	Reoite	

Úr	(FFP)	agus	le	Plasma	Cóirithe	le	Tuaslagóir	agus	Glantach	(SD	Plasma)
•	 Laghdaíodh	líon	na	nGéarghortuithe	Scamhóige	bainteach	le	Fuilaistriú	(TRALI)

Bhí	an	Dr	Lawlor	den	tuairim	go	raibh	an	t-oideachas	ríthábhachtach	san	iarracht	seirbhís	
fuilaistriúcháin	 a	 sholáthar	 a	 bheadh	bunaithe	 ar	 ardchaighdeáin	 agus	 a	 bheadh	 sábháilte.	
Thacaigh	sí	leis	an	gcomhoibriú	le	hOllscoil	Chathair	Bhaile	Átha	Cliath	chun	modúil	aonair	
san	fhorbairt	ghairmiúil	a	chur	ar	bun	sa	bhliain	2004	agus	chun	clár	 foghlama	SNBTS	ar	
an	ngréasán	(a	dtabharfaí	LearnProNHS	air	níos	déanaí)	a	bhunú	sa	bhliain	2005.	Thuig	sí	
an	 tábhacht	 a	 bhain	 le	 neasteagmhais	 a	 shainaithint	 i	 gcleachtas	 an	 fhuilaistriúcháin	 agus	
meastóireacht	a	dhéanamh	ar	na	neasteagmhais	sin.	Reáchtáil	NHO	tionscadal	trí	bliana	i	
gcomhar	leis	an	Ollamh	Howard	Kaplan,	Ollscoil	Columbia,	Nua-Eabhrac,	chun	neasteagmhais	
a	shainaithint	i	ndeich	n-ospidéal	in	Éirinn.	Sheas	sí	le	fís	iomlánaíoch	don	haemafhaireachas;	
ní	 hé	 amháin	 maidir	 le	 sábháilteacht	 táirgí,	 ach	 maidir	 le	 sábháilteacht	 don	 chustaiméir	
deiridh	–	an	t-othar	–	freisin.		

Tar	éis	don	Dr	Lawlor	dul	ar	scor	ó	NHO,	ceapadh	an	Dr	Anne	Fortune	ina	Haemaiteolaí	
Comhairleach	 le	 IBTS	 agus	 ina	 Stiúrthóir	 feidhmeach	 i	 mí	 na	 Samhna	 2010.	 	 D’fhág	 sí	
NHO	 i	mí	 an	Mheithimh	 2011,	 chun	 tosú	 i	 bpost	 nua	mar	Haemaiteolaí	 Comhairleach	
in	Ospidéal	Ollscoile	an	Mater.	Tar	éis	don	Dr	Fortune	NHO	a	 fhágáil,	 tháinig	an	Dr	 Ian	
Franklin	i	gcomharba	uirthi	sa	ról	mar	Stiúrthóir	NHO	i	mí	Iúil	2011,	leis	an	Dr	Helena	Daly,	
Haemaiteolaí	Comhairleach	ag	IBTS,	ag	tacú	leis	sa	ról	sin.		
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Rialáil 
Bord	Leigheasra	na	hÉireann	(IMB)
Is	é	IMB	an	t-údarás	inniúil	náisiúnta	(NCA)	a	chuireann	i	bhfeidhm	gach	gné	den	Treoir	ón	
Aontas	Eorpach	maidir	le	Fuil.	Reáchtáladh	cruinnithe	idir	NHO	agus	IMB	ceithre	huaire	le	
linn	2010	agus	2011	araon.	Athbhreithníodh	agus	pléadh	tuarascálacha,	idir	thuarascálacha	
éigeantacha	agus	 thuarascálacha	neamhéigeantacha.	Chomh	maith	 leis	 sin,	cuireadh	 tús	 le	
hathbhreithniú	an	lámhleabhair	haemafhaireachais	le	haghaidh	ospidéal	sa	bhliain	2011.		

Cruinnithe	Mheitheal	an	Aontais	Eorpaigh	chun	Cur	Chuige	Coiteann	a	Fhorbairt	do	
thuairisciú	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	Throma	Dhíobhálacha	
Tar	éis	chur	i	bhfeidhm	Threoir	2002/98/CE	ón	Aontas	Eorpach	agus	Threoir	2005/61/CE	ón	
gCoimisiún	Eorpach,	thug	an	Coimisiún	Eorpach	faoi	deara	go	raibh	éagsúlachtaí	sa	léirmhíniú	
ar	cad	ba	chiall	le	tuairisciú	éigeantach	ar	fhrithghníomhartha	troma	díobhálacha	(SARanna)	
agus	ar	theagmhais	throma	dhíobhálacha	(SAEanna).	Mar	sin	d’aontaigh	na	húdaráis	inniúla	
ó	na	Ballstáit	meitheal	de	shaineolaithe	náisiúnta	a	thionól.	Ba	é	aidhm	an	ghrúpa	sin	cáipéis	
maidir	 le	‘Cur	 Chuige	 Coiteann’	 a	 chur	 ar	 fáil	 ina	 sonrófaí	 raon	 agus	 sainmhínithe	 don	
tuairisciú	éigeantach	SAR	agus	SAE	ar	Thuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	
Theagmhais	Throma	Dhíobhálacha	 (ANSARE).	Reáchtáladh	 an	 chéad	 chruinniú	 sa	 bhliain	
2007	agus	eisíodh	an	dara	cáipéis	treorach	sa	bhliain	2011.	Cuirtear	síos	ar	an	gCur	Chuige	
Coiteann	sa	cháipéis	sin,	agus	tá	sé	mar	bhonn	agus	mar	thaca	leis	na	critéir	tuairiscithe	atá	
ar	fáil	i	Lámhleabhar	NHO.

Tar	éis	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	na	tuarascálacha	a	fuarthas	ó	thíortha	an	Choimisiúin	
Eorpaigh	in	2009,	mhol	an	mheitheal	go	mbeadh	sé	éigeantach	d’fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	
fuil	agus	do	bhainc	fola	ospidéil	(HBB)	tuairisciú	i	gcás	go	dtarlódh	SAE	nó	neasteagmhais	
SAE.	Ní	gá	neasteagmhais	a	tharlaíonn	sa	réimse	cliniciúil	a	thuairisciú	do	NHO.	Chuir	NHO	
córas	ar	bun,	tar	éis	dul	i	gcomhairle	le	IMB,	chun	an	ceanglas	seo	a	chomhlíonadh.	Áirítear	
sa	chóras	seo	foirmeacha	nua	tuairiscithe,	cáipéisí	treorach	agus	bunachair	sonraí.	Tá	cur	síos	
ar	dhá	bhliain	den	tuairisciú	sin	le	fáil	sa	tuarascáil	seo.

Oideachas 
Cuireann	NHO	dea-chleachtas	fuilaistriúcháin	chun	cinn	in	ospidéil	trí	mheán	an	oideachais.		

Modúil	Haemafhaireachais	
A	bhuíochas	leis	an	gcomhpháirtíocht	idir	NHO	in	IBTS	agus	Ollscoil	Chathair	Bhaile	Átha	
Cliath	(DCU)	bhíothas	in	ann	modúil	aonair	a	chur	ar	fáil	san	fhorbairt	ghairmiúil	ar	ábhar	an	
fhuilaistriúcháin	agus	an	haemafhaireachais	ó	bhí	2004	ann.	Mar	chuid	den	chomhoibriú	seo	
cuireadh	modúil	aonair	san	fhorbairt	ghairmiúil	ar	fáil	ar	leibhéal	8	(céim)	agus	ar	leibhéal	9	
(iarchéim),	agus	iad	á	ndéanamh	mar	bhunchuid	de	chlár	dioplóma	iarchéime.		

Modúil	haemafhaireachais	ar	Leibhéal	8	
Sa	bhliain	2011,	thit	líon	na	n-iarratas	le	haghaidh	na	modúl	seo.	Fuarthas	aiseolas	an-dearfach	
ó	rannpháirtithe	na	modúl,	ach	ní	raibh	sé	soiléir	cén	 fáth	ar	 laghdaigh	 líon	na	n-iarratas.	
Cé	nach	bhfuil	aon	amhras	gur	dócha	go	raibh	srianta	maoiniúcháin	i	gceist	ar	leibhéal	na	
seirbhíse,	ba	ghá	a	fháil	amach	an	raibh	dóthain	spéise	ann	ar	 leibhéal	an	ospidéil	agus	ar	
leibhéal	na	seirbhíse	deonaithe	fola	araon,	ionas	go	mbeadh	sé	indéanta	na	modúil	seo	a	chur	
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ar	fáil.	Ar	an	mbonn	sin,	reáchtáil	NHO	suirbhé	náisiúnta	sa	bhliain	2011	chun	a	fháil	amach	
cad	iad	na	riachtanais	oiliúna	a	bhí	ag	an	bhfoireann	haemafhaireachais	agus	chun	beartú	ar	
an	éileamh	a	bheadh	ann	do	mhodúil	haemafhaireachais	ar	leibhéal	céime.		

Fuarthas	freagraí	ó	78	ngairmí	cúram	sláinte,	i.e.	altraí	agus	eolaithe	míochaine,	a	bhí	tar	éis	
na	modúil	a	dhéanamh	cheana,	agus	ó	ghairmithe	nach	raibh	tar	éis	na	modúil	a	dhéanamh	
cheana.	B’oifigigh	haemafhaireachais	iad	59%	de	na	freagróirí.	Leagadh	béim	ar	an	tionchar	
dearfach	atá	ag	na	modúil	ar	chleachtas	an	 fhuilaistriúcháin.	Tugann	torthaí	an	tsuirbhé	 le	
fios	go	bhfuil	gá	agus	éileamh	leanúnach	ann	d’oiliúint	de	shaghas	éigin	ar	leibhéal	8.	Luaigh	
na	freagróirí	gur	chóir	spriocdhíriú	ar	chleachtóirí	cliniciúla	agus	haemafhaireachais	amach	
anseo	i	gcás	go	mbeifí	ag	forbairt	na	modúl.	Cuireadh	tús	le	forbairt	togra	chun	freastal	ar	
an riachtanas seo.  

Modúil	haemafhaireachais	ar	Leibhéal	9	
D’éirigh	 le	 beirt	 mhac	 léinn	 céim	MSc	 a	 bhaint	 amach	 ó	 DCU	 sa	 Chleachtas	Altranais	
(Haemafhaireachas	agus	Fuilaistriú)	i	mí	na	Samhna	2011	tar	éis	dóibh	a	dtráchtas	taighde	
a	aighniú.	Tréaslaíonn	NHO	leis	na	mic	léinn	sin	as	an	gcéim	a	bhaint	amach.	Faoi	láthair	tá	
triúr	mac	léinn	i	mbun	dioplóma	iarchéime	sa	chleachtas	altranais.		

Clár	oiliúna	ar	an	ngréasán	(tagair	do	leathanach	20)

Ag	tacú	leis	an	haemafhaireachas	in	Éirinn	
Tá	sé	seo	ina	chuid	thábhachtach	de	shainchúram	NHO.	Baineadh	é	amach	trí	‘Laethanta	
Oscailte	NHO’	a	reáchtáil,	trí	sheirbhís	chomhairleach	ar	an	teileafón	agus	trí	chuairteanna	
ar	ospidéil.	Ar	an	drochuair,	níor	tugadh	aon	chuairt	ar	ospidéil	le	dhá	bhliain	anuas.		

Lá	Oscailte	NHO	
Tugtar	 cuireadh	 do	 gach	 oifigeach	 haemafhaireachais	 (HVO)	 nuacheaptha	 freastal	 ar	
‘Lá	Oscailte	NHO’	san	Ionad	Náisiúnta	Fola.	 Is	é	cuspóir	an	 lae	ná	seisiún	tionscnaimh	a	
reáchtáil	maidir	leis	an	Haemafhaireachas	agus	treoir	a	chur	ar	fáil	do	HVOanna	nuacheaptha	
in ospidéil.   

D’fhreastail	 22	 altra	 agus	eolaí	míochaine	 ar	‘Lá	Oscailte	NHO’	ar	 an	15	Meán	Fómhair	
2010.	Rinne	foireann	NHO	cúpla	cur	i	láthair	ar	thopaicí	éagsúla	amhail	tuairisciú	do	NHO	
agus	imscrúdú	a	dhéanamh	ar	thuarascálacha	SAR	agus	SAE.	Labhair	Deirdre	Gough,	HVO	
in	Ospidéal	San	Séamas,	Baile	Átha	Cliath	ar	bheith	ag	obair	mar	HVO	in	ospidéal	agus	ar	a	
taithí	ag	bainistiú	cigireachtaí	agus	ar	chreidiúnú	HBB	a	fháil.		

Comhairle	ar	an	teileafón	maidir	le	fiosruithe	cliniciúla			
Cuireann	NHO	 tacaíocht	 agus	 eolas	 ar	 fáil	 do	HVOanna	 atá	 lonnaithe	 in	 ospidéil	 agus	
d’fhoireann	chliniciúil	i	gcleachtas	an	fhuilaistriúcháin	mar	fhreagra	ar	fhiosruithe	cliniciúla.	
Déantar	na	fiosruithe	sin	a	thaifeadadh	agus	a	bhainistiú	san	oifig.	Rinneadh	326	fhiosrú	le	
NHO	sa	bhliain	2010	agus	270	fiosrú	sa	bhliain	2011.	Fuarthas	formhór	na	bhfiosruithe	ó	
HVOanna	in	ospidéil	ach	bhí	fiosruithe	ann	freisin	a	tháinig	ó	réimsí	lasmuigh	den	chúram	
sláinte	agus	bhí	roinnt	fiosruithe	idirnáisiúnta	ann	a	bhain	le	hoideachas.	Tá	siad	rangaithe	
mar	seo	a	leanas:

Tuairisc	ar	Ghníomhaíochtaí	NHO	le	linn	2010-2011
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Tábla	1:	Fiosruithe

Fiosruithe 2010 2011

Tuairisciú	do	NHO 238 199

Cleachtas an Fhuilaistriúcháin 66 62

Ilghnéitheach 22 9

Iomlán 326 270

Meánlíon	na	bhfiosruithe	in	aghaidh	na	míosa 27 23

Is	fianaise	iad	na	fiosruithe	seo	ar	an	tacaíocht	agus	an	treoir	maidir	le	haemafhaireachas	agus	
cleachtas	an	fhuilaistriúcháin	a	chuireann	NHO	ar	fáil.		

Cruinnithe Eolaíochta
Ag	comhdháil	bhliantúil	NHO	cuirtear	aiseolas	ar	fáil	maidir	le	tuarascálacha	a	fuarthas	le	linn	
na	bliana	agus	cuirtear	chun	cinn	an	cur	chuige	fianaise-bhunaithe	i	leith	an	haemafhaireachais	
trí	chuireadh	a	thabhairt	do	shaineolaithe	cur	i	láthair	a	dhéanamh	ag	an	gcomhdháil.		

Comhdháil	Bhliantúil	NHO		
2010	“Haemovigilance:	A	Culture	of	Quality	and	Safety	in	Transfusion”
Reáchtáladh	Comhdháil	Bhliantúil	NHO	i	dTeach	Ósta	an	Gresham,	Baile	Átha	Cliath	i	mí	
na	Samhna	2010.	D’fhreastail	200	toscaire,	a	 tháinig	ó	chúlraí	an	 leighis,	an	altranais	agus	
na	 heolaíochta,	 ar	 an	 gcomhdháil	 sin.	 Cuireann	 an	 chomhdháil	 deis	 ghréasánaithe	 ar	 fáil	
dóibhsean	a	bhíonn	i	mbun	an	Haemafhaireachais.	

Agus	í	ag	dul	ar	scor,	rinne	an	Dr	Emer	Lawlor	an	ócáid	a	cheiliúradh	trí	chur	i	 láthair	a	
dhéanamh	inar	chaith	sí	súil	siar	ar	dheich	mbliana	de	NHO	a	bheith	ar	an	bhfód,	agus	labhair	
sí	faoin	méid	a	rinne	an	clár	Haemafhaireachais	ar	son	na	sábháilteachta	don	othar	in	Éirinn.	
Rinne	foireann	NHO	cur	i	láthair	ar	mholtaí	agus	ar	thorthaí	na	dtuarascálacha	a	fuarthas	
le	linn	2009.

I	measc	aoichainteoirí	na	comhdhála	agus	a	dtopaicí,	bhí:	
•	 An	Dr	Barry	White,	Stiúrthóir	Náisiúnta	Cúraim	Chliniciúil	HSE,	a	rinne	cur	i	láthair	

maidir	le	Stiúrthóireacht	Cáilíochta	agus	Sábháilteachta	HSE
•	 An	Dr	Neil	Soni,	Lia	Comhairleach	san	ainéistéise	agus	sa	dianchúram,	Chelsea	and	

Westminster	Hospital,	a	rinne	cur	i	láthair	ar	TRALI	agus	TACO	

Labhair	na	cainteoirí	seo	a	leanas	ar	chúrsaí	cliniciúla	i	réimse	an	fhuilaistriúcháin:
•	 An	Dr	Noreen	Dowd,	Ainéistéisí	Comhairleach,	Ospidéal	San	Séamas,	a	rinne	cur	i	

láthair	maidir	le	rith	fola	ollmhór	a	bhainistiú	le	linn	an	fhuilaistriúcháin
•	 Martina	O’Connor,	HVO,	Ospidéil	na	hOllscoile,	Gaillimh,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	

le	hiniúchadh	a	rinneadh	ar	rith	fola	ollmhór	sna	hospidéil	
•	 An	Dr	Gerry	Connaghan,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	Ospidéal	Ollscoile	Naomh	

Uinseann	(SVUH)	Baile	Átha	Cliath,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	le	hainéime	uireasa	
iarainn 

Tuairisc	ar	Ghníomhaíochtaí	NHO	le	linn	2010-2011
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•	 An	Dr	Gerard	Crotty,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	Ospidéal	Réigiúnach	Lár	Tíre,	an	
Tulach	Mhór,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	le	coimpléasc	prótroimbine	

•	 An	Dr	Joan	Fitzgerald,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	IBTS	agus	SVUH,	a	rinne	cur	i	
láthair	maidir	le	hearráidí	frith-D	

Ar	na	gnéithe	eile	a	bhaineann	le	cleachtas	an	fhuilaistriúcháin	agus	an	haemafhaireachais	a	
ndearnadh	cur	i	láthair	orthu,	áirítear	na	nithe	seo	a	leanas:

•	 An	Dr	Andrew	Hodgson,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	Ospidéal	Réigiúnach	Shligigh,	a	
rinne	cur	i	láthair	maidir	le	hoiliúint	a	chur	ar	dhochtúirí	i	leigheas	an	fhuilaistriúcháin		

•	 Bernadette	O’Donovan,	Eolaí	Míochaine	SVUH,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	le	taithí	
SVUH	ag	úsáid	crosmheaits	leictreonach

•	 Fiona	Cummins,	HVO,	SVUH,	a	rinne	cur	 i	 láthair	maidir	 leis	an	taithí	ar	thoiliú	 i	
scríbhinn	a	fháil	chun	fuilaistriú	a	dhéanamh			

•	 Derval	Lundy,	HVO,	UPMC	Ospidéal	Beacon,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	leis	an	gcur	
chuige	i	leith	imscrúdú	agus	bainistiú	a	dhéanamh	ar	theagmhais	dhíobhálacha	san	
ospidéal   

•	 An	Dr	Joan	O’Riordan,	Haemaiteolaí	Comhairleach	IBTS	agus	Bernie	Quirke,	Ceann	
na	Seirbhísí	Próiseála	agus	Ospidéil	IBTS,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	le	comhábhair	
atá	ar	fáil	d’othair	phéidiatraiceacha

2011	“Optimal	Blood	Use:	the	role	of	Haemovigilance”	
Reáchtáladh	Comhdháil	 Bhliantúil	 2011	NHO	 i	 dTeach	Ósta	 an	Radison	Blu,	 Baile	Átha	
Cliath	i	mí	na	Samhna,	2011.	D’fhreastail	200	toscaire,	a	tháinig	ó	chúlraí	an	leighis,	an	altranais	
agus	na	heolaíochta,	ar	an	gcomhdháil	sin.	D’oscail	an	Dr	James	Reilly,	an	tAire	Sláinte,	an	
chomhdháil.	Thrácht	sé	ar	an	tionchar	a	bhí	ag	an	haemafhaireachas	in	Éirinn,	le	béim	ar	leith	
ar	shainaithint	dhearfach	na	n-othar	agus	ar	fheabhas	a	chur	ar	aisiompú	warfarin	chun	go	
laghdófaí	baol	SAR	atá	bainteach	le	fuilaistriú.	Ghríosaigh	sé	na	toscairí	leas	a	bhaint	as	deis	
ghréasánaithe	agus	foghlama	an	lae.		

Labhair	na	cainteoirí	seo	a	leanas	faoi	chúrsaí	cliniciúla:	
•	 An	Dr	Helena	Daly	ó	NHO,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	le	staidéar	ar	úsáid	pláitíní	

in	Éirinn		
•	 An	Dr	Ian	Franklin	ó	NHO	agus	IBTS,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	leis	an	tionscadal	

san	Aontas	Eorpach,	EU	Optimal	Blood	Use		
•	 An	Dr	Corrina	McMahon,	Ospidéal	Mhuire	na	Leanaí,	Cromghlinn,	 a	 rinne	 cur	 i	

láthair	maidir	le	riachtanais	othar	a	bhfuil	galar	corráncheallach	acu		
•	 Sandra	Gray,	 a	 rinne	 cur	 i	 láthair	 ar	 thorthaí	 ón	 gclár,	“Account	 for	 Blood”,	 ina	

ndéantar	iniúchadh	ar	eipidéimeolaíocht	na	fola	in	Albain	
•	 An	Dr	Naeem	Ullah	ó	Ospidéal	Mhuire,	an	Uaimh	agus	Ospidéal	San	Séamas,	a	rinne	

cur	i	láthair	ar	thorthaí	na	hiniúchóireachta	a	rinneadh	ar	ainéime	iar-obráide	agus	
an	baol	atá	ann	don	chroí	tar	éis	obráid	roghnach	ar	an	nglúin	nó	ar	an	gcromán.		

Labhair	na	cainteoirí	seo	faoi	chleachtas	an	fhuilaistriúcháin:
•	 Enda	Cadden,	IBTS,	a	labhair	faoi	scagthástáil	do	bhaictéir	i	bpláitíní	
•	 John	Sheehey,	ospidéal	ollscoile	Chorcaí,	a	rinne	cur	i	láthair	maidir	leis	an	iniúchadh	

náisiúnta	a	rinneadh	ar	shampláil	iar-fhuilaistriúcháin	
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•	 An	Dr	Margarita	Gonzalez,	IBTS,	a	rinne	cur	i	láthair	ar	thorthaí	na	hiniúchtóireachta	
ar	shamplaí	a	fuarthas	ag	IBTS,	Corcaigh		

Chuir	HVOanna	torthaí	na	dtuarascálacha	i	láthair	ag	úsáid	córas	idirghníomhach	vótála	chun	
cásanna	féideartha	cliniciúla	agus	saotharlainne	a	léiriú.	Chaith	na	toscairí	vóta	maidir	 leis	
na	cásanna	éagsúla	sin.	Spreag	an	ghníomhaíocht	seo	idirghníomhú	agus	smaointeoireacht	
chriticiúil,	agus	fuarthas	aiseolas	an-dearfach.	Cuireadh	14	iontráil	isteach	ar	an	gcomórtas	
póstaeir	agus	 tháinig	na	hiontrálacha	sin	ó	ospidéil	agus	ó	 IBTS.	 	Cuireadh	trí	phóstaer	 i	
láthair:	

•	 Deirdre	Gough,	Ospidéal	 San	 Séamas	 -	‘Monitoring	Transfusion	 Sample	 Labelling	
Quality’

•	 Esther	Long,	IBTS	-	‘Never	heard	of	the	National	Haemovigilance	Office?	573	have:	
Clinical	Inquires	to	the	National	Haemovigilance	Office’

•	 Norma	O	Brien	-	‘Streamlining	the	Management	of	RhD	negative	stock	in	the	Mid-
Western	Hospitals’.		Seo	an	iontráil	a	bhain	amach	an	phríomhdhuais.			

Bhí	seastán	ag	roinnt	taispeántóirí	eile	ón	tionscal	i	rith	an	lae.	Tríd	is	tríd,	bhí	an	t-aiseolas	
faoin	gcomhdháil	a	fuarthas	ó	na	toscairí	ina	aiseolas	dearfach.					

Freastal	agus	Cur	i	Láthair	ag	cruinnithe	náisiúnta	agus	idirnáisiúnta	
Freastalaíonn	foireann	NHO	ar	chruinnithe	agus	ar	chomhdhálacha	náisiúnta	chun	fanacht	ar	
an	eolas	agus	chun	bheith	inniúil	go	gairmiúil	ar	mhaithe	le	ceanglais	rialála	a	chomhlíonadh.		

2010
I	 mí	 Feabhra	 2010,	 reáchtáil	 Seirbhís	 Fuilaistriúcháin	Thuaisceart	 Éireann	 comhdháil	 ar	
ainéime.		Ba	iad	Roisin	Brady	agus	Kathleen	Heery	ionadaithe	NHO	ag	an	ócáid	seo.	Chuir	
Marina	Cronin	póstaer	i	 láthair	a	bhain	 le	tuairisciú	an	haemafhaireachais	 in	Éirinn,	2000-
2008	 ag	 an	XXXIú	Comhdháil	 Idirnáisiúnta	 de	 ISBT	 i	mBeirlín	 i	mí	 an	Mheithimh	2010.	
D’fhreastail	Roisin	Brady	 agus	 Jackie	 Sweeney	 ar	 chomhdháil	UK	SHOT	 i	Manchain	 i	mí	
Iúil.	Chuir	NHO	póstaer	i	láthair	ar	a	raibh	pointí	a	foghlaimíodh	ón	anailís	a	rinneadh	ar	
thuarascálacha	a	bhain	le	Frith-D	2000-2009.	D’fhreastail	an	Dr	Emer	Lawlor	ar	Chomhdháil	
Chumann	Haemaiteolaíochta	na	hÉireann.	Cuireadh	dhá	phóstaer	i	láthair	ag	an	gcomhdháil	
seo	maidir	le	tuairisciú	ar	Fhrith-D	agus	maidir	leis	an	taithí	oiliúna	a	bhí	ag	foghlaimeoirí	ar	an	
ngréasán.	Ba	iad	Jackie	Sweeney	ó	NHO	agus	Ospidéal	Uí	Chonghaile,	Baile	Bhlainséir,	Baile	
Átha	Cliath	a	rinne	an	dara	cur	i	láthair	sin.	D’fhreastail	an	Dr	Anne	Fortune	ar	Chumann	
Haemaiteolaíochta	Mheiriceá	i	mí	na	Nollag	2010.		

2011
I	mí	Feabhra,	2011,	d’fhreastail	Roisin	Brady,	an	Dr	Anne	Fortune	agus	Jackie	Sweeney	ar	
Sheimineár	 Idirnáisiúnta	Haemafhaireachais	 in	Amstardam.	Rinne	Roisin	Brady	agus	 Jackie	
Sweeney	cur	i	láthair	ó	bhéal	ar	na	póstaeir	ar	glacadh	leo	don	chomhdháil.	Rinne	Roisin	
Brady	cur	i	láthair	maidir	le	hathbhreithniú	ar	thuarascálacha	SAR	agus	ar	SAE	do	NHO	sa	
tréimhse	2007-2009	agus	rinne	Jackie	Sweeney	cur	i	láthair	freisin	ar	na	pátrúin	athraitheacha	
atá	ann	ó	cuireadh	i	bhfeidhm	Treoracha	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	Fuil.	D’fhreastail	an	
Dr	Anne	Fortune	ar	an	12ú	cruinniú	bliantúil	den	ghrúpa	Network	for	the		Advancement	of	
Transfusion	Alternatives,	a	reáchtáladh	i	mBaile	Átha	Cliath	i	mí	Aibreáin.	I	mí	an	Mheithimh	
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2011,	d’fhreastail	Jackie	Sweeney	ar	Shiompóisiam	an	Leighis	Fuilaistriúcháin	i	nDún	Éideann,	
mar	ionadaí	NHO.	Rinne	Jackie	Sweeney	cur	i	láthair	maidir	le	foghlaim	ar	an	ngréasán	ag	Irish	
Network	of	Medical	Educators	i	mBaile	Átha	Cliath	agus	ag	ócáid	inar	pléadh	sábháilteacht	
an	othair	in	Ospidéal	Ollscoile	na	Leanaí,	Sráid	Temple,	Baile	Átha	Cliath.	Chomh	maith	leis	
sin,	d’fhreastail	Roisin	Brady	agus	Marina	Cronin	ar	chomhdháil	UK	SHOT	i	Londain	i	mí	
Iúil	2011.		

Idirchaidreamh	le	IBTS
Cuireadh	tús	le	bailiú	na	dtuarascálacha	SAE	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	sa	bhliain	2010.	
Cé	nach	mbíonn	NHO	ag	feidhmiú	mar	rannóg	haemafhaireachais	IBTS,	tá	dlúthchaidreamh	
oibre	 forbartha	 anois	 leis	 an	 Rannóg	 um	Dhearbhú	Cáilíochta	 ag	 IBTS.	 Bunaíodh	modh	
foirmiúil	cumarsáide.	Tháinig	NHO	le	chéile	leis	an	Rannóg	um	Dhearbhú	Cáilíochta	gach	
ráithe	chun	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	theagmhais	chríochnaithe	in	IBTS	agus	chun	aontú	
ar	cibé	acu	ar	comhlíonadh	na	critéir	tuairiscithe	faoi	Threoir	2005/61/CE	ón	gCoimisiún	nó	
nár chomhlíonadh. 

Leathanaigh	ghréasáin	na	hOifige	Náisiúnta	Haemafhaireachais	 
Tá	leathanaigh	ghréasáin	dá	chuid	féin	ag	NHO,	ar	féidir	teacht	orthu	ar	shuíomh	gréasáin	
IBTS.	Déantar	na	leathanaigh	sin	a	nuashonrú	go	rialta	le	faisnéis	maidir	le	tuairisciú,	imeachtaí,	
oideachas	agus	tionscnaimh	cleachtaidh.	Féadtar	teacht	orthu	ag	http://www.giveblood.ie/
Clinical_Services/Haemovigilance.	
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2. clár Oiliúna bunaithe ar an nGréasán i 
gcleachtas an Fhuilaistriúcháin

Jackie Sweeney

Dar	leis	an	litríocht,	 féadtar	líon	na	n-earráidí	 i	gcleachtas	an	fhuilaistriúcháin	a	laghdú	trí	
chláir	 san	 oideachas	 leanúnach	 gairmiúil	 (CPE)	 a	 chur	 ar	 fáil.	Anuas	 air	 sin,	 faoi	Threoir		
2002/98/CE	 ón	Aontas	 Eorpach,	 ceanglaítear	 ar	 ospidéil	 a	 bhíonn	 i	 mbun	 chleachtas	 an	
fhuilaistriúcháin	fianaise	a	chur	a	fáil	go	bhfuil	an	fhoireann	san	ospidéal	páirteach	i	bpróiseas	
bliantúil	creidiúnaithe	(Bord	Náisiúnta	na	hÉireann	um	Chreidiúnú	(INAB,	2009).	Dar	 leis	
na	staidéir	ar	an	ábhar,	ámh,	bíonn	sé	deacair	oiliúint	duine	le	duine	a	eagrú	sa	mhéid	go	
mbíonn	an	 fhoireann	gnóthach	 le	dualgais	oibre	agus	phearsanta,	agus	go	mbíonn	 leibhéil	
éagsúla	 scileanna	 agus	 oideachais	 acu	 (Abramczyk	 et	 al.,	 2005,	Atack,	 2003,	Damanhouri,	
2009,	Peterson	et	al.,	2007,	Piercy,	2004).	De	bhreis	air	sin,	mar	a	 léirigh	staidéar	a	rinne	
NHO	ar	neasteagmhais,	 is	minic	a	chuirtear	an	oiliúint	sin	ar	fáil	ar	bhonn	fánach,	agus	is	
minic	nach	dtugtar	 tús	áite	di	 agus	nach	gcuirtear	mórán	ama	ar	 leataobh	 lena	haghaidh	
(Lundy	et	al.,	2007).

Féadfaidh	cláir	 foghlama	ar	an	ngréasán	dul	 i	ngleic	 le	roinnt	de	na	 fadhbanna	sin	agus	tá	
ceadúnas	ag	Seirbhís	Fuilaistriúcháin	na	hÉireann	chun	clár	foghlama	ar	an	ngréasán	a	chur	ar	
fáil	i	gcleachtas	an	fhuilaistriúcháin	arna	fhorbairt	ag	Effective	Use	of	Blood	Group	i	Seirbhís	
Náisiúnta	Fuilaistriúcháin	na	hAlban	(SNBTS).	Tá	an	clár	sin,	a	chuirtear	ar	fáil	saor	in	aisce	
d’ospidéil	 in	Éirinn,	dírithe	ar	chleachtóirí	a	bhíonn	i	mbun	chleachtas	an	fhuilaistriúcháin.	
Ar	dtús	báire,	reáchtáladh	staidéar	píolótach	i	gcúig	cinn	d’ospidéil	agus,	tar	éis	aiseolas	a	
fháil	ó	na	hospidéil	sin,	tosaíodh	á	chur	i	bhfeidhm	ar	bhonn	náisiúnta	sa	bhliain	2008.	Tá	an	
clár	éigeantach	d’fhochéimithe	leighis	agus	altranais	i	roinnt	ollscoileanna	agus	tá	74	suíomh	
cláraithe.	Tá	 ocht	 modúl	 sa	 chlár	 agus	 clúdaítear	 gnéithe	 éagsúla	 den	 fhuilaistriú	 amhail	
comhábhair	fola,	aimhréidheanna	an	fhuilaistriúcháin,	tásca	ar	ghlóbailin	Frith-D,	agus	gnéithe	
saotharlainne	 chleachtas	 an	 fhuilaistriúcháin.	Tá	 cúpla	 aonad	 i	 ngach	modúl	 agus	 áirítear	
cásanna	samplacha	 idirghníomhacha	agus	measúnacht	 leis	na	haonaid.	 I	measc	díreach	os	
cionn	9,000	úsáideoir	cláraithe,	is	altraí	breis	is	leath	díobh	(n=5353;	58%),	is	foireann	leighis	
23%	(n=2064)	díobh,	agus	i	measc	an	19%	eile	tá	cleachtóirí	eile	amhail	eolaithe	míochaine,	
fleibeatóimithe,	póirtéirí	agus	mic	léinn.	

Fuarthas	amach	ó	shuirbhé	beag	(n=72),	(leagan	cóirithe	as	Atack	&	Rankin,	2002)	a	reáchtáil	
NHO	sa	bhliain	2010,	go	raibh	na	foghlaimeoirí	an-dearfach	mar	gheall	ar	an	gclár,	tríd	 is	
tríd.	Dar	 lena	bhformhór	(84%)	bhí	sé	éasca	an	clár	 leictreonach	a	 láimhseáil	agus	 luaigh	
beagnach	gach	duine	(96%)	go	raibh	an	t-ábhar	éasca	le	tuiscint.	Cé	go	raibh	a	bhformhór	
(89%)	den	tuairim	go	raibh	an	fhoghlaim	ar	an	ngréasán	ina	bhealach	áisiúil	le	páirt	a	ghlacadh	
san	Fhorbairt	Ghairmiúil	Leanúnach,	ní	raibh	ach	10%	a	bhí	tar	éis	an	clár	a	rochtain	lasmuigh	
den	láthair	oibre.	Mar	sin	féin,	luaigh	a	bhformhór	(90%)	gur	maith	an	rud	é	a	bheith	in	ann	
rochtain	a	fháil	ar	an	gclár	ag	am	caoithiúil.	Cé	gur	luaigh	33%	gur	fearr	leo	foghlaim	duine	le	
duine,	agus	gur	bhraith	siad	uathu	an	t-idirghníomhú	sóisialta	sa	chineál	seo	foghlama,	luaigh	
beagnach	gach	duine	(92%)	go	ndéanfaidís	cúrsa	eile	ar	an	ngréasán.	Cé	nach	féidir	brath	
go	hiomlán	ar	iompraíocht	féin-tuairiscithe,	bhí	88%	de	na	freagróirí	den	tuairim	go	raibh	
feabhas	tagtha	ar	a	n-eolas	ar	chleachtas	an	fhuilaistriúcháin,	agus	luaigh	siad	go	raibh	an	clár	
ina	“uirlis	mhaith	foghlama”,	go	raibh	sé	“dírithe	ar	an	bhfoghlaimeoir”,	agus	“níos	suimiúla”.	
Anuas	air	sin,	bhí	beagnach	gach	duine	(97%)	den	tuairim	go	raibh	sé	bainteach	le	hábhar	ina	
gcleachtas	féin.	
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Bhí	torthaí	cosúla	ag	eascairt	as	staidéar	(n=678)	a	reáchtáladh	sa	Ríocht	Aontaithe	(Smith	
et	al.,	2011).	Dar	leis	na	freagróirí	bhí	an	clár	tar	éis	“difríocht	shuntasach	a	dhéanamh	ina	
gcleachtas”	agus	luaigh	siad	go	raibh	siad	níos	feasaí	ar	na	rioscaí	a	bhaineann	le	fuilaistriú	
agus	conas	na	rioscaí	sin	a	sheachaint.	Chuir	a	bhformhór	(79%)	in	iúl	go	gcloíonn	siad	leis	
an	gcleachtas	is	fearr,	fiú	i	gcásanna	éigeandála.	Bhí	na	húdair	buartha,	ámh,	go	raibh	“othar	
amháin	 as	 gach	 cúigear	 i	mbaol	 go	 dtarlódh	 teagmhas	 díobhálach	 dóibh	mar	 nach	 raibh	
an	 fhoireann	 tar	 éis	 na	 nósanna	 imeachta	 cearta	 a	 leanúint”.	Dá	 bhrí	 sin,	 cé	 go	 léiríonn	
na	 staidéir	 seo	 go	bhfuil	 an	 fhoghlaim	 ar	 an	 ngréasán	 ina	mhodh	éifeachtach	 cur	 leis	 an	
bhForbairt	Ghairmiúil	 Leanúnach,	 is	 gá	 tuilleadh	 taighde	 a	 dhéanamh	 chun	 a	 fháil	 amach	
an	bhfuil	eolas	na	bhfoghlaimeoirí	á	aistriú	chuig	an	gcleachtas	agus	á	chur	 i	bhfeidhm	sa	
chleachtas	 agus	 cibé	 acu	 an	bhfuil	 feabhas	 á	 chur	 ar	 shábháilteacht	 agus	 ar	 cháilíocht	 an	
chúraim	d’othair	nó	nach	bhfuil.			

Buíochas
Gabhann	NHO	buíochas	 le	 foireann	Ospidéal	Uí	Chonghaile	as	an	suirbhé	taighde	seo	a	
reáchtáil.	Tá	an	t-alt	seo	ina	leagan	cóirithe	d’alt	a	foilsíodh	in	eagrán	geimhridh	Converse	
2012.

Clár	Oiliúna	bunaithe	ar	an	nGréasán	i	gCleachtas	an	Fhuilaistriúcháin	
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3. sampláil réamh-fhuilaistriúcháin in Éirinn: 
Torthaí suirbhé náisiúnta a reáchtáladh in 
2011

Marina	Cronin,	Oifigeach	Haemafhaireachais,	an	Oifig	Náisiúnta	Haemafhaireachais		
John	Sheehy,	Eolaí	Míochaine,	Ospidéal	na	hOllscoile,	Corcaigh
An	Dr	Anne	Fortune,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	Oifig	Náisiúnta	Haemafhaireachais		

Cúlra
Cuirtear	 tús	 le	 sraith	 chasta	 imeachtaí	 i	 bpróiseas	 an	 fhuilaistriúcháin	 chliniciúil	 tráth	 a	
mbailítear	sampla	fola	chun	tástáil	chomhoiriúnachta	a	dhéanamh	air.	Ó	dhearcadh	an	othair	
de,	seo	an	chéad	chéim	i	bpróiseas	an	fhuilaistriúcháin	agus	d’fhéadfadh	earráidí	 i	mbailiú	
an	tsampla	fola	sin	bheith	ina	n-earráidí	tromchúiseacha	as	a	n-eascródh	an	fuilghrúpa	ABO	
mícheart	a	thabhairt	don	othar	i	gceist.			

Ní	bhailíonn	NHO	sonraí	maidir	 le	neasteagmhais	 a	bhaineann	 leis	 an	 lipéad	mícheart	 a	
chur	ar		fheadán	ná	teagmhais	ina	mbíonn	‘an	fhuil	mhícheart	san	fheadán’.	Mar	sin	féin,	tar	
éis	fiosrúcháin	a	rinne	Meitheal	Haemafhaireachais	an	Deiscirt	(SHWG)	maidir	le	bailiú	a	
leithéidí	sin	de	shonraí,	cuireadh	meitheal	ghearrthéarmach	ar	bun.	I	measc	bhaill	an	ghrúpa	
sin	bhí	 stiúrthóir	 leighis	 agus	oifigeach	haemafhaireachais	 in	NHO	agus	comhordaitheoir	
haemafhaireachais	ó	SHWG.	Ba	é	aidhm	an	tionscadail	 sin	meastóireacht	a	dhéanamh	ar	
chleachtas	na	samplála	in	Éirinn	in	2011.		

Cuspóirí
•	 Eolas	 a	 fháil	 ar	 infhaighteacht	 na	 mbeartas	 agus	 na	 hoiliúna	 maidir	 le	 sampláil	

fuilaistriúcháin	in	ospidéil	in	Éirinn	
•	 A	fháil	amach	cé	a	thógann	samplaí	don	tástáil	réamh-fhuilaistriúcháin	
•	 A	fháil	amach	cé	chomh	minic	is	a	chuirtear	an	lipéad	mícheart	ar	shamplaí	
•	 A	fháil	amach	cé	chomh	minic	is	a	bhíonn	an	fhuil	mhícheart	san	fheadán	

Modhanna	
In	athbhreithniú	a	rinneadh	ar	an	litríocht	tháinig	sé	chun	solais	go	raibh	a	leithéidí	céanna	
d’obair	déanta	ag	an	Meitheal	um	Barr	Feabhais	Bithleighis	le	haghaidh	an	Fhuilaistriúcháin	
níos	Sábháilte	 (BEST)	den	Chumann	 Idirnáisiúnta	Fuilaistriúcháin	 (2003),	 inar	 tuairiscíodh	
torthaí	ó	82	ospidéal	i	10	dtír	agus	sa	Ríocht	Aontaithe	(Murphy	&	Stearn,	2001).	
Baineadh	úsáid	as	suirbhé	sa	taighde	sin.	Ceapadh	na	ceistneoirí	chun	a	fháil	amach	cad	iad	na	
beartais	agus	cleachtais	a	bhí	á	n-úsáid	chun	samplaí	fuilaistriúcháin	a	bhailiú	agus	cé	chomh	
minic	is	a	tharla	teagmhas	inar	diúltaíodh	sampla	in	ospidéil	in	Éirinn.	Bailíodh	sonraí	maidir	
le	minicíocht	 an	 diúltaithe	 samplaí	 ó	mhí	 an	Mheithimh	 go	 dtí	mí	Mheán	 Fómhair	 2011.	
Scaipeadh	an	ceistneoir	sin	ar	79	n-ospidéal	in	Éirinn.	Fuarthas	aiseolas	ó	41	ospidéal,	agus	
b’ionann	sin	agus	ráta	rannpháirtíochta	de	52%	ó	ospidéil	Éireannacha.	

Torthaí 
Sonraí Cúlra
Bhí	beartais	ag	na	hospidéil	go	léir	maidir	le	sampláil	réamh-fhuilaistriúchán,	agus	bhí	banc	
fola	ospidéil	amháin	(2%)	nach	raibh	beartas	aige.	Bíonn	raon	leathan	d’oibrithe	cúram	sláinte	
(HCW)	i	mbun	na	samplála	fuilaistriúcháin	(HCW)	i	gcásanna	gnáthúla	agus	éigeandála	araon.	
Bhí	cead	freagraí	iolracha	a	chur	ar	fáil	sa	cheistneoir	(Fíor	1).
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Fíor	1:	Oibrithe	cúram	sláinte	a	bhíonn	i	mbun	na	samplála	fuilaistriúcháin	
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I	 measc	 na	 n-oibrithe	 cúram	 sláinte	 eile	 bhí	 altraí	 ag	 obair	 i	 réimsí	 speisialtóireachta,	
tuismitheoirí	agus	cúntóirí	cúram	sláinte.		

Cuireadh	oiliúint	maidir	leis	an	tsampláil	réamh-fhuilaistriúcháin	ar	fáil	i	ngach	ospidéal,	agus	
chuir	27	(66%)	ospidéal	oiliúint	ar	fáil	do	gach	oibrí	cúram	sláinte.	I	35	de	na	38	n-ospidéal	
ba	é	nó	ba	í	an	t-oifigeach	haemafhaireachais	a	chuir	an	oiliúint	sin	ar	fáil;	bhí	trí	ospidéal	
nár	fhreagair	an	cheist	sin.	Luaigh	naonúr	de	na	freagróirí	(26%)	gur	chuidigh	an	fhoireann	
fleibeatóime	an	oiliúint	maidir	le	féithpholladh	a	chur	ar	fáil.		

Rinneadh	iniúchadh	ar	roinnt	samplaí	a	próiseáladh	in	2010	in	ospidéil	rannpháirteacha	chun	
léiriú	a	thabhairt	ar	an	ngníomhaíocht	in	ospidéil	in	Éirinn.		

Sampláil	Réamh-fhuilaistriúcháin	in	Éirinn:	
Torthaí suirbhé náisiúnta a reáchtáladh in 2011
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 Fíor	2:	Líon	na	samplaí	arna	bpróiseáil	ag	na	hospidéil	rannpháirteacha	in	2010	
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Thug	sé	seo	le	fios	go	raibh	22	ospidéal	ag	próiseáil	suas	le	5000	sampla	in	aghaidh	na	bliana		
(arna	rangú	mar	ospidéil	bheaga	nó	ospidéil	mheánmhéide)	agus	go	raibh	18	n-ospidéal	ag	
próiseáil	breis	is	5000	sampla	in	aghaidh	na	bliana	(arna	rangú	mar	ospidéil	mhóra).	

Rátaí	diúltaithe	samplaí:	Meitheamh-Lúnasa	2011
Rinneadh	 iniúchadh	ar	na	 sonraí	maidir	 le	diúltú	 samplaí	do	 thréimhse	 trí	mhí	ó	mhí	 an	
Mheithimh	go	dtí	mí	Lúnasa,	2011.	Tiomsaíodh	na	sonraí	a	fuarthas	ó	40	ospidéal,	agus	as	
measc	na	n-ospidéal	sin	luaigh	38	go	raibh	siad	tar	éis	samplaí	a	dhiúltú	le	linn	thréimhse	an	
tsuirbhé. 

Tábla	2:	Samplaí	a	diúltaíodh	sa	tréimhse	Iúil–Lúnasa	2011

Samplaí	faighte Samplaí diúltaithe Ráta diúltaithe in 
aghaidh	na	míosa

Meitheamh	 24,082 944 3.9%

Iúil 23,374 1,004 4.3%

Lúnasa 23,858 974 4.1%

Iomlán 71,314 2,922 4.1%

B’ionann	an	meánráta	diúltaithe	 le	haghaidh	trí	mhí	agus	4.1%,	nó	sampla	amháin	as	gach	
24	shampla	arna	bhfáil	ag	banc	fola	an	ospidéil.	Bhí	raon	mór	ann	sa	ráta	diúltaithe,	ó	0%	i	
roinnt	ospidéal	go	dtí	10.85%	in	ospidéil	eile.	Ní	raibh	aon	difríocht	dhealraitheach	ann	sa	
ráta	diúltaithe	0%	bunaithe	ar	cibé	acu	arbh	ospidéal	beag	go	meánmhéide	é	an	t-ospidéal	
nó	arbh	ospidéal	mór	an	t-ospidéal.	Diúltaíodh	na	samplaí	sin	ar	na	cúiseanna	seo	a	leanas:		

Sampláil	Réamh-fhuilaistriúcháin	in	Éirinn:	
Torthaí suirbhé náisiúnta a reáchtáladh in 2011
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Tábla	3:	Cúiseanna	ar	diúltaíodh	samplaí	sa	tréimhse	Iúil-Lúnasa	2011

Cúis	ar	diúltaíodh	sampla	(n	=	2922	shampla	a	diúltaíodh) Líon na Samplaí 

Faisnéis	neamhiomlán	nó	in	easnamh	ón	bhfeadán	agus/nó	ón	
bhfoirm	iarratais	

1181

Faisnéis	mhímheaitseáilte	idir	an	feadán	agus	an	fhoirm	iarratais	 437

Gan	aon	síniú	ar	an	bhfeadán	agus/nó	ar	an	bhfoirm	iarratais	 248

Seoladhghraf	in	úsáid	ar	an	bhfeadán 194

Níor	cuireadh	lipéad	ar	fheadán	an	tsampla 62

Sonraí	neamh-inléite	ar	fheadán	an	tsampla	 6

Eile 746

Teagmhais	den	fhuil	mhícheart	san	fheadán	(WBIT):	Meitheamh–Lúnasa	2011
An	chiall	a	bhíodh	leis	seo,	ar	dtús,	ná	aon	teagmhas	inar	tugadh	faoi	deara	go	raibh	an	fhuil	
mhícheart	i	gceist	mar	go	raibh	eolas	ann	faoin	bhfuilghrúpa	stairiúil	–	WBIT	dearbhaithe.	
Leathnaíodh	an	sainmhíniú	sin	 ionas	go	n-áireofaí	WBIT	‘neamhdhearbhaithe’,	 i	gcás	nach	
raibh	fuilghrúpa	stairiúil	ar	fáil	agus	d’ainneoin	conas	a	beartaíodh	air	sin,	mar	shampla:

•	 teagmhail/cumarsáid	ó	limistéar	cliniciúil	
•	 tugtha	faoi	deara	sa	tsaotharlann	tí	mhodhanna	‘eile’	mar	shampla	neamhréiteach	idir	

an	sampla	san	fheadán	agus	an	fhoirm	iarratais	nó	iniúchadh	a	rinneadh	ar	thorthaí	
haemaiteolaíochta	nó	téachta	nach	raibh	ag	réiteach	le	torthaí	eile.	

 
Bailíodh	na	sonraí	sin	ó	40	ospidéal,	agus	thuairiscigh	12	ospidéal	gur	tharla	teagmhais	WBIT.	
Bhí	ospidéal	amháin	a	thuairiscigh	go	raibh	trí	cinn	de	theagmhais	WBIT	tarlaithe.			

Tábla	4:	WBIT	Meitheamh	–Lúnasa	2011

Samplaí 
Faighte

Dearbhaithe Neamhdhearbhaithe Iomlán Ráta 
WBIT	in	
aghaidh	
na míosa

Meitheamh	 24,082 1 3 4 0.017%

Iúil 23,374 4 1 5 0.021%

Lúnasa 23,858 4 2 6 0.025%

Iomlán 71,314 9 6 15 0.021%

B’ionann	an	ráta	WBIT	 le	haghaidh	 trí	mhí	 agus	0.021%	nó	ceann	as	gach	4743	shampla	
arna	bhfáil	ag	banc	fola	an	ospidéil.	Bhí	gach	WBIT	dearbhaithe	bunaithe	ar	shonraí	stairiúla	
san	HBB.	Is	díol	spéise	é	go	raibh	ceithre	cinn	de	na	WBIT	‘neamhdhearbhaithe’	ar	thug	an	
samplóir	sa	limistéar	cliniciúil	fógra	ina	leith.		

Sampláil	Réamh-fhuilaistriúcháin	in	Éirinn:	
Torthaí suirbhé náisiúnta a reáchtáladh in 2011
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Tharla	 seacht	gcinn	de	na	 teagmhais	WBIT	 i	 limistéar	na	mbardaí	 agus	 tharla	ocht	gcinn	
sa	rannóg	éigeandála.	Ba	iad	baill	den	fhoireann	leighis	a	bhí	páirteach	i	gcás	11	(nó	73%)	
teagmhas,	agus	baill	de	na	foirne	altranais	agus	cnáimhseachais	a	bhí	páirteach	i	gcás	4	(or	
27%)	theagmhas.

Plé 
Is	 dea-scéala	 é	 go	 raibh	 beartais	 chliniciúla	 agus	 beartais	 HBB	 ar	 bun	 i	 nach	mór	 gach	
ceann	de	na	hospidéil.	Is	léir	ón	suirbhé	go	mbíonn	baill	éagsúla	foirne	i	mbun	na	dtascanna	
fléibeatóime	 don	 iniúchadh	 gnáthúil	 agus	 éigeandála	 araon.	 Áirítear	 ina	measc	 gairmithe	
cúram	sláinte,	mar	shampla	altraí	agus	foireann	leighis,	agus	fléibeatóimithe.	Mar	sin,	tá	sé	den	
riachtanas	go	gcuirfí	oiliúint	ildisciplíneach	ar	fáil	i	measc	gach	grúpa	foirne,	ní	hé	amháin	i	
dteicnící	féithphollta,	ach	sna	freagrachtaí	bainteacha	doiciméadachta	freisin.	I	roinnt	mhaith	
cásanna,	na	baill	foirne	a	cuireadh	sa	chatagóir	‘eile’	sa	cheistneoir	d’fhéadfaí	i	ndáiríre	iad	a	
chur	i	gceann	de	na	catagóirí	eile,	cé	go	ndearna	na	rannpháirtithe	sa	staidéar	na	baill	foirne	
sin a shainaithint ar bhealach eile. 

Tugann	diúltú	sampla	le	fios	don	fhoireann	saotharlainne	gur	tharla	earráid	ag	tús	an	phróisis	
fuilaistriúcháin.	Trí	mheán	an	phróisis	diúltaithe	laghdaítear	ar	an	mbaol	go	réadófaí	earráid	
fhéideartha	 ina	 fíor-earráid.	An	 gcuideodh	 cur	 chuige	 neamh-inghlacthachta	 don	 lipéadú	
mícheart	an	ráta	earráide	a	laghdú?	Mar	sin	féin,	sa	mhéid	go	bhfuil	tuiscint	níos	fearr	againn	
ar	earráidí	 tuigimid	anois	gurb	 iad	na	timpeallachtaí	agus	na	córais	 ina	mbíonn	daoine	ag	
obair	is	cúis	go	minic	leis	an	ráta	earráide;	mar	sin,	tá	sé	den	riachtanas	a	fháil	amach	cén	fáth	
a dtarlaíonn na hearráidí sin. 

Tá	na	sonraí	maidir	 le	mí-lipéadú	na	n-eiseamal	agus	maidir	 le	teagmhais	WBIT	ag	teacht	
le	 torthaí	 idirnáisiúnta,	 cé	 go	 bhfuil	 roinnt	 éagsúlachtaí	 ann.	Tá	 raon	 leathan	 ann	 sa	 ráta	
diúltaithe	arb	mí-lipéadú	is	cúis	leis,	ó	0%	go	dtí	10.85%	agus	WBIT	de	0%	go	0.2%	in	ospidéil.	
D’fhéadfaí	a	mhaíomh	go	bhfuil	gá	 le	hanailís	bhreise	sa	mhéid	gur	éagsúlacht	mhór	 í	sin	
sa	ráta	mí-lipéadaithe	agus	sa	ráta	WBIT	agus	sa	mhéid	nach	bhfuil	an	chuma	air	go	bhfuil	
tionchar	ag	méid	an	ospidéil,	beag	nó	mór,	ar	an	ráta	sin.	

Cé	go	raibh	40	de	na	41	HBB	a	ghlac	páirt	sa	staidéar	a	raibh	beartais	agus	critéir	shoiléire	
acu	 le	haghaidh	glacadh	samplaí	réamh-fhuilaistriúcháin,	thug	na	torthaí	 le	fios	nach	raibh	
caighdeánú	déanta	ar	na	beartais	sin.	Músclaíonn	an	inathraitheacht	sna	sonraí	maidir	le	mí-
lipéadú	agus	teagmhais	WBIT	ceisteanna	faoin	ngá	le	foirm	iarratais	náisiúnta	fuilaistriúcháin	
a	 bheith	 ann	 agus	 faoin	 ngá	 le	 beartais	 náisiúnta	 don	 tsampláil	 réamh-fhuilaistriúcháin.	
D’fhéadfaí	 dul	 i	 ngleic	 le	 roinnt	 de	 na	 ceisteanna	 sin	 trí	 choiste	 náisiúnta	 fuilaistriúcháin	
a	 bhunú.	Níor	mhiste	 athstaidéar	 a	 dhéanamh	 i	 gcás	 go	 ndéanfaí	 a	 leithéidí	 de	 bheartas	
náisiúnta	agus/nó	foirm	iarratais	a	cheapadh.	

Sampláil	Réamh-fhuilaistriúcháin	in	Éirinn:	
Torthaí suirbhé náisiúnta a reáchtáladh in 2011
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4. comhábhar Earráideach Fola a aistríodh/
Teagmhais Throma Dhíobhálacha: 
Príomhphointí agus Moltaí 2010-2011

Ainéime bainteach le cothú 
•	 I	gcás	othair	aisiopmtómacha	a	bhfuil	ainéime	uireasa	iarainn	orthu	ní	foláir	 iad	a	

chóireáil	le	teiripe	iarainn.	Ba	chóir	dóibh	leanúint	ag	tógáil	an	iarainn	béil	ar	feadh	
trí	mhí	ar	a	laghad	tar	éis	an	uireasa	iarainn	a	cheartú	chun	stóir	iarrainn	a	athshlánú	
arís.	 Féadfaidh	 aigéad	ascorbach	 (vitimín	C)	 cabhrú	 le	hionsú	 iarainn.	 I	 gcás	nach	
bhfuil	an	t-othar	ag	cloí	le	tógáil	an	chógais,	mar	rogha	ar	an	iarann	béil	d’fhéadfaí	
iarann	infhéitheach	a	thabhairt	dóibh		(Goddard	et	al.,	2005).	

•	 Sa	chás	go	bhfuil	ainéime	mheigileablastach	ar	othar	féadfaidh	siad	teacht	aniar	go	
han-ghasta	má	úsáidtear	vitimín	B12	agus	is	annamh	a	bhíonn	gá	acu	le	fuilaistriú.		

•	 I	 gcás	 go	 bhfuil	 cúpla	 aonad	 fola	 ag	 teastáil	 le	 haghaidh	 fuilaistriúcháin,	 ba	 chóir	
haemaglóibin	(Hb)	an	othair	a	sheiceáil	idir	gach	aonad	fola.	Laghdóidh	sin	an	baol	
go	ndéanfaí	iomarca	fola	a	aistriú	(NBUG,	2001).		

Measúnú	roimh	obráid
•	 Tuigtear	anois	go	bhfuil	bun-ainéime	 ina	cúis	 le	 fuilaistriú	nach	bhfuil	 gá	 leis	agus	

ina	cúis	le	níos	mó	mortlaíochta	tráth	a	bhfuil	othair	ag	dul	faoi	obráide	roghnaí.	I	
dtuarascáil	arna	foilsiú	le	déanaí	Network	of	Advancement	of	Transfusion	Alternatives	
rinneadh	moltaí	maidir	le	haithint,	meastóireacht	agus	bainistiú	na	hainéime	réamh-
obráide.	Ba	chóir	measúnú	roimh	obráid	agus	tástáil	sa	tsaotharlann	a	dhéanamh	ar	
a	laghad	30	lá	roimh	an	obráid	(Goodnough	et	al.,	2010).

Torthaí saotharlainne 
•	 Níor	chóir	do	shaotharlanna	torthaí	a	thabhairt	amach	ar	torthaí	iad	a	d’fhéadfadh	

bheith míchruinn.
•	 Ba	chóir	go	mbeadh	socrú	foláirimh	ag	HBB	ar	an	tseirbhís	faisnéise	saotharlainne	

(LIS)	do	riachtanais	speisialta	fuilaistriúcháin.	Tá	sé	tábhachtach	freisin	athbhreithniú	
a	dhéanamh	orthusan	 i	gcomparáid	 le	réamhshocrú	caighdeánach	Teicneolaíochta	
Faisnéise	chun	a	chinntiú	go	bhfuil	na	foláirimh	ceart	agus	cuí.				

•	 Cé	gur	sonraíodh	le	déanaí	i	dtreoirlínte	ó	Choiste	na	Breataine	um	Chaighdeáin	
Haemaiteolaíochta	 (BCSH,	 2012)	 aois	 iompartha	 clainne	 ag	 50	 bliain	 d’aois,	
molann			IBTS	go	ndéanfaí	fuilchealla	dearga	Kell-diúltacha	a	fhuilaistriú	chuig	othair	
bhaineanna	 le	 poitéinseal	 iompartha	 clainne	 faoi	 bhun	 60	 bliain	 d’aois.	 Leanfaidh	
NHO	ag	glacadh	le	tuarascálacha	bunaithe	air	sin.		

•	 Ní	 foláir	 d’athruithe	 a	 bheidh	 á	 ndéanamh	 ar	 struchtúir	 HBB	 na	 córais	 éagsúla	
ghinearálta	agus	saotharlainne	in	ospidéil	a	chur	san	áireamh.	I	gcás	go	bhfuil	mol-
HBB	ag	déanamh	crosmheaits	d’ospidéil	eile,	beidh	orthu	dul	i	ngleic	leis	na	dúshláin	
a	bhaineann	le	haitheantóirí	éagsúla	othair	agus	a	bhaineann	le	rochtain	a	fháil	ar	
thorthaí	stairiúla	fola	ó	ospidéil	eile.

•	 Ní	léir,	ar	an	gcéad	dul	síos,	go	bhfuiltear	ag	freastal	ar	leas	is	fearr	an	othair	ó	thaobh	
cúraim	 agus	 úsáid	 optamach	 acmhainní	 de	 trí	 othar	 a	 aistriú	 chuig	 barda	 lae	 in	
ospidéal	gnóthach	chun	fuilaistriú	a	fháil.	D’fhéadfaí	freastal	níos	fearr	ar	an	othar	trí	
chomhábhar	fola	a	aistriú.	Má	táthar	chun	cinneadh	a	dhéanamh	gan	othar	a	aistriú	
chuig	ospidéal,	ní	 foláir	an	cinneadh	sin	a	bhunú	ní	hé	amháin	ar	ghníomhaíochtaí	
HBB	 ach	 ar	 an	 tionchar	 ar	 an	 othar	 agus	 ar	 an	 ospidéal	 a	 bheadh	 ag	 an	 aistriú	
sin,	agus	an	dísciliú	a	tharlódh	i	measc	na	foirne	dá	bharr.	Sa	mhéid	go	mbeidh	na	
hathruithe	seo	á	ndéanamh	ar	ghníomhaíochtaí	HBB,	is	gá	na	saincheisteanna	sin	a	
bhreithniú	sula	rachfar	i	mbun	na	cinnteoireachta.		
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Cleachtas	cliniciúil	san	fhuilaistriú		
•	 Ba	chóir	 an	próiseas	 cinnteoireachta	 as	 ar	eascair	 an	 fuilaistriú	 a	bhreacadh	 síos	

go	hiomlán	i	dtaifead	cliniciúil	an	othair.	Ba	chóir	go	mbeadh	an	tásc	ar	fhuilaistriú	
doiciméadaithe	go	soiléir	i	dtaifead	cliniciúil	an	othair	(BCSH,	2009).		

•	 Ba	chóir	go	ndéanfaí	athbhreithniú	agus	measúnú	rialta	ar	riachtanais	gach	othair	a	
bhfuil	gá	aige/aici	le	fuilaistriú	ar	bhonn	rialta.	Ba	chóir	go	mbeadh	gach	cliniceoir	a	
bheartaíonn	ar	oideas	d’fhuilaistriú	deimhin	de	go	bhfuiltear	ar	an	eolas	faoin	gcúis	
leis	 an	bhfuilaistriú,	 go	bhfuil	 an	 cinneadh	bunaithe	 ar	 fhianaise,	 agus	 go	bhfuil	 sé	
doiciméadaithe	sna	cás-nótaí.	

•	 Ba	chóir	a	chur	ina	luí	ar	an	bhfoireann	a	dhéanann	comhábhair	agus	táirgí	fola	a	
fhuilaistriú	cé	chomh	tábhachtach	is	atá	an	tseiceáil	cois	leapa	sa	chleachtas	sábháilte	
fuilaistriúcháin.

•	 Ba	chóir	go	mbeadh	 foireann	chliniciúil	 in	éineacht	an	othair	agus	é/í	ag	 fágáil	an	
limistéir chliniciúil. 

Aistriú pláitíní 
•	 Ba	chóir	comhdhlúthúchán	pláitíní	a	thabhairt	d’othair	laistigh	de	dhá	uair	an	chloig,	

nó	 chomh	 cóngarach	 ó	 thaobh	 ama	 de	 don	 ghnáthamh	 atá	 beartaithe	 agus	 atá	
indéanta,	ionas	go	mbeidh	am	ann	na	luachanna	iar-fhuilaistrithe	a	thomhas.	

•	 Níor	chóir	níos	mó	ná	dáileog	duine	fhásta	de	phláitíní	(aonad	amháin)	a	thabhairt	
d’othar	 gan	 monatóireacht	 sa	 bhreis	 a	 dhéanamh	 ar	 an	 áireamh	 pláitíní,	 mura	
bhfuiltear	tar	éis	prótacal	mór	reatha	fola	a	achtú	(Murphy,	2012).		

Teip	in	aistriú	fola/comhábhair	riachtanais	speisialta	
•	 Is	gá	beartas	náisiúnta	a	cheapadh	maidir	le	húsáid	chuí	fola	atá	CMV-diúltach	agus		

ionradaithe. 
•	 Molann	 NHO	 go	 bhforbrófaí	 faisnéis	 don	 othar	 e.g.	 bileoga	 eolais,	 cártaí	 etc.	 a	

mhíneoidh	go	soiléir	riachtanais	speisialta	aistrithe	d’othair.		

Teagmhas	Trom	Díobhálach	(SAE)	a	bhaineann	le	hOthair	Phéidiatraiceacha		
•	 Ar	cheann	de	na	bealaí	chun	laghdú	ar	an	mbaol	ón	bhfuilaistriú	tá	laghdú	ar	an	méid	

bainte	atá	ag	othair	le	deontóirí	iomadúla.	
•	 Ba	chóir	do	gach	ospidéal	a	bhíonn	i	mbun	an	fhuilaistriúcháin	do	nua-naíonna,	do	

naíonáin	agus	do	 leanaí	beartais	 shonracha	phéidiatraiceacha	a	bheith	 i	bhfeidhm	
acu	chun	a	chinntiú	go	bhfaighidh	leanaí	a	bhfuil	riachtanais	speisialta	aistrithe	acu	an	
comhábhar	nó	an	táirge	ceart.

•	 Fadhb	atá	ann	ar	bhonn	leanúnach,	agus	is	cúis	le	mortlaíocht	shuntasach	nó	bás	ó	am	
go	chéile,	ná	beartú	ar	an	oideas	míchuí	ó	thaobh	ráta	agus	thoirt	an	chomhábhair	
de.	Ba	chóir	don	oideasóir	an	dáileogacht	a	ríomh	agus	ansin	ba	chóir	don	té	atá	ag	
tabhairt	an	táirge	don	othar	an	dáileogacht	sin	a	athsheiceáil.

•	 Ba	chóir	comhábhair	a	oideasú	agus	an	dáileogacht	cheart	a	ríomh	do	naíonáin	agus	
do	leanaí	de	réir	mheáchan	an	choirp	acu	agus	ní	ar	bhonn	aonaid	mar	a	dhéantar	
le	haghaidh	daoine	fásta.	Ba	chóir	go	mbeadh	sé	 ina	cheanglas	atá	 leagtha	síos	ag	
saotharlanna	go	n-iarrfaí	toirt	shonrach	chomhábhair	d’othair	phéidiatraiceacha.
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Gníomh	Ceartaitheach	agus	Gníomh	Coisctheach	(CAPA)
•	 Thuairiscigh	roinnt	ospidéal	gur	bhain	siad	úsáid	as	‘an	dara	seiceáil’	mar	ghníomh	

chun	 cosc	 a	 chur	 le	 hatarlú	 SAE.	Níl	mórán	fianaise	 ann,	 ámh,	 chun	 tacú	 leis	 an	
gcleachtas	seo	mar	atá	tuairiscithe	ag	Watson	et	al.	(2008)	in	athbhreithniú	córasach	
a	 rinne	 siad	 agus	 d’fhéadfadh	 roghanna	 eile	 a	 bheith	 níos	 fearr	 mar	 ghníomh	
coisctheach,	mar	shampla	réiteach	uathoibrithe.		

•	 Tuairiscítear	go	minic	go	bhfuil	an	‘athoiliúint’	in	úsáid	mar	ghníomh	leantach.	I	roinnt	
cásanna	is	gá	athoiliúint	a	chur	ar	fáil,	ach	ní	leor	bheith	ag	brath	ar	an	athoiliúint	
amháin	agus	is	minic	nach	bhfuil	sé	sin	éifeachtach	mar	réiteach.	Is	gá	do	HBBanna	
iniúchadh	a	dhéanamh	ar	aon	treochtaí	a	bhaineann	le	cúiseanna	earráidí	nó	teipeanna	
féideartha	i	gcórais	a	bhféadfadh	páirt	a	bheith	acu	san	earráid,	agus	gníomh	iomchuí	
a	ghlacadh	chun	nach	dtarlódh	a	leithéid	arís.	Féadfaidh	an	tagarmharcáil	in	institiúidí	
agus	idir	institiúidí	bheith	ina	huirlis	mhaith	chun	béim	a	leagan	ar	na	réimsí	ardbhaoil	
agus	chun	cosc	a	chur	ar	theagmhais	amach	anseo	(Kaplan	et	al.,	2002).

•	 Más	rud	é	gur	cuireadh	oiliúint	ar	fáil	roimhe,	is	gá	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	cén	fáth	
nár	cloíodh	le	gnáthaimh	(MHRA,	2012)	e.g.	gan	aird	a	thabhairt	ar	mhionsonraí,	an	
t-oibrí	ar	seachrán	ón	tasc.

Tuairisciú 
•	 Tugann	na	sonraí	foilsithe	maidir	le	neasteagmhais	le	fios	go	dtarlaíonn	neasteagmhais	

níos	minice	ná	mar	a	tharlaíonn	SAEanna	 ina	bhfuil	comhábhair	aistrithe	agus,	dá	
bhrí	sin,	gur	táscaire	níos	beaichte	iad	ar	an	bhfíor-ráta	tarlaithe	d’earráidí	aistrithe	
(Lundy	 et	 al.,	 2007,	 Ibojie	&	Urbaniak,	 2000).	 Is	 féidir	 an	 neamhréiteach	 seo	 idir	
sonraí	 NHO	 agus	 sonraí	 foilsithe	 a	 mhíniú	 sa	 mhéid	 nach	mbailíonn	NHO	 ach	
tuarascálacha	 a	 bhaineann	 le	 neasteagmhais	‘thromchúiseacha’	 SAEanna	 agus	 faoi	
láthair	ní	bhailíonn	sé	tuarascálacha	a	bhaineann	le	neasteagmhais	chliniciúla.		

Sain-chomhdhlúthúcháin	Fachtóirí	
•	 Bíonn	mearbhall	ann	uaireanta	mar	go	bhfuil	an	trádainm	le	haghaidh	plasma	SD	agus	

Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótoimbine	(PCC)	an-chosúil	lena	cheile.	Chun	é	
sin	a	sheachaint,	ba	chóir	go	ndéanfaí	na	táirgí	sin	a	ordú	ag	úsáid	na	n-ainmneacha	
plasma	SD	agus	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótoimbine,	seachas	Octaplas	agus	
Octaplex.	Táthar	ag	súil	go	rachaidh	na	déantóirí	i	ngleic	leis	an	bhfadhb	seo	go	luath.

Glóbailin	Imdhíonachta	Frith-D	(Ig)
•	 Is	 cúis	 ar	 leith	 imní	 iad	 na	 tuairiscí	 a	 fuarthas	 gur	 scaoileadh	 othair	 abhaile	 gan	

samplaí	fola	a	thógáil	don	scagthástáil	fuilghrúpa	nó	antashubstainte,	go	raibh	samplaí	
ann	nár	próiseáladh	nó	go	raibh	Ig	frith-D	nár	eisigh	HBB	lasmuigh	d’uaireanta	oibre.	
Scaoileadh	othair	abhaile	sula	raibh	torthaí	faighte	nó	sular	tugadh	Ig	frith-D	dóibh.	
I	gcás	roinnt	mhaith	de	na	hothair	sin	níor	fhill	siad	ar	an	ospidéal	agus	luaigh	roinnt	
díobh	ag	an	uair	nach	mbeadh	ar	a	gcumas	filleadh.	

•	 I	 dtuarascálacha	 bliantúla	 roimhe	 seo	 seans	 gur	 measadh	 faoina	 dtábhacht	 líon	
na	n-earráidí	dá	leithéid	a	thosaigh	in	HBBanna,	sa	mhéid	gur	cheadaigh	na	córais	
ospidéil		ag	an	uair	an	cleachtas	go	gcuirfí	ar	athlá	an	Ig	frith-D	a	thabhairt	d’othair.	Ní	
dheachaigh	na	moltaí	a	rinneadh	i	dtuarascálacha	bliantúla	roimhe	seo	i	bhfeidhm	ar	
na	treochtaí	sin.	Cuireadh	comhairle	ar	ospidéil	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	chórais	
chliniciúla	agus	HBB	agus	a	chinntiú	go	mbeadh	gnáthaimh	stuama	i	bhfeidhm	chun	a	
chinntiú	go	ndéanfaí	Ig	frith-D	a	thabhairt	d’othair	laistigh	den	tréimhse	mholta	ama.

Comhábhar	Earráideach	Fola	a	Aistríodh/Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha:	
Príomhphointí	agus	Moltaí	2010-2011
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•	 Sna	tuarascálacha	bliantúla	seo,	ní	dhéanfaidh	NHO	othair	a	chatagóiriú	mar	othair	a	
raibh	‘páirt	acu	san	earráid	a	dhéanamh’	ach	amháin	i	gcás	gur	dhiúltaigh	na	hothair	
sin	don	Ig	frith-D	amach	is	amach.	Is	í	bunchúis	na	SAEanna	ná	nach	ndéantar	samplaí	
a	phróiseáil	lasmuigh	d’uaireanta	oibre	agus	frith-D	a	thabhairt	d’othair	de	réir	na	
gcleachtas	bunaithe	(BCSH,	2006).	Meastar	go	bhfuil	sin	ina	theip	intuartha	i	gcóras	
HBB	ar	chóir	dul	i	ngleic	léi	mar	ghné	den	chúram	cnáimhseach.

Moltaí
•	 I	gcás	go	scaoiltear	othair	abhaile	gan	na	torthaí	bheith	ar	fáil	nó	gan	frith-D	a	fháil,	

ba	chóir	d’ospidéil	a	chinntiú	gur	féidir	leis	na	hothair	sin	filleadh	ionas	go	gcuirfear	
cóireáil	orthu	 in	am	trátha.	Níor	chóir	othair	a	scaoileadh	abhaile	sula	dtugtar	 Ig	
frith-D	dóibh	ar	othair	iad	nach	mbeidh	in	ann	filleadh,	e.g.	mná	atá	ag	iompar	clainne	
agus	a	bhfuil	leanaí	acu	sa	bhaile	a	gcaithfidh	siad	cúram	a	dhéanamh	díobh,	mná	nach	
bhfuil	modh	iompair	acu,	i		gcás	drochaimsire.

•	 Ba	chóir	d’ospidéil	a	chuireann	cúram	cnáimhseach	ar	 fáil,	 lena	n-áirítear	ospidéil	
ghinearálta	a	bhfuil	rannóga	éigeandála	agus	clinicí	 for-rochtana	acu,	athbhreithniú	
a	 dhéanamh	 ar	 chórais	 chliniciúla	 agus	 ar	 chórais	HBB	 le	 haghaidh	 na	 n-othar	 a	
thagann	isteach	san	ospidéal	le	teagmhais	a	d’fhéadfadh	iad	a	dhéanamh	níos	íogaire,	
go	háirithe	na	hothair	sin	atá	ag	teacht	isteach	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre.	Ba	
chóir	go	mbeadh	gnáthaimh	stuama	i	bhfeidhm	chun	a	chinntiú	go	dtógtar	samplaí	
iomchuí,	go	ndéantar	anailís	orthu	agus	go	ngníomhaítear	bunaithe	ar	na	torthaí	sin	
ionas	go	dtugtar	Ig	frith-D	laistigh	den	tréimhse	ama	a	mholtar	–	eadhon	72	uair	an	
chloig.	Ba	chóir	go	mbeadh	bearta	i	bhfeidhm	a	chinnteodh	gur	féidir	leis	an	othar	
filleadh	in	am	trátha	le	go	dtabharfaí	Ig	frith-D	dóibh.		

•	 Tá	an	chumarsáid	leis	an	othar	agus	an	tuiscint	atá	acu	ar	an	scéal	ríthábhachtach	
sa	mhéid	go	bhféadfadh	mná	a	bheith	den	tuairim	gur	chóir	 Ig	 frith-d	a	thabhairt	
dóibh	agus	iad	ag	freastal	ar	an	ospidéal	i	gcás	go	bhfuil	gá	acu	leis.	Moltar	go	gcuirfí	
faisnéis	i	scríbhinn	ar	fáil	d’othair	maidir	lena	stádas	RhD-diúltach	chun	a	chur	in	iúl	
dóibh	cathain	a	bheadh	gá	le	frith-D.	Ar	na	háiseanna	atá	úsáideach	sa	chomhthéacs	
seo	tá	úsáid	cárta	a	chuireann	do	stádas	RhD-diúltach	in	iúl	(BCSH,	2006	and	2009)	
agus	bileog	eolais.	Cuidíonn	siad	seo	le	mná	freagracht	a	ghlacadh	as	a	gcúram	féin.

Comhábhar	Earráideach	Fola	a	Aistríodh/Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha:	
Príomhphointí	agus	Moltaí	2010-2011
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5. Frithghníomhartha Troma Díobhálacha: 
Príomhphointí agus Moltaí 2010-2011

Moltaí	Ginearálta
•	 Níor	 chóir	 fuilaistriú	 a	 dhéanamh	 ach	 amháin	má	 tá	 foireann	 inniúil	 ar	 fáil	 chun	

monatóireacht	 a	 dhéanamh	 ar	 an	 othar	 agus	más	 féidir	 breathnóireacht	 éasca	 a	
dhéanamh	ar	an	othar	le	linn	an	fhuilastriúcháin	(SHOT,	2010).

•	 Ba	chóir	fuilaistriú	roghnach	a	dhéanamh	de	ghnáth	i	rith	an	lae	(NBUG,	2004)
•	 Níl	aon	fhianaise	ann	a	thabharfadh	le	tuiscint	go	bhfuil	aon	bhuntáiste	breise	ag	baint	

le	dáileog	pláitíní	a	thabhairt	atá	níos	mó	ná	an	méid	a	bheadh	in	aonad	singil/dáileog	
duine	fhásta	i	gcás	an	phróifiolacsais	nó	i	gcás	na	cóireála	a	mbeadh	gá	leis	don	rith	
fola.	Trí	dháileog	a	dhúbailt	táthar	ag	dúbailt	freisin	na	rioscaí	a	bhaineann	le	TRALI,	
TACO,	seipsis	bhaictéarach	agus	teagmhais	dhíobhálacha	níos	neamhchoitianta,	gan	
cur	go	suntasach	leis	an	leas	a	bheadh	le	baint	as	(HSE,	2012).

Géar-fhrithghníomhartha	Haemalaíocha	Fuilasitriúcháin	(AHTR)
•	 Cé	go	mb’fhéidir	go	mbeadh	gá	an	fhuil	 is	 lú	neamh-chomhoiriúnacht	a	thabhairt	

d’othar,	le	linn	éigeandála,	ba	chóir	an	fhuil	a	chur	chuig	an	tsaotharlann	tagartha	le	
go	ndéanfaí	tástáil	uirthi.

•	 Tá tástáil ionnláite ina cuid thábhachtach den iniúchadh a dhéantar má tharlaíonn 
frithghníomh	 haemalaíoch	 fuilaistriúcháin	 agus	 féadfaidh	 seo	 bheith	 ar	 an	 aon	
bhealach	amháin	a	fháil	amach	an	bhfuil	aon	cheann	de	na	hantashubstaintí	san	fhuil	
nó	an	bhfuil	siad	go	léir	san	fhuil	(SHOT,	2010).

Frithghníomh	Haelamaíoch	Moillithe	Fuilaistriúcháin	(DHTR)
•	 Ba	chóir	go	mbeadh	córais	stuama	i	bhfeidhm	chun	taifid	stairiúla	othair	agus	taifid	

fuilaistriúcháin	 othair	 a	 aithint	 agus	 iad	 a	 réiteach	 lena	 chéile	 (SHOT,	 2009).	Má	
aistrítear	othar	chuig	ospidéal	eile,	ba	chóir	a	stair	antashubstaintí/fuilaistriúcháin	a	
chur	chuig	an	ospidéal	eile	sin.	Tacaítear	leis	an	moladh	sin	sa	dréacht	den	cháipéis	
National	Standards	for	Safer	Better	Healthcare	(HIQA,	2010)	ina	luaitear	gur	chóir	
do	sholáthraithe	seirbhíse	an	fhaisnéis	riachtanach	a	roinnt	lena	chéile	chun	éascú	
a	dhéanamh	ar	aistriú	an	othair	nó	chun	an	cúram	a	roinnt	eatarthu	ar	bhealach	
tráthúil,	iomchuí	(Caighdeán	3.4	Critéir	3.4.2	agus	3.4.3).

Géar-fhrithghníomhartha	Haemalaíocha	Fuilaistriúcháin		
•	 Ba	chóir	saothrúcháin	fola	agus	iniúchtaí	le	haghaidh	haemalaithe	a	thógáil	d’othair	

a	bhfuil	FNHTR	orthu	chun	neamh-chomhoiriúnacht	na	bhfuilcheall	dearg	nó	éilliú	
baictéarach a chur as an áireamh. 

•	 D’othair	 le	 frithghníomhartha	fiabhrasacha,	ba	 chóir	 a	mholadh	go	ndéanfaí	 triail	
réamh-chóireála	orthu	trí	pharaicéiteamól	béil	a	thabhairt	dóibh	uair	an	chloig	sula	
meastar	go	dtarlóidh	an	frithghníomh	(nó	drugaí	neamh-stéaróidigh	fríth-athlastacha	
d’othair	a	bhfuil	crithfhuacht	nó	creathadh	ardcheannasach	orthu).		I	ngach	cás,	ba	
chóir	measúnú	a	dhéanamh	ar	na	rioscaí	a	bhainfeadh	leis	an	gcóireáil	i	gcomparáid	
le	déine	an	fhrithghnímh	(BCSH,	2012).

•	 Molann	 BCSH	 (2012)	 nach	 bhfuil	 aon	 fhianaise	 ann	 chun	 tacú	 le	 próifiolacsas	
gnáthúil	a	dhéanamh	ag	úsáid	frith-hiostaimín	ná	stéaróidigh	do	dhaoine	a	mbíonn	
frithghníomhartha	éadroma	ailléirgeacha	athfhillteacha	acu.	Ba	chóir	a	chinntiú	go	
bhfuil	cúiseanna	eile	 le	hailléirge	curtha	as	an	áireamh,	mar	shampla	ailléirge	mar	
thoradh	ar	dhrugaí	nó	lámhainní	laitéise.	
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•	 I	gcás	na	n-othar	le	frithghníomhartha	éadroma	nó	troma,	seachas	cásanna	ina	bhfuil	
an	 t-othar	 IgA-uireasach,	 tá	 roghanna	 eile	 ann	 don	 aistriú	 comhábhar	 fola,	 mar	
shampla:

•	 Úsáid	a	bhaint	as	aistriú	comhábhar	caighdeánach	fola,	le	monatóireacht	dhíreach	ar	
siúl	i	limistéar	cliniciúil	a	bhfuil	áiseanna	athbheochana	ann.	

•	 D’fhéadfaí	tabhairt	faoin	bpróifiolacsas	le	fríth-hiostaimín	(cé	go	dtugann	an	fhianaise	
le	tuiscint	nach	bhfuil	a	éifeachtúlacht	ró-iontach,	níl	mórán	rioscaí	ag	baint	leis	ach	
oiread).	

Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	Fuilastriú	(TACO)	
•	 Féadtar	úsáid	a	bhaint	as	teiripe	réamh-fhuilaistriúcháin	 fhualbhrostach	d’othair	a	

mbíonn	gá	acu	le	fualbhrostaigh	ar	bhonn	rialta.
•	 Ba	chóir	don	fhoireann	chliniciúil	an	chothromaíocht	sreabháin	a	thomhas	agus	a	

dhoiciméadú	le	linn	na	n-eipeasóidí	fuilastriúcháin	sa	mhéid	go	bhféadfadh	ró-ualú	
sreabháin	cur	leis	an	mbaol	go	dtarlódh	TACO	(Ball	et	al.,	2011).

•	 Ba	 chóir	 go	 gcuirfí	 oiliúint	 ar	 gach	 dochtúir	 agus	 gach	 altra,	 is	 cuma	 cibé	
speisialtóireacht	 agus	 cibé	 grád,	 ionas	 go	mbeidís	 in	 ann	TACO	 a	 aithint	 agus	 a	
sheachaint.	 Ba	 chóir	 a	 chur	 ina	 luí	 orthu	 go	 bhfuil	 sé	 ríthábhachtach	 cairteacha	
cothromaíochta	sreabháin	a	choinneáil.	Chomh	maith	leis	sin,	ba	chóir	sainoiliúint	
a	chur	ar	fáil	d’fhoireann	NCHD	sa	mhíochaine	fuilaistriúcháin	chun	a	chinntiú	go	
bhfuil	an	chinnteoireacht	agus	an	t-oideasú	comhábhar/táirgí	fola	ina	cinnteoireacht	
agus	ina	oideasú	sábháilte	agus	iomchuí.	Ba	chóir	am	a	chur	ar	leataobh	don	oiliúint	
haemafhaireachais	d’fhoireann	nua	leighis	agus	ba	chóir	go	mbeadh	fáil	níos	éasca	ar	
shliotán	ama	le	haghaidh	léachtaí	ar	an	bhfuilaistriúchán	ar	leibhéal	fochéime.		

•	 Ba	chóir	an	clár	foghlama	ar	an	ngréasán,	atá	dírithe	ar	chleachtóirí	fuilaistriúcháin,	a	
chur	chun	cinn	i	ngach	ospidéal.	
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6. 2010: Tuairisciú Bliantúil ar 
Fhrithghníomhartha agus ar Theagmhais 
Throma Dhíobhálacha (aNsarE) 

Le	linn	2010,	fuarthas	451	tuarascáil	–	sin	méadú	de	30%	(n=137)	i	gcomparáid	leis	na	314	
thuarascáil	a	fuarthas	in	2009.

Tábla	5:	Tuarascálacha	a	Fuair	NHO	le	linn	2009-2010	(n=765)	

Tuarascálacha 2009 2010

n %	 n %	

Tuarascálacha	ar	glacadh	leo	 267 85 391 87

Tuarascálacha	nár	imigh	ar	aghaidh 46 15 56 12

Tuarascálacha	dúblacha	a	fuarthas 1 0 4 1

Líon	iomlán	na	dtuarascálacha	a	fuarthas 314 100 451 100

Bhí	 272	 (60%)	 tuarascáil	 ar	ANSARE	 ann,	 ocht	 gcinn	 de	 na	 tuarascálacha	 sin	 a	 bhain	 le	
comhábhair	iolracha.	I	gcás	amháin,	bhí	tuarascáil	a	fuarthas,	den	chéad	uair	in	2009,	a	bhí	
fós	faoi	imscrúdú	tráth	ar	cuireadh	tuarascáil	2009	ANSARE	isteach	agus	cuireadh	sin	san	
áireamh	chomh	maith.	Mar	sin,	san	iomlán	bhí	273	tuarascáil	ann.

Chuir	na	forais	a	thuairiscíonn	(BE,	HBB	agus	saoráidí)	isteach	78	tuarascáil	in	2010	–	sin	dhá	
thuarascáil	faoi	bhun	an	méid	a	cuireadh	isteach	in	2009.		Féadtar	an	laghdú	ar	líon	na	bhforas	
a	thuairiscíonn	ó	2006	i	leith	a	mhíniú	ar	an	gcaoi	seo:

•	 Tá	roinnt	fo-shuíomhanna	a	thuairiscíonn	trí	mheán	an	HBB	a	sholáthraíonn	ábhar	
dóibh,	agus	tá	fo-shuíomhanna	eile	ann	a	chuireann	isteach	a	dtuarascáil	ar	leithligh.	

•	 Tá	cúpla	suíomh	beag	(Catagóir	A)	nach	ndéanann	fuilaistriú	a	thuilleadh.

Ní	áirítear	sna	torthaí	na	forais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	ná	dhá	ospidéal	bheaga	nár	aistrigh	
aon	chomhábhar	fola	le	linn	2010.	Tharla	méadú	suntasach	ar	líon	na	n-ospidéal	a	chuireann	
isteach	 tuarascálacha	 éigeantacha	 (n=48)	 i	 gcomparáid	 le	 2009	 (n=39).	Thuairiscigh	 23	
ospidéal	ar		SARanna	agus	SAEanna	i	gcomparáid	le	16	ospidéal	a	thuairiscigh	orthu	in	2009,	
bhí	trí	ospidéal	sa	bhreis	a	thuairiscigh	SAEanna	agus	bhí	laghdú	d’ospidéal	amháin	ar	an	líon	
a	thuairiscigh	SARanna.	San	iomlán	bhí	25	ospidéal	ann	(34	%)	nár	thuairiscigh	SAR	ná	SAE.	
As	measc	na	n-ospidéal	sin,	bhí	24	ospidéal	a	d’eisigh	níos	lú	ná	1,000	comhábhar	ina	aghaidh	
na	bliana	(p.a)	agus	ospidéal	amháin	a	d’eisigh	beagnach	2000	comhábhar.	

Bhí	ceithre	cinn	de	thuarascálacha	dúblacha	ann;	dhá	thuarascáil	a	cuireadh	isteach	faoi	dhó	
ón	mbanc	fola	ospidéil	céanna	(HBB),	agus	dhá	thuarascáil	a	tháinig	ó	fhoras	a	mbíonn	baint	
aige	 le	 fuil	 (BE)	 agus	HBB.	Chun	nach	gcuirfí	 teagmhais	 san	áireamh	 faoi	dhó,	 áiríodh	an	
tuarascáil	a	bhain	le	fuilaistriú	d’othar	sa	tuarascáil	deiridh	ANSARE.
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Tábla	6:	Tuarascálacha	ANSARE	2006-2010	(n=392)

BLIAIN 2006	 2007 2008 2009

A
th
rú
	s
a	
C
hó
ra
s	

Tu
ai

ri
sc

ith
e

2010

SAR	&	SAE	(n) 15 11 22 16 23

Gan	ach	SAE	amháin	(n) 4 9 6 6 9

Gan	ach	SAR	amháin	(n) 20 25 21 17 16

Gan	aon	tuarascáil	éigeantach	(n) 45 39 27 36 25

Líon	na	dtuarascálacha	ANSARE	a	
fuarthas	(n)

84 84 76 75 73

Nóta	tráchta
Ar	an	bhfoirm	ANSARE	ní	bhailítear	ach	tuarascálacha	éigeantacha	SAE	agus	SAR	amháin.	
Ní	 áirítear	 tuarascálacha	 SAR	 a	 bhaineann	 le	 plasma	 SD,	 SAEanna	 a	 bhaineann	 le	 táirgí	
fola	míochaineacha	agus	teagmhais	chliniciúla.	Bhí	nach	mór	gach	tuarascáil	SAR	(99%)	ina	
tuarascáil	éigeantach.	Ó	2010	amach,	tar	éis	cruinniú	a	bheith	acu	le	Meitheal	ón	gCoimisiún	
Eorpach,	thosaigh	NHO	ag	bailiú	tuarascálacha	ar	SAEanna	éigeantacha	ó	fhorais	a	mbíonn	
baint	acu	le	fuil	agus	roinnt	neasteagmhas	ó	gach	foras	a	thuairiscíonn	(Coimisiún	Eorpach,	
2009).	Mar	 thoradh	 air	 seo	mhéadaigh	 an	 líon	 SAE	 éigeantach,	 arbh	 ionann	 é	 agus	 27%	
(n=122),	do	gach	tuarascáil	a	fuarthas	i	gcomparáid	le	15%	(n=46)	in	2009.	

Tábla	7:	SAE	2006-2010	(n=846)

BLIAIN 2006 2007 2008 2009

A
th

rú
 s

a 
C
hó
ra
s	

Tu
ai

ri
sc

ith
e 

2010

SAE	éigeantach	(n) 32 32 53 46 122

SAE 
neamh-éigeantach	(n)

155 83 94 111 118

Iomlán	(n) 187 115 147 157 240

Rannpháirtíocht	sa	Haemafhaireachas	in	2010
Éilíonn	 foirm	ANSARE	ar	 fhorais	a	 thuairiscíonn	staitisticí	a	chur	ar	 fáil	maidir	 le	 líon	na	
gcomhábhar	 fola	 a	 eisíodh	 agus	 sonraí	 na	 dtuarascálacha	 éigeantacha	 SAR	 agus	 SAE	 a	
nglacann	NHO	leo.	Ag	úsáid	na	sonraí	tiomsaithe,	cuirtear	na	forais	a	thuairiscíonn	i	gcatagóir	
de	réir	 líon	iomlán	na	n-aonad	arna	n-eisiúint	don	limistéar	cliniciúil	agus	athbhreithnithe	
d’athruithe	i	bpátrúin	tuairiscithe.

Cuireadh	 san	 áireamh	 san	 anailís	 sin	 idir	 thuarascálacha	 éigeantacha	 agus	 thuarascálacha	
neamh-éigeantacha	 ar	 glacadh	 leo	 le	 linn	 2010.	 Fuarthas	 an	 líon	 is	 mó	 tuarascálacha	 ó	
ospidéil	 i	gCatagóir	D	(a	eisíonn	breis	 is	6000	comhábhar	 ina	aghaidh	na	bliana).	D’áirigh	
sin	ospidéal	mór	teagaisc	amháin	a	chuir	isteach	an	líon	is	mó	tuarascálacha	ó	aon	suíomh	
amháin	(n=33).	Sa	dara	háit	bhí	ospidéil	Chatagóir	B	(ag	eisiúint	1000-3000	comhábhar	ina	
aghaidh	na	bliana).	Is	iad	na	hospidéil	i	gCatagóir	A	a	d’eisigh	an	líon	ba	lú	(ag	eisiúint	<1000	
aonad	in	aghaidh	na	bliana)	agus	i	gCatagóir	C	(ag	eisiúint	3000-6000	aonad	in	aghaidh	na	
bliana).	Bhí	torthaí	cosúla	ann	i	dTuarascáil	Bhliantúil	2008/2009	NHO.	Ní	miste	a	mheabhrú	
go	bhfuil	an	líon	is	lú	ospidéal	i	gCatagóir	C	(n=8).
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Tábla	 8:	Tuarascálacha	 Éigeantacha	 agus	Neamh-éigeantacha	 de	 réir	 na	Catagóire	
Ospidéil	(n=71*)

Catagóir	 Comhábhair 
a	eisíodh	(in	
aghaidh	na	bli-
ana).

Líon na bhForas 
a Thuairiscíonn

Neasteagmhas	 SAE SAR Nár	
glacadh	
leis

Iomlán	  Raon

A 0-1000	 37 5 26 15 10 56 0-11

B 1000	-3000 18 6 69 43 29 147 1-26

C 3000-6000 8 9 17 23 7 56 2-21

D >	6000 8 15 49 70 12 146 13-33
(*	Níor	cuireadh	san	áireamh	tuarascálacha	ó	dhá	ionad	soláthair	agus	tuarascála	dúblacha)	
Is	ionann	seo	agus	rannpháirtíocht	haemafhaireachais	de	73%	(n=52).	

Rinneadh	 athchatagóiriú	 ar	 sé	 cinn	 d’ospidéil	 le	 linn	 2010	 agus	 meastar	 gur	 tharla	 na	
hathruithe	sin	toisc	gur	atreoraíodh	comhábhair,	gur	athraíodh	leagan	amach	na	n-ospidéal	
laistigh	d’Fheidhmeannacht	na	Seirbhíse	Sláinte	(HSE)	agus	gur	tharla	athrú	in	úsáid	fola.

•	 Chuir	16	(23%)	ospidéal	isteach	breis	is	deich	dtuarascáil	
•	 Chuir	10	(14%)	n-ospidéal	isteach	idir	cúig	agus	deich	dtuarascáil	
•	 Cuir	26	(36%)	ospidéal	isteach	cúig	thuarascáil	nó	níos	lú	
•	 Bhí	19	(27%)	n-ospidéal	ann	nár	chuir	isteach	aon	tuarascáil	agus	sin	laghdú	de	thrí	

ospidéal	ar	an	 líon	nár	chuir	 isteach	aon	tuarascáil	 in	2009	(n=22).	Mar	a	 luadh	i	
dTuarascálacha	Bliantúla	NHO	roimhe	seo,	bhí	institiúidí	níos	lú	(catagóir	A)	a	raibh	
an	ghníomhaíocht	fuilaistriúcháin	teoranta	iontu.

Fíor	3:	Minicíocht	na	dtuarascálacha	a	 fuair	NHO	in	aghaidh	na	1000	aonad	a	
eisíodh
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Bhí	inathraitheacht	ann,	ámh,	i	minicíocht	na	dtuarascálacha	a	fuarthas.	
•	 Bhí	an	ráta	is	airde	tuairiscithe	sa	chatagóir	leis	na	hospidéil	bheaga	–	Catagóir	A	

(raon	1.8	 go	29.1	 in	 aghaidh	 gach	1000	 comhábhar	 eisithe).	Bhí	ospidéal	 amháin	
ann	 a	 d’eisigh	 roinnt	 tuarascálacha	 (n=11)	 tar	 éis	 iniúchóireacht	 chliniciúil.	Tá	 an	
cleachtas san ospidéal sin athraithe anois. Bhí minicíocht ard tuarascálacha ann sa 
chatagóir	seo	freisin	mar	go	bhfuil	roinnt	mhaith	tuarascálacha	‘asluiteacha’	a	chuir	
na	hospidéil	 isteach	nach	bhfuil	mórán	gníomhaíochta	fuilaistriúcháin	ar	siúl	 iontu	
agus	mar	sin	tá	na	sonraí	sceabhach.

•	 Bhí	an	ráta	tuairiscithe	is	ísle	ann	i	measc	na	n-ospidéal	mór	i	gCatagóir	D	(raon	1	
go	2	tuarascáil	in	aghaidh	gach	1000	comhábhar	eisithe).

Tá	na	torthaí	seo	ag	teacht	leis	na	torthaí	ón	staidéar	ar	neasteagmhais	a	reáchtáil	NHO	
(Lundy	 et	 al.,	 2007)	 inar	 tuairiscíodh	 go	 raibh	 na	 rátaí	 is	 airde	 tuairiscithe	 ann	 i	 measc	
na	 n-ospidéal	 beag	 nó	meánmhéide,	 agus	 go	 raibh	 éagsúlachtaí	 ann	 sna	 rátaí	 tuairiscithe	
idir	ospidéil	ar	cóiméid	a	bhí	ag	aistriú	 líon	comhchosúil	comhábhar.	Luaigh	na	húdair	go	
mb’fhéidir	go	raibh	seo	amhlaidh	mar	thoradh	ar	ualach	oibre	éagsúil	a	bheith	ar	fhoirne	in	
ionaid	éagsúla,	agus	éagsúlachtaí	sa	chultúr	tuairiscithe	in	ospidéil	éagsúla,	chomh	maith	le	
gráid	éagsúla	foirne.	

Nóta	tráchta
Mar	a	 luadh	 i	dTuarascálacha	Bliantúla	NHO	roimhe	 seo,	 tá	 tuairisciú	SAR	agus	SAE	 ina	
bhunghné	den	haemafhaireachas	agus	cuireann	sé	fianaise	ar	fáil	maidir	leis	an	bhfaireachas	ar	
leibhéal	an	ospidéil.	Ó	cuireadh	tús	leis	sa	bhliain	1999,	tá	líon	na	dtuarascálacha	a	chuirtear	
isteach	ag	dul	i	méid,	bliain	i	ndiaidh	bliana,	agus	níos	mó	tuarascálacha	SAE	ag	teacht	isteach	
gach	bliain.	In	2006,	ámh,	laghdaigh	líon	foriomlán	na	dtuarascálacha	i	gcomparáid	leis	an	líon	
a	cuireadh	isteach	an	bhliain	roimhe	sin,	faoi	27%	(n=82).	Den	chéad	uair	fuarthas	níos	mó	
tuarascálacha	SAR	ná	tuarascálacha	SAE.	Laghdaigh	 líon	na	dtuarascálacha	SAE	ó	limistéir	
chliniciúla	faoi	bhreis	is	50%	idir	2006	agus	2008.	Laghdaigh	líon	foriomlán	na	dtuarascálacha	
ar	glacadh	leo	in	2010	freisin	i	gcomparáid	le	líon	na	bliana	roimhe	sin	(n=23,	8%),	cé	go	raibh	
méadú	de	6%	(n=10)	ar	líon	na	dtuarascálacha	SAE.

In	2010,	bhí	méadú	suntasach	ar	líon	na	dtuarascálacha	foriomlána	ar	glacadh	leo	(n=391)	i	
gcomparáid	le	2009	(n=267).	D’fhéadfaí	an	t-athrú	sin	a	mhíniú	go	pointe	áirithe	sa	mhéid	
gurbh	í	2010	an	chéad	bhliain	go	raibh	NHO	ag	glacadh	le	tuarascálacha	éigeantacha	SAE	ó	
fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil,	agus	tuarascálacha	maidir	le	neasteagmhais	SAE	ó	gach	foras	
a	thuairiscíonn.	Mhéadaigh	an	líon	tuarascálacha	SAE	ó	limistéir	chliniciúla	in	2010	faoi	6.3%	
(n=7)	i	gcomparáid	le	2009.

Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	(SAE)	Éigeantacha	(n=122)
Baineann	SAEanna	éigeantacha	le	gníomhaíochtaí	i	bhforais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(BEanna)	
agus	i	mbainc	fola	ospidéil	(HBB)	agus	féadtar	teacht	ar	a	gcritéir	ag	http://www.giveblood.
ie/Clinical_Services/Haemovigilance/Reporting	to	the	NHO.

Tar	 éis	 cruinniú	 a	 bheith	 acu	 le	meitheal	 an	 Choimisiúin	 Eorpaigh,	maidir	 leis	 an	“gCur	
Chuige	Coiteann”,	 thosaigh	NHO	 ag	 bailiú	 tuarascálacha	maidir	 le	 SAEanna	 éigeantacha	
ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil,	agus	ag	bailiú	tuarascálacha	maidir	le	SAEana	ó	gach	foras	

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	Throma	
Dhíobhálacha	(ANSARE)	2010
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a	thuairiscíonn,	ón	1	Eanáir	2010	(Coimisiún	Eorpach,	2009).	Mar	thoradh	air	seo,	tháinig	
méadú	ar	líon	na	SAEanna	éigeantacha.	Baineann	na	SAEanna	éigeantacha	atá	intuairiscithe	
faoin	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	le	teagmhais	inar	bailíodh,	tástáladh,	próiseáladh,	stóráladh	
nó	dáileadh	comhábhair	fola	a	raibh	impleachtaí	acu	d’othair.	Ní	áirítear	ina	measc	SAEanna	
a	bhaineann	le	gné	chliniciúil	an	fhuilaistriúcháin.	

Fíor	4:	SAEanna	éigeantacha	2006-2010	(n=287)	

32 32

53
46

122

2006 2007 2008 2009 2010

Ghlac	NHO	leis	na	tuarascálacha	éigeantacha	seo	a	leanas	in	2010:
•	 SAEanna	agus	neasteagmhais	i	bhforais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(n=44)
•	 SAEanna	i	mbainc	fola	ospidéil,	ar	SAEanna	iad	a	bhain	le	comhábhair	aistrithe	(n=43)
•	 Neasteagmhais	SAEanna	i	mbainc	fola	ospidéil	(n=35)

SAEanna	agus	Neasteagmhais	i	bhforais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(n=44)	
Bíonn	freagracht	ar	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	as	“gach	gné	de	bhailiú	agus	de	thástáil	na	
fola	daonna	nó	na	gcomhábhar	fola	daonna,	cibé	úsáid	bheartaithe	atá	le	baint	aisti/astu,	agus	
as	próiseáil,	stóráil	agus	dáileadh	na	fola	nó	na	gcomhábhar	fola	sin	a	bhfuil	sé	beartaithe	iad	
a	fhuilaistriú”	(Treoir	2002/98/EC	ón	Aontas	Eorpach).

Glacadh	le	46	tuarascáil	maidir	le	neasteagmhais	agus	SAEanna	ó	BE	aonair	amháin.	In	dhá	
chás	fuarthas	tuarascáil	ó	BE	agus	ó	HBB	i	ndáil	leis	an	teagmhas	céanna.	Bhain	breis	is	leath	
(52%)	le	hearráidí	daonna,	bhain	32%	le	máchail	ar	an	táirge,	bhain	5%	le	teip	trealaimh,	agus	
bhain	an	11%	eile	le	cumarsáid	lochtach.	

Éilítear,	 faoi	 Threoir	 2005/61/EC	 ón	 Coimisiún	 go	 gcuirfí	 i	 bhfeidhm	 gníomhartha	
ceartaitheacha	nó	coisctheacha	ionas	nach	dtarlódh	a	leithéidí	de	theagmhas	arís.	I	roinnt	
cásanna	cuireadh	i	bhfeidhm	breis	is	gníomh	amháin.		

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	Throma	
Dhíobhálacha	(ANSARE)	2010



Tuarascáil NHO 2010/2011 43

Tábla	9:	Neasteagmhais	Éigeantacha	agus	SAEanna	ó	BE	in	2010 (n=46) 

SAE mar thoradh ar 
fhadhb	le:

Sonraí

(Céim	sa	phróiseas	
oibre)

Líon 
Iomlán

Máchail	ar	
an	Táirge	

Teip 
Trealaimh 

Earráid 
Dhaonna	

Eile 

Bailiú	Lánfhola	 6 0 0 5 1

Bailiú	Aifiréise		 0 0 0 0 0

Tástáil	na	nDeonúchán	 5 1 0 3 1

Próiseáil 5 0 1 4 0

Stóráil 1 0 0 1 0

Dáileadh 13 0 1 10 2

Ábhair 2 1 0 0 1

Eile 12 12 0 0 0

Iomláin 44 14 2 23 5
		(Formáid:	airteagal	C	Iarscríbhinn	III	Treoir	2005/61/EC	ón	gCoimisiún)

Bhain	earráidí	sa	dáileadh	le	seachadadh	comhábhar	fola	chuig	HBB	agus	rinne	siadsan	suas	
an	 chatagóir	 is	mó	 a	 tuairiscíodh	 thíos.	Measadh	 na	 SAEanna	 sin	 a	 bheith	 éigeantach	 sa	
mhéid	go	bhféadfadh	iarmhairtí	móra	a	bheith	acu	ó	thaobh	sholáthar	na	gcomhábhar	de,	
mar	shampla	moill	a	chur	le	haistriú	don	othar	agus	an	mhuinín	sa	chóras	a	chur	i	mbaol	
(CE,	2011).	
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Tábla	10:	Dáileadh	(n=13)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Dáileadh

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=10)	

Dáileadh	an	comhábhar	mícheart.	
Mar	thoradh	ar	dhá	theagmhas	
cuireadh moill ar an aistriú 
comhábhair	(n=5)

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta
•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	

ar	an	bhfoireann	
•	 Athghlaodh	an	comhábhar	agus	

eisíodh comhábhair eile ina 
ionad  

•	 Chuir	an	BE	faisnéis	ar	
fáil	maidir	le	comhábhair	
oiriúnacha	d’úsáid	nua-naíoch	

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	córas	
leictreonach	chun	fuil	a	ordú	

Níor	iompraíodh	na	comhábhair	i	
gceart	(n=1)

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta
•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	

ar	an	bhfoireann.
•	 Eisíodh	stoc	eile	ina	n-ionad.

Níor	taifeadadh	i	gceart	ar	LIS	
dáileadh	an	chomhábhair	(n=1)

Leasaíodh an cháipéisíocht

Bhí moill ar sholáthar na 
gcomhábhar	don	othar	le	
riachtanais	speisialta	agus	mar	
thoradh air sin cuireadh an 
gnáthamh	ospidéil	ar	ceal	(n=1)	

Eisíodh	comhábhair	eile	ina	n-ionad	

Athghlaodh	an	comhábhar	(n=1) Eisíodh comhábhar eile ina ionad

Aonad	RCC	nach	bhféadfaí	é	a	
aimsiú	tar	éis	a	sheachadta	(n=1)
Teip	sa	chóras	inrianaitheachta

•	 Aimsíodh an comhábhar ina 
dhiaidh sin 

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	
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Eile
	(n=2)

Comhábhair	ag	sileadh	tráth	ar	
shroich	siad	ceann	scríbe	(n=1)

•	 Cuireadh na comhábhair ar ais 
chuig	an	ionad	soláthair

•	 Cuireadh	an	déantóir	agus	an	
tÚdarás	Inniúil	ar	an	eolas

Aonad RCC beartaithe le húsáid do 
dhuine	fásta	eisithe	chuig	HBB	agus	
aistrithe	chuig	naíonán	(n=1)

•	 Chuir	an	t-ionad	soláthair	
faisnéis	ar	fáil	maidir	le	
comhábhair	oiriúnacha	d’úsáid	
nua-naíoch.

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	córas	
leictreonach	d’ordú	fola.

Teip 
Trealaimh 
(n=1)

Máchail	ar	threalamh	le	linn	iompar	
na	gcomhábhar	

Athghlaodh	an	comhábhar	agus	
eisíodh	comhábhair	eile	ina	n-ionad	

Tábla	11:	Earráidí	sa	chatagóir	‘eile’	(n=12) 

SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Máchail	ar	
an	Táirge	
(n=12)

Athghlaodh	an	comhábhar	(n=12) Cuireadh	an	fhoireann	chliniciúil	ar	
an eolas

Tábla	12:		Bailiú	Iomlán	Fola	(n=6) 

SAE mar 
thoradh	ar:

Bailiú	Lánfhola

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=5)

Bhí	fuilghrúpa	an	deontóra	éagsúil	
leis	an	bhfuilghrúpa	ar	an	taifead	
stairiúil	(n=2)

Diúscraíodh	an	deonachán	&	
leasaíodh	an	nós	imeachta

Scagthástáil	neamhiomlán	
deontóra	(n=3)

•	 Iarchuireadh	deontóirí	agus	
diúscraíodh na comhábhair  

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

Eile
(n=1)

Níor	aithníodh	i	gceart	
an	deontóir	&	scagthástáil	
neamhiomlán	deontóra	(n=1)

•	 Iarchuireadh	deontóirí	agus	
diúscraíodh an deonachán

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	
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Tábla	13:	Próiseáil	(n=5)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Próiseáil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=4)	

Dáta	éaga	mícheart	ar	an	
gcomhábhar	ionradaithe	d’úsáid	
phéidiatraiceach		(n=2).

•	 Cuireadh an comhábhar isteach 
sa	stoc	d’úsáid	do	dhaoine	fásta	

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	agus	leasaíodh	
an	nós	imeachta	

Bhí	an	comhábhar	ag	sileadh	mar	go	
raibh	an	séala	lochtach	(n=1)

Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	
an	bhfoireann

Níor	cuireadh	comhábhair	ar	fáil	
d’othar	le	riachtanais	speisialta	
(n=1)

Cuireadh	na	comhábhair	ar	ais	chuig	
an ionad soláthair 

Teip 
Trealaimh 
(n=1)

Bhí	an	comhábhar	ag	sileadh	mar	go	
raibh	an	séala	teasa	lochtach	(n=1)

Cuireadh	na	comhábhair	ar	ais	chuig	
an	ionad	soláthair	agus	fuarthas	
trealamh nua in ionad an trealaimh 
lochtaigh.

Tástáil	na	nDeonachán
De	réir	na	Treorach	ón	Aontas	Eorpach	áirítear	i	measc	na	nithe	ar	ghá	iad	a	thuairisciú	go	
héigeantach	earráidí	sa	tástáil	comhoiriúnachta,	lena	n-áirítear	ABO,	Rh	D,	agus	antaiginí	eile	
mar	thoradh	ar	mháchail	ar	an	táirge,	teip	trealaimh,	earráid	dhaonna,	nó	cúiseanna	eile.	I	
measc	na	samplaí	tá:	fuilaistriú	an	fhuilghrúpa	mhícheart	ABO	chuig	othar	mar	thoradh	ar	
earráidí	sa	tástáil,	an	lipéad	mícheart	a	bheith	ar	tháirgí	fola,	gan	taifid	stairiúla	na	n-othar	a	
sheiceáil	ar	LIS,	nó	eisiúint	comhábhar	d’othair	le	riachtanais	speisialta	(EC,	2011).	Déantar	
na	hearráidí	seo	a	thuairisciú	do	Choimisiún	an	Aontais	Eorpaigh	faoin	gcatagóir	‘tástáil	na	
ndeonachán’.	
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Tábla	14	Tástáil	na	nDeonúchán	(n=5)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Tástáil	na	nDeonúchán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=3)

Earráidí	sa	scagthástáil	bhaictéarach	
(buidéil	bhréagdheimhneacha	
lódáilte	róghasta)	(n=2)	
Tíopáil	mhícheart	antaigine	
comhábhair	(n=1)	

Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	
an	bhfoireann

Eile	(n=1) An	tíopáil	antaigine	gan	a	bheith	
ag	teacht	leis	na	torthaí	a	fuarthas	
cheana	(n=1)

Leasaíodh	na	caolúcháin	tástála	agus	
ceartaíodh na torthaí 

Máchail	ar	
an	Táirge		
(n=1)	

Éilliú	dearbhaithe	baictéarach	pláitíní	
(n=1)

Cuireadh	an	fhoireann	chliniciúil	ar	
an eolas

Tábla	15:		Ábhair	(n=2) 

SAE mar 
thoradh 
ar:

Ábhair

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile	(n=1) Teip	imoibrí	(n=1) Cuireadh	imoibrí	nua	ar	fáil	ina	
ionad

Máchail	ar	
an	Táirge	
(n=1)

Máchail	déantúsaíochta	sa	phaca	
(n=1)

Cuireadh	an	déantóir	ar	an	eolas

Tábla	16:		Stóráil	(n=1)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=1)

Stóráil	mhícheart	comhábhar	a	
raibh	sé	beartaithe	granalaicítí	a	
tháirgeadh	uaidh	(n=1)

Diúscraíodh	na	comhábhair
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Príomhphointí

•	 Tá	roghnú	na	catagóire	don	tuarascáil	ag	brath	ar	an	anailís	ar	an	
mbunchúis	(RCA).	I	roinnt	cásanna	bhí	cúpla	cúis	leis	an	earráid.	
Sna	 cásanna	 sin,	 cuireadh	 an	 phríomhchúis	 in	 iúl	 (Coimisiún	
Eorpach,	2011).

•	 Sa	mhéid	gurbh	í	2010	an	chéad	bhliain	den	tuairisciú	éigeantach	
SAE	d’fhorais	 a	 bhíonn	 ag	plé	 le	 fuil	 (BE),	 seans	 go	ndearnadh	
catagóiriú	ar	SAEanna	ar	dtús	i	gcatagóirí	éagsúla	leis	na	catagóirí	
inar	cuireadh	iad	níos	déanaí	i	rith	na	bliana	de	réir	mar	a	d’imigh	
an	fhoireann	i	dtaithí	ar	na	critéir	tuairiscithe.

•	 I	gcás	roinnt	SAEanna	bhí	gá	le	níos	mó	ná	gníomh	ceartaitheach/
coisctheach amháin.

SAEanna	éigeantacha	a	bhain	le	comhábhair	a	aistríodh	ar	tuarascálacha	iad	ar	glacadh	
leo	ó	HBBanna	(n=43)
San	 iomlán	 glacadh	 le	 43	 SAE	 éigeantach	 ó	HBBanna	 in	 2010,	 sin	 trí	 cinn	 (7%)	 níos	 ná	
2009.	Ní	bhaineann	an	Treoir	ach	le	comhábhair	fola	amháin,	mar	sin	pléitear	ar	leithligh	le	
SAEanna	a	bhain	le	plasma	SD	agus	le	táirgí	míochaineacha	fola.	Bhain	a	bhformhór,	(n=24,	
56%)	le	daoine	fásta,	bhain	13	(30%)	le	hothair	scothaosta	(>70	bliain	d’aois)	agus	bhain	sé	
cinn	 (14%)	 le	 hothair	 phéidiatraiceacha	 (<18	mbliana	d’aois).	Measadh	 gach	 ceann	de	na	
SAEanna	éigeantacha	péidiatraiceach	bheith	ina	gcinn	a	d’fhéadfadh	díobháil	thromchúiseach	
a	dhéanamh	agus	tá	cur	síos	orthu	sa	rannóg	den	tuarascáil	maidir	le	hOthair	Phéidiatraiceacha.	

Tábla	17:	SAEanna	Éigeantacha	ó	2010	ar	glacadh	leo	ó	HBBanna	(n=43)

SAE a bhain le 
fadhb	leo	seo:

Sonraí

(Céim	sa	
phróiseas	oibre)

N Comhábhar Máchail	
ar an 
Táirge	

Teip 
Trealaimh 

Earráid 
Dhaonna

Eile

RCC Pláitíní

Tástáil na 
nDeonachán	

34 31 3 0 0 33 1

Stóráil 3 3 0 1 2 0

Eile 6 5 1 0 0 3 3

Iomlán	 43 39 4 0 1 38 4

Ag	úsáid	uirlis	shainoiriúnaithe	tionchair	riosca,	(HSE,	2008),	rinneadh	measúnú	ar	gach	SAE	
a	bhain	le	comhábhair	fuilaistrithe	chun	a	fháil	amach	cén	baol	féideartha	a	bhain	leo	don	
othar:	

•	 bhain	18	dtuarascáil	(42%)	le	SAE	a	raibh	baol	tromchúiseach	ag	baint	leis	(i.e.	an	
fhéidearthacht	ag	baint	leis	go	dtarlódh	neamhábaltacht	fhadtéarmach	san	othar	nó	
fiú	amháin	bás).	
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•	 bhain	25	thuarascáil	(58%)	le	SAE	a	raibh	baol	measartha	ag	baint	leis	(i.e.	a	mbeadh	
gá	le	cóireáil	leanúnach	dá	bharr,	nó	tréimhse	níos	faide	san	ospidéal).	

As	measc	na	43	 thuarascáil	 sin,	 cuireadh	 sonraí	 ar	 fáil	maidir	 leis	 an	ngníomh	 leantach	a	
cuireadh	i	gcrích	i	34	(79%)	chás.	Tar	éis	anailís	bhreise	a	dhéanamh	tháinig	sé	chun	solais	
gur	tharla	formhór	na	dteagmhas	(41%)	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre.	Laghdaítear	ar	
na	gcéatadán	sin,	ámh,	má	chuirtear	san	áireamh	go	raibh	26%	(n=11)	de	na	tuarascálacha	
nár	thug	le	fios	cén	t-am	ar	tharla	an	fuilaistriú.	É	sin	ráite,	is	gá	a	lua	gur	tharla	níos	mó	de	
na	hearráidí	lasmuigh	de	chroí-uaireanta	oibre,	agus	sin	ráta	minicíochta	níos	airde	sa	mhéid	
go	ndéantar	níos	lú	oibre	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	(SHOT,	2011).

Fíor	5: Am	tarlaithe	–	SAE	éigeantach	a	tharla	in	HBBanna	(n=43)

5

18

9

5 10 15 20

0100-0900

1700-0900

09-1700

Time of Error 
Occurence

Number of Reports

Tástáil	na	nDeonachán	
An	chatagóir	ba	mhó	ná	‘tástáil	na	ndeonachán’	(n=34,	79%)	agus	sa	chatagóir	sin	bhain	33	
thuarascáil	le	hearráid	dhaonna.	Bhain	an	tuarascáil	dheireanach	le	hathghlaoch	a	rinne	an	
t-ionad	soláthair	ar	an	gcomhábhar.		

Tábla	18:	Tástáil	na	nDeonachán	–	Cur	Síos	ar	an	nGníomh	Ceartaitheach	agus/nó	
Coisctheach	(n=34)

SAE mar 
thoradh	ar:

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=33)

Earráidí	sa	lipéadú	(n=13) •	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	(n=6)

•	 Leasaíodh	an	gnáth-nós	
imeachta(SOP)	(n=1)

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	Throma	
Dhíobhálacha	(ANSARE)	2010



Tuarascáil NHO 2010/201150

SAE mar 
thoradh	ar:

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Níor	cuireadh	comhábhair	CMV-
diúltacha/ionradaithe	ar	fáil	tráth	ar	
lorgaíodh	iad	(	n=9)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	(n=3)

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
an	bpróiseas	d’othair	le	
riachtanais	speisialta	fola	(n=2)

•	 Cuireadh	meamram	chuig	
an	bhfoireann	maidir	leis	an	
teagmhas	(n=2)

Tar	éis	10	n-aonad	RCC	a	aistriú,	
sonraítear i mbeartas an ospidéil 
gur	féidir	aonad	nach	bhfuil	
crosmheaitseáilte	a	eisiúint,	ar	an	
gcoinníoll	go	bhfuil	fuilghrúpa	an	
deontóra	dearbhaithe	ag	an	ionad	
soláthair. Sa chás seo aistríodh 
RCC	neamh-chrosmheaitseáilte	
cé	nach	raibh	an	fuilghrúpa	
dearbhaithe	(n=2)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	(n=2)

•	 Rinneadh athbhreithniú ar an 
gcóras	(n=1)

Nochtadh	nua-naí	d’fhuil	an	dara	
deontóir	mar	gur	athghlaodh	
aonad RCC a raibh toradh 
bréagdheimhneach	BacTalert	
ag	baint	leis.	Bhíothas	tar	éis	
fuilaistriú	a	dhéanamh	ar	an	othar	
le	slánchuid	de	pedipak	tráth	ar	
athghlaodh	an	t-aonad	(n=1)	

•	 Athraíodh na pátrúin 
lódála	buidéil	chun	laghdú	
ar an líon de thorthaí 
bréagdheimhneacha	BacTalert.

Níor	tugadh	faoi	deara	frith-Kell	
agus	frith-Kpa	i	scagthástáil	láimhe	
(n=1)
 

•	 Ní	scaoilfear	an	crosmheaits	
neamh-éigeandála	sula	mbeidh	
na	torthaí	ón	gcrosmheaits	
leictreonach	ar	fáil	

•	 Seiceáil	ó	amharc	le	déanamh	
ar	an	gcrosmheaits	de	láimh.	

•	 Leasaíodh beartas an ospidéil 
•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	

ar	an	bhfoireann

Tugadh	fuil	d’othar	a		bhí	antaigin	
neamh-chomhoiriúnach	cé	go	raibh	
frith-Jka	san	othar	a	sainaithníodh	
cheana	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann
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SAE mar 
thoradh	ar:

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

I	gcás	othair	a	fuair	trasplandú	
soladach	orgáin,	le	fuilghrúpa	A	Rh	
D-deimhneach	–	bhí	sé	de	cheart	
a	fhuilghrúpa	féin	a	thabhairt	dó		
(n=1)

Ghlac	HBB	le	sampla	réamh-
fhuilaistriúcháin	a	raibh	an	lipéad	
mícheart	air	(n=1)

Eisíodh RCC bunaithe ar shampla 
crosmheaits	a	bhí	imithe	in	éag	
(n=1).

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann.		

Baineadh dhá aonad de chealla 
dearga	O	RhD-diúltacha	as	an	
gcuisneoir	stoic	seachas	as	an	
gcuisneoir	eisiúna	trí	thaisme	(n=1)
Uaireanta	déantar	sin	d’aon	ghnó

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann.		

Tugadh	 an	 fhuil	 mhícheart	 Rh	 D	
d’othar	fireann	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Cuireadh	nóta	foláirimh	ar	
thaifead	an	othair	ag	cur	in	iúl	
go	mbeadh	gá	comhábhair	Rh	
D-diúltacha	a	thabhairt	dóibh		

•	 Rinneadh athbhreithniú ar an 
othar

Eisíodh	na	haonaid	mhíchearta	agus	
aistríodh	an	fhuil	sin	chuig	an	othar	
(n=1).

•	 Rinneadh crosmheaits ar 
na	haonaid	fola	i	gceist	
agus	fuarthas	go	raibh	siad	
comhoiriúnach 

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
thaifead	an	othair

Other Nochtadh	 nua-naíonna	 don	 dara	
deontóir:	 Ní	 dhearna	 an	 t-eolaí	
seiceáil	an	raibh	slánchoda	fós	ar	fáil	
ón	pedipak	bunaidh	agus	thosaigh	ag	
úsáid	pekipak	eile	(n=1)	

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann.
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Tábla	19:	SAEanna	eile	(n=6)

SAE mar 
thoradh	ar:

Eile 

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile:	
Earráid sa 
Chóras
(n=3)	

Fuarthas	an	dá	thuarascáil	seo	ón	
HBB	céanna	laistigh	de	thréimhse	
seachtaine	agus	bhain	an	dá	cheann	
le	nua-naíonna	a	raibh	gá	acu	le	
fuilaistriú	práinneach	RCC.	Ní	
raibh	aon	pedipak	RCC	ag	an	HBB	
oiriúnach	do	nua-aníonna	agus	
baineadh úsáid as RCC do dhaoine 
fásta	san	fhuilaistriú.	(n=2).

•	 HBB	chun	comhábhair	a	
choinneáil ina stoc as seo 
amach	d’úsáid	le	haghaidh	nua-
naíonna. 

Cuireadh ceithre aonad RCC sa 
chuisneoir	eisiúna.	An	lá	dár	gcionn	
cuireadh	in	iúl	don	HBB	gur	chóir	
don	othar	comhábhair	CMV-
diúltacha,	ionradaithe	a	fháil	agus	
rinneadh crosmheaitseáil ar dhá 
aonad	bhreise	agus	cuireadh	iad	sa	
chuisneoir	eisiúna.	Níor	baineadh	
na chéad cheithre aonad as an 
gcuisneoir,	agus	baineadh	úsáid	as	
aonad	nach	raibh	a	stádas	CMV	ar	
eolas.	(n=1).

•	 Leasaíodh	an	gnáth-nós	
imeachta	(SOP).

•	 I	gcás	go	bhfaighidh	HBB	
iarratas	ar	chomhábhair	CMV-
diúltacha	agus/nó	ionradaithe	
d’othar	agus	nár	lorgaíodh	
na comhábhair sin roimhe 
don	othar	sin,	déanfar	an	
cuisneoir eisiúna a sheiceáil 
chun	aon	fhuil	a	ndearnadh	
crosmheaitseáil uirthi don 
othar sin a bhaint as an 
gcuisneoir.

Earráid 
Dhaonna	
(n=3)

Cuireadh	moill	ar	fhuilaistriú	RCC	
do	nua-naí.	Cé	gur	lorgaíodh	RCC	
éigeandála	a	bhí	ORhD-diúltach,	
eisíodh aonad crosmheaitseáilte 
(n=1).

•	 Leasaíodh	an	gnáth-nós	
imeachta SOP.
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SAE mar 
thoradh	ar:

Eile 

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráidí	cumarsáide	:
1)	Ní	raibh	cumarsáid	mhaith	ann	
idir	HBB	agus	BE	agus	mar	thoradh	
air sin eisíodh comhdhlúthchán de 
phláitíní	aifiréise	in	ionad	pláitíní	
taiscthe.(n=1)
2)	D’ordaigh	HBB	RCC	fuilghrúpa-
shonracha	CMV-diúltacha,	
ionradaithe	do	naíonán.	Ní	
chuireann	BE	ach	pedipak	RCC	den	
fhuilghrúpa	O	ar	fáil.	Beartaíodh	
go	n-eiseofaí	RCC	ionradaithe,	
fuilghrúpa-sonracha	a	bhí	oiriúnach	
d’úsáid	do	dhuine	fásta.(n=1)

•	 Chuir	an	t-ionad	soláthair	
faisnéis	ar	fáil	maidir	le	
comhábhair a bheadh oiriúnach 
le	húsáid	do	nua-naíonna.	

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	córas	
leictreonach chun comhábhair 
fola	a	ordú.

Tábla	20:	Earráidí	Stórála	(n=3)

SAE mar 
thoradh	ar:

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=2)

Stóráladh	dhá	aonad	RCC	go	
mícheart	agus	iad	á	n-iompar	ó	áit	
go	háit	(n=1).

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann.	

•	 Cuireadh	meamram	chuig	
an	bhfoireann	maidir	leis	na	
nósanna	imeachta	cearta	don	
stóráil	

Baineadh	aonad	RCC	ó	stóráil	
rialaithe,	agus	cuireadh	é	ar	ais	sa	
chuisneoir	tar	éis	30	nóiméad.	Níor	
tugadh	sin	faoi	deara	agus	tógadh	
an	t-aonad	sin	as	an	gcuisneoir	
agus	ath-eisíodh	agus	fuilastríodh	é	
(n=1).
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Teip 
Trealaimh
(n=1)

Theip ar an mapáil teochta i 
gcuisneoir	stoic	agus	níor	aistríodh	
na	comhábhair	chuig	cuisneoir	
eile.	Baineadh	úsáid	as	sé	gcinn	de	
na	haonaid	sin	i	bhfuilaistriúcháin	
ach níor tharla aon ainiarmhairtí 
paiteolaíocha	in	aon	othar	(n=1).

•	 Athraíodh suíomh an 
tomhsaire teochta sa 
chuisneoir	ina	bhfuil	an	stoc.		

Neasteagmhais	Éigeantacha	ar	glacadh	leo	ó	HBB	2010	
An	 sainmhíniú	 ar	 neasteagmhas	ná	“Earráid	 a	 bheadh	 ina	 cúis	 le	 beartú	 ar	 an	bhfuilghrúpa	
mícheart	nó	an	comhábhar	mícheart	a	fhuilaistriú	mura	dtabharfaí	í	faoi	deara,	ach	ar	tugadh	í	
faoi	deara	sular	tharla	an	fuilaistriú”	(SHOT,	lch128,	2010).

Tuairiscíodh	líon	iomlán	de	59	dtuarascáil	ó	HBBanna	agus	glacadh	le	35	díobhsan.	As	measc	
na	dtuarascálacha	sin,	bhain	32	theagmhas	(91%)	le	hearráid	dhaonna,	bhain	dhá	cheann	(6%)	le	
teipeanna	eile	(córais),	agus	bhain	earráid	amháin	(3%)	le	teip	trealaimh.

Tábla	21:	Neasteagmhais	Éigeantacha	ar	glacadh	leo	ó	HBB	(n=35)	

SAE mar thoradh ar 
fhadhb	leo	seo:

Sonraí

Céim	sa	phróiseas	oibre N Máchail	sa	
Táirge	

Teip 
Trealaimh 

Earráid 
Dhaonna	

Eile

Tástáil	na	nDeonachán	 23 0 0 23 0

Stóráil 4 0 1 2 1

Dáileadh 1 0 0 1 0

Eile 7 0 0 6 1

Iomlán 35 0 1 32 2
(formáid	i	gCuid	C	Iarscríbhinn	III	Treoir	2005/61/CE	ón	gCoimisiún)

Earráidí	sa	Dáileadh	(n=1)
Tharla	SAE	amháin	dáileacháin	tráth	ar	cuireadh	aonad	caighdeánach	RCC,	in	ionad	pedipak,	
chuig	HBB.	Tar	éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	an	scéal	cuireadh	an	earráid	seo	i	leith	deacrachtaí	
cumarsáide	agus	tá	córas	leictreonach	curtha	i	bhfeidhm	ag	an	ionad	soláthair	ó	shin	chun	nach	
dtarlódh	a	leithéid	arís.

An	chatagóir	ba	mhó	(66%)	ná	‘tástáil	na	ndeonachán’	agus	b’earráid	dhaonna	ba	chúis	leo	uile.
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Tábla	22:	Tástáil	na	nDeonachán	(n=23)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Tástáil	na	nDeonachán	

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=23)		

Trasuíomh na lipéad ar na 
comhábhair sa chrosmheaits 
céanna	(n=12)

Cuireadh	na	haonaid	ar	ais	chuig	HBB,	
cuireadh	lipéid	nua	orthu	agus	ath-eisíodh	
iad.

Roghnaíodh	agus	eisíodh	na	
haonaid	mhíchearta	RCC.	(n=3).
 

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	an	
bhfoireann	

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
chrosmheaitseáil	agus	ar	lipéadú	a	
rinneadh	sa	choicís	roimhe	sin	(ní	
bhfuarthas	aon	earráidí	eile)

•	 Bhí beirt eolaithe chun lipéadú na 
dtáirgí	le	linn	gnáthuaireanta	oibre	a	
sheiceáil 

Níor	thug	eolaí	míochaine	faoi	
deara	gur	lorgaíodh	comhábhair	
CMV-diúltacha,	ionradaithe	(n=2).	

Tuarascálacha rialta le dáileadh ar 
fhoireann	HBB	

Rinneadh comhábhair a 
chrosmheaitseáil leis na 
haitheantóirí	míchearta	othair	
(n=2)
 

•	 Leasaíodh	an	beartas:	cuireadh	ina	
luí	ar	an	bhfoireann	gan	tagairt	don	
fhoirm	iarratais	i	gcás	go	bhfuil	sonraí	
á	dtras-scríobh	ón	sampla	fola.

•	 Cuireadh na haonaid 
chrosmheaitseáilte ar ais sa stoc 
agus	lorgaíodh	sampla	nua.	Rinneadh	
crosmheaits nua ar an sampla nua 
agus	cuireadh	ainm	ceart	an	othair	
air. Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann.	
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Tástáil	na	nDeonachán	

Rinneadh ceithre aonad RCC a 
chrosmheaitseáil	agus	a	eisiúint	
d’othar	a	bhí	tar	éís	fuilaistriú	a	
fháil	ní	rófhada	roimhe	sin.	Bhí	
an	sampla	réamh-fhuilaistriúcháin	
imithe	in	éag.	Ar	cheann	de	
chúiseanna na hearráide bhí 
eolaí míochaine amháin tar éis 
an	sampla	a	thabhairt	d’eolaí	
míochaine	eile	a	ghlac	leis	go	
raibh an sampla bailí. Anuas air 
sin,	bhí	antashubstaintí	frith-C	
agus	frith-E	san	othar	agus	bhí	gá	
na	comhábhair	a	ordú	ó	fhoras	a	
bhíonn	ag	plé	le	fuil	(n=1).

Na	haonaid	a	eisíodh	bunaithe	ar	shampla	
neamhbhailí,	cuireadh	iadsan	ar	ais	sa	stoc.	
Lorgaíodh	sampla	nua	fola	ón	othar	agus	
ath-eisíodh	aonaid.	

An	cleachtas	a	bhí	ann	sa	HBB	
ná	géinitíopáil	a	dhéanamh	ar	
aonaid	éigeandála	RCC	chun	
antashubstaintí sonracha a 
thabhairt	faoi	deara	(C	agus	E).	Sa	
chás seo ní dhearnadh amhlaidh 
(n=1).

•	 Cuireadh athoiliúint ar an eolaí 
míochaine.

•	 Athraíodh	an	cleachtas	ionas	go	
mbeadh	na	haonaid	éigeandála	ORh-
diúltacha	RCC	a	chuirfí	ar	fáil	ina	
n-aonaid	C	agus	E-diúltacha	freisin.

Breacadh	síos	fuilghrúpa	an	othair	
mar	A	RhD-deimhneach	cé	gurbh	
é	A	RhD-diúltach	fuilghrúpa	an	
othair		(n=1)

Leasaíodh	na	sonraí	maidir	le	fuilghrúpa	
an	othair	ar	an	gcóras	LIS.	Eisíodh	
tuarascáil	leasaithe	agus	cuireadh	an	
fhoireann	ar	an	eolas.

Eisíodh	aonad	neamh-
chrosmheaitseáilte	d’othar	ar	
leith	(n=1)	

Is	gá	seiceálacha	bailíochtaithe	a	dhéanamh	
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Tábla	23:		Neasteagmhais	a	raibh	Cúiseanna	Eile	leo	(n=7)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=6)	

Saincheisteanna a bhain le 
haonaid	a	bhí	imithe	in	éag	:
•	 Rinneadh RCC a 

chrosmheaitseáil	agus	a	
eisiúint	d’othar	a	bhí	le	dul	
faoi	obráid	an	lá	dár	gcionn.	
D’éag	an	t-aonad	lá	na	
heisiúna	(n=1).	

•	 Rinneadh aonaid RCC a 
chrosmheaitseáil,	ach	bhí	siad	
imithe	in	éag	tráth	a	raibh	
siad	ar	fáil	le	bailiú	(n=1)

•	 An	fhoireann	le	bheith	ar	an	
airdeall	agus	iad	ag	seiceáil	dátaí	
éaga	comhábhair.

•	 Liosta	na	n-aonad	atá	ar	tí	dul	in	
éag	le	tabhairt	don	fhoireann	ar	
‘ghlao-dhualgas’.

•	 Athraíodh	an	LIS	ionas	go	
dtabharfaí	foláireamh	don	
fhoireann	go	bhfuil	comhábhair	
ar	tí	dul	in	éag	laistigh	de	24	
huaire.

Earráidí	sa	lipéadú	:
•	 Mheasc	eolaí	míochaine	‘ar	

ghlao-dhualgas’	suas	dhá	
lipéad	ar	shamplaí	réamh-
fhuilaistriúcháin	a	bailíodh	
don	‘ghrúpáil	agus	coinneáil’.	
Fuarthas	amach	go	raibh	
an earráid tarlaithe nuair 
a bhí neamhréiteach ann 
idir torthaí tástála le linn na 
seiceála	(n=1)	

•	 Meascadh	suas	na	lipéid	
ar	dhá	aonad	RCC	(ceann	
amháin	a	bhí	imithe	in	éag)		
(n=1).

•	 Cuireadh	na	haonaid	ar	ais	chuig	
HBB.	Cuireadh	lipéad	nua	ar	
cheann	amháin	agus	diúscraíodh	
an dara ceann. 

•	 Cuireadh athoiliúint ar an eolaí 
míochaine	agus	chuir	sé	i	gcrích	
an	clár	foghlama	ar	an	ngréasán	
sa	chleachtas	fuilaistriúcháin.	

•	 Cuireadh	ina	luí	ar	an	bhfoireann	
go	bhfuil	tábhacht	ar	leith	ag	
baint leis an lipéadú. 

Eisíodh aonad de 
chomhdhlúthúchán	pláitíní	gan	
taifead	a	bheith	ann	d’fhuilghrúpa	
an	othair	ar	an	gcóras	LIS	(n=1).

•	 Cuireadh	an	t-aonad	ar	ais	chuig	
HBB	agus	cuireadh	athoiliúint	ar	
an Eolaí. 

•	 Eolaithe	HBB	le	deimhniú	a	
dhéanamh	ar	fhuilghrúpa	an	
othair	sula	n-eisítear	comhábhair	
fola	d’othair	áirithe.

Eisíodh	comhábhair	neamh-
ionradaithe	d’othar	le	riachtanais	
speisialta	fola	(n=1)

Cuireadh	comhábhair	ar	ais	chuig	
HBB	agus	eisíodh	aonad	ionradaithe.
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile Eisíodh	 dhá	 aonad	 RCC	 i	 gcás	
éigeandála	d’othar	a	raibh	torthaí	
a	 scagthástála	 d’antashubstaintí	
deimhneach.	Ní	 raibh	 aon	 teacht	
ag	HBB	ar	stair	fuilaistriúcháin	an	
othair	-	stair	a	bhí	ar	fáil	in	ospidéal	
eile. Bhí na haonaid comhoiriúnach 
sa	chrosmheaits	(n=1).

Fuarthas	stair	fuilaistriúcháin	an	othair	
ón	ospidéal	eile.

Tábla	24:	Earráidí	stórála	(n=4)	

SAE mar 
t h o r a d h 
ar:

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile	(n=1) Níor	dhún	eolaí	míochaine	a	bhí	
ar	‘ghlao-dhualgas’	an	cuisneoir	ina	
raibh	an	stoc	agus	bhí	an	cuisneoir	
ar	oscailt	thar	oíche.	Ní	raibh	
córas	monatóireachta	teochta	
an	chuisneora	nasctha	le	córas	
teileafóin	an	ospidéil	agus	mar	
thoradh	air	sin	cailleadh	148	aonad	
RCC	(n=1).

Cuireadh	fógra	rabhaidh	ar	dhoirse	
an	chuisneora	ag	cur	in	iúl	don	
fhoireann	go	gcaithfí	na	doirse	a	
choinneáil	dúnta	go	daingean.
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SAE mar 
t h o r a d h 
ar:

Stóráil

Earráid 
Dhaonna
(n=2)

Bhí teocht an chuisneora eisiúna 
as	an	raon	sonraithe	ar	feadh	30	
nóiméad	agus	dá	bharr	sin	cailleadh	
15 aonad RCC. Bhíothas tar éis 
aláram an chuisneora a mhúchadh 
ar	feadh	tamaillín,	d’aon	ghnó,	mar	
go	rabhthas	ag	athbhreithniú	dhátaí	
éaga	an	stoic,	agus	níor	cuireadh	an	
t-aláram	ar	siúl	arís	(n=1).

Diúscraíodh	na	haonaid	i	gceist	agus	
rinneadh	ath-mhapáil	ar	theocht	an	
chuisneora. Cuireadh athoiliúint ar 
an	bhfoireann.	

Cuireadh dhá aonad 
crosmheaitseáilte	RCC	i	gcuisneoir	
satailíte	le	haghaidh	othair	agus	níor	
bailíodh iad. Aimsíodh na haonaid 
sa	chuisneoir	sé	lá	dár	gcionn	cé	go	
rabhthas tar éis é a sheiceáil cúpla 
uair	idir	an	dá	linn	(n=1).

Déantar	seiceálacha	críochnúla	ar	
an	gcuisneoir	eisiúna	go	minic.	

Teip 
Trealaimh
(n=1)

Bhí	an	cuisneoir	stoic	as	feidhm	
ar	feadh	sé	huaire.	Cé	go	raibh	
an	córas	monatóireachta	ar	
siúl	agus	go	raibh	na	haláraim	
gníomhachtaithe	bhí	an	t-aláram	
ciúnaithe	agus	mar	thoradh	air	sin	
cailleadh breis is 30 aonad RCC  
(n=1).

Cuireadh athoiliúint ar an Eolaí 
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Príomhphointí

•	 Rinne	 earráidí	 sa	 lipéadú	 suas	 52%	 de	 na	 diallais	 i	‘dtástáil	 na	
ndeonachán’.	 Bhain	 a	 bhformhór	 le	 meascadh	 suas	 na	 lipéad	
sachrosmheaits céanna.

•	 Sna	sonraí	atá	foilsithe	tugtar	le	fios	go	dtarlaíonn	neasteagmhais	
níos minice ná mar a tharlaíonn SAEanna ina ndéantar an 
comhábhar	mícheart	a	aistriú,	agus	mar	sin	is	táscaire	níos	beaichte	
é	 ar	 an	 bhfíor-ráta	 earráidí	 san	 fhuilaistriú/aistriú	 comhábhair	
(Lundy	et	al.,	2007,	 Iboje	&	Urbaniak,	2000).	Ghlac	NHO	le	35	
neasteagmhas	ó	HBBanna	i	comparáid	le	161	tuairisc	ar	SAEanna	
a	bhain	le	comhábhair	aistrithe.	Is	féidir	an	neamhréiteach	seo	idir	
sonraí	NHO	agus	sonraí	foilsithe	a	mhíniú	mar	seo	–	ní	bhailíonn	
NHO	tuarascálacha	ar	neasteagmhais	chliniciúla	faoi	láthair.	

•	 Bhí	 roinnt	 ospidéal	 a	 thuairiscigh	 go	 ndearna	 siad	 ‘an	 dara	
seiceáil’	mar	ghníomh	chun	a	chinntiú	nach	dtarlódh	SAE	arís.	Níl	
mórán	fianaise	ann,	ámh,	chun	tacú	leis	an	gcleachtas	seo,	mar	a	
thuairiscigh	Watson	et	al.	(2008)	in	athbhreithniú	córasach	a	rinne	
siad	agus	tá	roghanna	eile,	mar	shampla	réitigh	uathoibríocha,	ina	
roghanna	coisctheacha	níos	fearr.		

Moltaí	le	haghaidh	SAE	Éigeantach
1. Mar	a	mhol	BCSH	(2010),	agus	mar	ar	aontaigh	SHOT	leis,	ba	chóir	cárta	foláirimh	

a	chur	ar	fáil	d’othair	le	riachtanais	speisialta,	agus	ba	chóir	córas	caighdeánaithe	a	
bheith	ann	d’othair	le	riachtanais	speisialta	a	bhíonn	ag	rochtain	ospidéil	éagsúla	nó	
a	aistrítear	chuig	ospidéal	eile.

2. Mar	a	luadh	i	dTuarascálacha	Bliantúla	NHO	roimhe	seo,	ní	foláir	do	gach	ball	foirne,	
go	háirithe	baill	foirne	ar	‘ghlao-dhualgas’,	oideachas	agus	oiliúint	rialta	a	fháil.	Mar	
chuid	den	oiliúint	sin	ba	chóir	go	ndéanfaí	measúnú	inniúlachta	orthu	(Chaffe	et	al.,	
2009).	Éilítear,	 faoi	Threoir	 	2002/98/CE	ón	Aontas	Eorpach,	go	bhfaigheadh	gach	
ball	 foirne	saotharlainne	oiliúint,	 lena	n-áirítear	na	baill	 foirne	sin	a	sholáthraíonn	
cros-chlúdach	‘ar	ghlao-dhualgas’	i	gcleachtas	an	fhuilaistriúcháin.	Tá	an	ríomhchlár	
foghlama	i	gcleachtas	an	fhuilaistriúcháin	ina	bhealach	an-mhaith	cur	leis	an	oiliúint	
duine	le	duine	a	bhíonn	ar	fáil,	agus	is	féidir	teacht	ar	an	gclár	foghlama	sin	ar	an	
ngréasán	ag	http://www.learnbloodtransfusion.org.uk.

3. I	 roinnt	 tuarascálacha	moltar	 an	‘athoiliúint’	mar	 ghíomh	 leantach.	Dar	 le	 BCSH	
seo	a	leanas	an	sainmhíniú	ar	oiliúint	“The	instruction	or	teaching	of	a	skill	or	task	
whereas	competency	involves	an	individual	demonstrating	that	they	are	capable	and	
proficient	in	performing	a	particular	task”	(BCSH,	lch.16,	2010).	Moltar	go	ndéanfadh	
HBB	meastóireacht	ar	inniúlacht	na	foirne,	go	háirithe	i	gcás	gur	tharla	earráid.	Tá	
moladh	comhchosúil	déanta	ag	Chaffe	et	al.,	(2009).	

4. I	roinnt	cásanna	bíonn	gá	le	hathoiliúint,	ach	ní	féidir	brath	air	sin	amháin	agus	is	minic	
nach	bhfuil	an	athoiliúint	imleor	ná	éifeachtach.	Is	gá	do	HBB	iniúchadh	a	dhéanamh	
ar	chúiseanna	na	n-earráidí	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	aon	treochtaí	ann,	nó	aon	

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	Throma	
Dhíobhálacha	(ANSARE)	2010
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teipeanna	féideartha	córais	a	d’fhéadfadh	bheith	tar	éis	cur	leis	an	earráid,	agus	is	gá	
dóibh	gníomh	iomchuí	coisctheach	a	chur	i	bhfeidhm.	Féadfaidh	an	tagarmharcáil	in	
institiúidí		agus	idir	institiúidí	bheith	úsáideach	chun	réimsí	ardbhaoil	a	thabhairt	faoi	
deara	agus	chun	cosc	a	chur	le	teagmhais	amach	anseo	(Kaplan	et	al.,	2002).

5. I	gcás	gur	cuireadh	oiliúint	ar	fáil,	is	gá	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	cén	fáth	nár	cloíodh	
le	nósanna	imeachta	(MHRA,	2012)	e.g.	gan	aird	a	thabhairt	ar	mhionsonraí,	nó	ar	
seachrán	ón	tasc.

6.	 I	gcás	na	n-othar	a	fhaigheann	fuilaistriú	go	minic	ba	chóir	scagthástáil	a	dhéanamh	
orthu	ag	idirthréimhsí	de	72	uair	an	chloig	ar	a	laghad	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	
alla-antasubstaintí	á	gcruthú	acu	(BCSH,	2004).

7.	 Féadfaidh	easpa	cumarsáide,	nó	teip	sa	chumarsáid,	bheith	ina	chuid	den	chúis	le	SAE.	
A	bhuíochas	le	córas	leictreonach	chun	táirgí	a	ordú,	arna	bhunú	ag	IBTS,	rachfar	i	
ngleic	le	roinnt	de	na	saincheisteanna	seo,	ach	mar	a	luadh	i	dtuarascálacha	bliantúla	
roimhe	 seo	 tá	 córais	mhaithe	 chumarsáide	 ríthábhachtach	 chun	 sábháilteacht	 an	
othair a chinntiú. 

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	Throma	
Dhíobhálacha	(ANSARE)	2010
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7. Teagmhais Throma Dhíobhálacha 2010

Réamhrá
In	 2010,	 ghlac	 NHO	 le	 160	 tuairisc	 ar	 theagmhais	 throma	 dhíobhálacha	 (SAE)	 a	 bhain	
le	 comhábhair	 fola	 ina	 raibh	 plasma	 cóirithe	 le	 tuaslagóir	 agus	 glantach	 (DS)	 agus	 táirgí	
míochaineacha	 díorthaithe	 ó	 phlasma	 mar	 shampla	 Ig	 frith-D	 agus	 Comhdhlúthúchán	
Coimpléasc	Prótroimbine	(PCC).	Glacadh	leis	na	tuarascálacha	SAE	seo	i	gcás	go	raibh	an	
comhábhar/táirge	aistrithe/tugtha	don	othar.		D’áirigh	sin	tuarascálacha	maidir	le	heasnamh	
Ig	Frith-D.	Rinne	na	SAEanna	seo	suas	51%	de	gach	tuarascáil	a	ndearna	NHO	anailís	orthu	
in	2010.	Déantar	breithniú	 anseo	ar	na	SAEanna	a	bhaineann	 le	 comhábhair	 fola	 agus	 le	
plasma	SD	agus	bhí	114	díobhsan	ann	san	iomlán.				

SAEanna	Éigeantacha	agus	Neamhéigeantacha	a	bhaineann	le	comhábhair	fola	agus	
le	Plasma	SD	(n=114)
Fuair	NHO	131	thuarascáil	a	bhain	le	comhábhair	fola	agus	plasma	SD	ach	bhí	17	díobhsan	
nár	chomhlíon	na	critéir	tuairiscithe	agus	mar	sin	níor	áiríodh	iad	sa	tuarascáil	seo.	Tháinig	na	
114	thuarascáil	eile	ó	36	fhoras	a	thuairiscíonn	agus	bhain	na	tuarascálacha	sin	le	comhábhair	
agus	táirgí	fola.	
 
Tábla	25:	Comhábhair/táirgí	páirteach	sa	SAE	i	gcás	gur	tharla	an	fuilaistriú	(n=114)

Comhábhar/táirge	fola	 n

Comhdhlúthúchán	Ceall	Dearg	(RCC) 88

Comhdhlúthúchán	Aifiréise	Pláitíní	 6

Comhdhlúthúchán Pláitíní Taiscthe 7

Plasma	a	Cóiríodh	le	Tuaslagóir	agus	Glantach	(SD)	 11

Pláitíní	agus	RCC 2

Bhain	na	SAEanna	le	hothair	ar	fud	na	n-aoisghrúpaí	go	léir	
•	 Othair	scothaosta	breis	is	70	bliain	d’aois	a	bhí	i	gceist	i	gcás	37	(32%)	de	na	SAEanna	

a tuairiscíodh.  
•	 Bhain	21	 (18%)	 tuarascáil	 le	hothair	phéidiatraiceacha,	bhain	21	 (18%)	 le	hothair		

<18	mbliana	d’aois,	agus	bhain	15	(13%)	thuarascáil	le	naíonáin	nó	le	nua-naíonna	
(<28	lá	d’aois).	

Tábla	26:	Aoiseanna	na	n-othar	in	SAEanna	i	gcás	gur	tharla	an	fuilaistriú	(n=114)

Aois n

Nua-naí	(<28	lá) 6

Naíonán	(1-12	mhí) 9

Naíonán	(1-4	bliana) 2

Leanbh	(5-11	bhliain) 2

Déagóir		(12-17	mbliana) 2

Duine	Fásta	(18-30	bliain) 10
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Aois n

Duine	Fásta	(31-50	bliain) 20

Duine		Fásta	(51-70	bliain) 25

Scothaosta	(70+) 37

Níor	luadh	an	aois 1

Bhí	44	de	na	SAEanna	a	bhí	ag	comhlíonadh	na	gcritéar	tuairiscithe	(Treoir	2005/61/CE).	Ba	
SAEanna	neamhéigeantacha	iad	na	70	eile,	a	tharla	go	príomha	sa	limistéar	cliniciúil	agus	nach	
bhfuil	cuimsithe	faoi	raon	na	Treorach.	Sa	chéad	chúpla	rannóg	den	chaibidil	seo	tá	anailís	
fhoriomlán	ar	thuarascálacha	éigeantacha	agus	neamhéigeantacha	SAE.	

Treochtaí tuairiscithe
Bhí	líon	na	dtuarascálacha	SAE	a	chuir	ospidéil	ar	fáil	in	2010	imithe	in	airde,	ó	122	thuarascáil	
in	2009	go	195	in	2010,	sin	méadú	de	73	(37%)	thuarascáil.		
Déanann	NHO	athbhreithniú	anois	ar:

•	 SAEanna	 éigeantacha	 ó	 bhainc	 fola	 ospidéil	 (HBB)	 a	 bhaineann	 le	 comhábhair	
fuilaistrithe

•	 Neasteagmhais	SAE	éigeantacha	ó	HBBanna	a	bhaineann	le	comhábhair	fola	a	eisíodh	
•	 SAEanna	éigeantacha	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(BEanna)

Chuir	forais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	tús	le	tuairisciú	neasteagmhais	SAE	sa	bhliain	2010	agus	
glacadh	le	81	tuarascáil.	B’ionann	sin	agus	méadú	de	63%	sa	tuairisciú	ar	SAEanna	éigeantacha.		
Bhí	laghdú	beag	ar	an	líon	tuarascálacha	SAE	a	tharla	lasmuigh	de	HBB.	Tá	na	tuarascálacha	
SAE	sin	neamhéigeantach	agus	tagann	siad	d’fhormhór	ón	limistéar	cliniciúil.	Tar	éis	thabhairt	
isteach	 an	 tuairiscithe	 éigeantaigh	 (Comhphobail	 Eorpacha,	 2005)	 laghdaigh	 tuairisciú	 na	
dteagmhas	seo	faoi	40%	ar	an	meán.		

Catagóiriú	na	dtuarascálacha	arna	n-anailísiú	ag	NHO	(n=114)
Rinne	NHO	anailís	ar	114	thuarascáil	ar	theagmhais	dhíobhálacha	a	bhain	le	comhábhair	fola	
nó	plasma	SD	a	aistríodh.	Rinneadh	iadsan	a	chatagóiriú	ar	dtús	de	réir	chineál	an	teagmhais	
dhíobhálaigh.	Coinníonn	sé	sin	fócas	an	tuairiscithe	ar	an	othar.				

Fuilghrúpa	mícheart	ABO	a	aistríodh	(n=2)
•	 Bhain	dhá	thuarascáil	maidir	le	haistriú	an	fhuilghrúpa	mhíchirt	ABO	le	plasma	SD.	

Grúpa	mícheart	Rh	D	a	aistríodh	(n=1)
•	 Bhí	othar	scothaosta	amháin	a	fuair	an	grúpa	Rh	mícheart	de	RCC.

Aistriú	ceall	dearg	a	bhí	antaigin	neamh-chomhoiriúnach	(n=1)
•	 Ghlac	NHO	le	tuarascáil	amháin	maidir	le	hantaigin	mhícheart	a	aistríodh.	

Aistriú	nach	raibh	gá	leis	(n=33)
•	 Rinne	NHO	anailís	ar	33	thuarascáil	a	bhain	le	fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis.	Is	ionann	

sin	agus	29%	de	na	tuarascálacha	SAE.	Tá	líon	na	dtuarascálacha	sin	imithe	i	méid	le	
dhá bhliain anuas.  
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Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=20)
•	 San	iomlán	fuarthas	20	(18%)	tuarascáil	SAE	a	bhain	 le	hothair	ag	fáil	comhábhar	

mícheart	agus	plasma	SD,	i	gcás	go	raibh	comhábhar	eile	níos	oiriúnaí.	Sna	catagóirí	
‘neamhghátarach’	agus	‘comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh’	bhí	tuarascálacha	a	
bhain	le	hothair	ag	fáil	fuilastriúcháin	ar	measadh	nach	raibh	gá	leis	nó	nach	raibh	
iomchuí	agus	b’ionann	sin	agus	46%	de	SAEanna	tuairiscithe	a	bhain	le	fuilaistriú.		

Teip	na	riachtanais	speisialta	a	aistriú	(n=20)
•	 Bhain	 20	 (18%)	 de	 na	 SAEanna	 le	 hothair	 nach	 bhfuair	 na	 riachtanais	 iomchuí	

speisialta	 e.g.	 cealla	 dearga	 ionradaithe,	 nó	 athbhreithníodh	 comhábhair	 CMV-
diúltacha.	D’ardaigh	an	líon	sin	ó	bhí	2009	ann.

Láimhseáil	agus	stóráil	SAE	(n=21)
•	 Rinneadh	anailís	in	2010	ar	21	SAE	a	bhain	le	haonaid	a	aistríodh	agus	a	raibh	an	

lipéad	mícheart	orthu,	nó	a	stóráladh	go	mícheart	nó	a	bhí	imithe	in	éag.		

Eile	(n=16)
San	iomlán	bhí	16	thuarascáil	ann	a	cuireadh	sa	chatagóir	‘Eile’	agus	d’áirigh	siadsan	SAEanna	
a	bhain	leo	seo	a	leanas:

•	 am	mícheart	fuilaistriúcháin	
•	 trealamh mícheart dáilte comhábhair 
•	 baol	nach	raibh	an	paca	fola	slán
•	 earráidí	HBB	a	raibh	mar	thoradh	orthu	gur	próiseáladh	samplaí	neamhoiriúnacha	

agus	teip	i	sainaithint	antashubstaintí	
•	 earráidí	ag	céim	an	chléireachais	ag	pointe	iontrála	agus	mar	thoradh	air	sin	tugadh	

an	uimhir	mhícheart	taifid	leighis	don	othar	
Aistríodh	na	comhábhair	fola	seo	go	léir	go	hothair.	

Fíor	6:		SAE	2010	(n=114)
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Fuilghrúpa	mícheart	ABO	a	aistríodh	(n=2)
Bhí	dhá	thuarascáil	SAE	ann	a	bhain	le	plasma	SD.		Tharla	an	dá	earráid	sin	i	HBB.		

•	 Roghnaíodh	 plasma	 SD	 den	 fhuilghrúpa	 B	 in	 ionad	 Uniplas,	 d’othar	 a	 raibh	 an	
fuilghrúpa	AB	aige.	Eisíodh	aonad	amháin	 agus	 aistríodh	é.	Tugadh	an	earráid	 faoi	
deara	tráth	ar	eisíodh	plasma	SD	eile	le	linn	an	teagmhais	fuilaistriúcháin	chéanna.	
Bhí	an	t-eolaí	míochaine,	a	bhí	rannpháirteach	i	ndéanamh	na	hearráide	sa	HBB,	ag	
cuidiú	le	comhghleacaí	agus	iad	ag	déileáil	le	rith	fola	ollmhór.		

•	 Eisíodh	plasma	SD	den	fhuilghrúpa	A	d’othar	a	raibh	an	fuilghrúpa	AB	aige.	Tharla	sé	
sin	le	linn	rith	fola	mór	in	othar	a	raibh	a	vairísí	éasafagacha	ag	cur	fola.		Bhí	an	t-eolaí	
míochaine	tar	éis	na	fuilghrúpaí	a	athrú	tráth	a	raibh	na	cealla	dearga	á	n-eisiúint,	
ag	eisiúint	ghrúpa	A	don	othar	mar	nach	raibh	aon	chealla	dearga	AB	fágtha	i	stoc	
an	HBB.	D’eisigh	sí	plasma	SD	den	fhuilghrúpa	A	in	ionad	Uniplas.	Tharla	sé	sin	de	
bharr	easpa	airde,	mar	go	raibh	an	t-eolaí	míochaine	go	maith	ar	an	eolas	go	raibh	
sí	díreach	tar	éis	an	fuilghrúpa	a	athrú.	Tharla	an		SAE	seo	ag	tuairim	is	6-7	a.m.	ar	
maidin	lae	saoire	bainc	ar	an	Luan,	tráth	a	raibh	an	t-eolaí	míochaine	ag	obair	ina	
haonar	i	HBB.

Tharla	an	dá	SAE	le	linn	rith	fola	ollmhór	agus	sa	dá	chás	eisíodh	an	plasma	SD	den	fhuilghrúpa	
mícheart	d’othair	a	raibh	an	fuilghrúpa	AB	acu.	Ní	raibh	aon	fhianaise	den	haemalú	ann	sna	
SAEanna	seo	agus	ní	dhearnadh	díobháil	do	cheachtar	den	dá	othar.	

Grúpa	mícheart	Rh	D	a	aistríodh	(n=1)
Bhain	sé	seo	le	haistriú	cealla	dearga	Rh-deimhneacha	(Saintuairisc	1).	

Saintuairisc 1 

Aistríodh	cealla	dearga	Rh-deimhneacha	chuig	othar	leis	an	bhfuilghrúpa	
B	Rh-diúltach	agus	 le	miailidiospláisea.	Bhí	 an	 t-eolaí	míochaine	den	
tuairim,	eolaí	a	d’oibrigh	go	minic	sa	HBB,	go	raibh	sé	mar	bheartas	fuil	
Rh-deimhneach	a	thabhairt	d’othair	a	bhí	Rh-diúltach	i	gcás	nach	raibh	
fuil	Rh-diúltach	ar	fáil.	Níor	tugadh	an	earráid	sin	faoi	deara	le	linn	na	
seiceála cois leapa.  

I	measc	na	ngníomhartha	ceartaitheacha	a	cuireadh	i	gcrích	rinneadh	
iar-scrúdú	 ar	 an	othar	 chun	 a	 fháil	 amach	 an	 raibh	 aon	haemalú	 ag	
tarlú	agus	cuireadh	nóta	le	taifead	saotharlainne	an	othair	ag	cur	in	iúl	
gur	chóir	comhábhair	Rd-diúltacha	a	eisiúint.	Cuireadh	athoiliúint	ar	
an	eolaí	míochaine	agus	cuireadh	chun	cinn	an	modúl	ar	an	ngréasán	
maidir	 le	 cleachtas	 sábháilte	 fuilaistriúcháin	 i	 limistéir	 chliniciúla	 an	
ospidéil	ina	mbíonn	a	lán	fola	in	úsáid.			

Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	2010
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Aistriú	ceall	dearg	a	bhí	antaigin	neamh-chomhoiriúnach	(n=1)
Rinneadh	anailís	ar	chás	amháin	sa	chatagóir	seo	(Saintuairisc	2).	Tá	an	líon	tuarascálacha	sa	
chatagóir	seo	ag	laghdú	de	shíor.	Athbhreithníodh	sé	thuarascáil	in	2008	agus	trí	cinn	in	2009.
 

Sainchuntas 2 

Bhí	gá	ag	othar	baineann	(>70	bliain	d’aois)	go	práinneach	le	dhá	aonad	
de	chealla	dearga.	Níor	cuireadh	in	iúl	ar	an	bhfoirm	iarratais	go	raibh	
fuilaistriú	faighte	ag	an	othar	sin	cheana.	Rinneadh	an	t-iarratas	ag	17.00	
tráthnóna	Sathairn.	Rinne	an	t-eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas	
an	 sampla	 a	 phróiseáil	 agus	 d’aimsigh	 an	 antashubstaint	 frith-Fya	 sa	
sampla	 fola.	Tar	 áis	 an	 córas	 faisnéise	 saotharlainne	 (LIS)	 a	 sheiceáil	
chun	stair	fuilaistriúcháin	an	othair	a	fháil,	bhí	an	chuma	air	nach	raibh	
aon	stair	ann	don	othar	áirithe	seo.	Mar	sin	féin,	chuir	an	córas	in	iúl	
go	raibh	frith-Jka	ann	mar	nach	raibh	an	córas	LIS	i	bhfeidhm	ach	ón	
mbliain 2003 amach.  

Seiceáladh	an	seanchóras	LIS	 ina	raibh	taifid	d’othair	 le	haghaidh	na	
tréimhse	1997-2003,	ach	ní	raibh	aon	fhianaise	ann	go	raibh	fuilaistriú	
ag	an	othar	cheana.	Sa	mhéid	nach	bhféadfaí	 stair	 fuilaistriúcháin	an	
othair	a	dhearbhú,	ghlac	an	t-eolaí	leis	go	raibh	earráid	iontrála	sonraí	
tarlaithe,	agus	d’eisigh	sé	dhá	aonad	Fya-diúltacha	a	bhí	comhoiriúnach	
de	réir	an	chrosmheaits,	agus	aistríodh	an	dá	aonad	sin	chuig	an	othar.	

An	mhaidin	dár	gcionn,	tráth	a	raibh	a	chomhghleacaí	sinsearach	ag	teacht	
isteach	agus	an	t-eolaí	míochaine	ag	fágáil,	chuir	sé	a	chomhghleacaí	
ar an eolas maidir leis an earráid amhrasta iontrála sonraí. Tar éis don 
eolaí míochaine sinsearach iniúchadh breise a dhéanamh ar an scéal 
aimsíodh	seantaifead	d’fhuilaistriú	roimhe	sin	agus	taifead	maidir	leis	
an	antashubstaint	 ar	LIS	níos	 sine.	Bhí	neamhréiteach	ann,	 ámh,	 idir	
dáta	breithe	an	othair	ar	an	dá	chóras	LIS	agus	 is	é	sin	a	chuir	bac	
leis	an	gcéad	chuardach.	Rinneadh	scagthástáil	bhreise	antashubstaintí	
ag	úsáid	painéal	malartach	(cealla	cóirithe	le	heinsím	ar	chártaí	AHG	
Diamed)	áit	ar	aimsíodh	frith-Jka	ar	na	cealla	homaisigeacha	amháin.		

Cuireadh	an	Haemaiteolaí	Comhairleach	agus	príomhlia	comhairleach	
an	othair	ar	an	eolas	faoi	seo.	Tar	éis	iarscrúdú	a	dhéanamh	fuarthas	
amach nach raibh aon haemalú tarlaithe.  

Aistriú	nach	raibh	gá	leis	nó	a	bhí	míchuí	(n=33)

Aistriú	nach	raibh	gá	leis	
Sa	chatagóir	seo	áirítear	teagmhais	inar	aistríodh	comhábhair	fola	chuig	othar	ar	comhábhair	
iad	nach	raibh	gá	leo	(NHO,	2007).	Bhí	na	hospidéil	a	chuir	na	tuarascálacha	seo	ar	fáil,	 i	
ngach	cás,	den	tuairim	nach	raibh	gá	leis	an	aistriú	nó	go	raibh	an	t-aistriú	míchuí.		
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•	 San	iomlán	bhain	23	chás	le	cealla	dearga,	bhain	naoi	gcás	le	pláitíní	agus	bhain	cás	
amháin	le	plasma	SD.		

•	 Bhí	othair	de	gach	aois	i	gceist.

•	 Bhain	suas	le	45%	de	thuarascálacha	maidir	le	haistriú	nach	raibh	gá	leis	le	hothair	
scothaosta	(>70	bliain	d’aois),	agus	bhain	15%	d’aistrithe	nach	raibh	gá	leo	le	naíonáin	
agus	le	nua-naíonna.		

•	 Bhí	25	(76%)	aistriú	ann	nach	raibh	gá	leo,	agus	tharla	siadsan	mar	thoradh	ar	earráidí	
tráth ar beartaíodh ar an oideas.  

Aistriú	a	tharla	i	gcás	go	raibh	ainéime	a	bhaineann	le	cothú	ag	an	othar	(n	=7)	
•	 Bhí	seacht	gcinn	de	na	cásanna	seo	ann	agus	b’ionann	sin	agus	21%	de	na	haistrithe	

tuairiscithe	nach	raibh	gá	leo.		
•	 Bhí	cealla	dearga	i	gceist	i	ngach	cás	agus	i	gceithre	aistriú,	mar	a	raibh	gá	aonaid	

iolracha	a	aistriú,	níor	measadh	ach	roinnt	de	na	haonaid	a	bheith	ina	n-aonaid	gan	
ghá	(Cás	3).		

•	 B’othair	bhaineanna	na	hothair	uile	sin	agus	iad	san	aoisghrúpa	20-78	mbliana.	
•	 Bhí	 beirt	 de	 na	 hothair	 seo	 tar	 éis	 freastal	 ar	 chlinicí	 réamhobráide	 le	 haghaidh	

measúnaithe	agus	tugadh	 faoi	deara	go	raibh	ainéime	orthu,	ach	ní	dhearnadh	an	
scéal	a	iniúchadh.	Sa	dá	chás,	tugadh	na	hothair	isteach	chun	fuilaistriú	réamhobráide	
a	fháil	roimh	obráid	ortaipéideach.		

•	 Bhí	 ainéime	 uireasa	 iarainn	 ar	 sheisear	 de	 na	 hothair	 agus	 bhí	 othar	 amháin	 le	
huireasa	vitimín	B12	agus	Foláite.		

Moladh
I	gcás	othair	aisiopmtómacha	a	bhfuil	ainéime	uireasa	iarainn	orthu	ní	foláir	iad	a	chóireáil	
le	teiripe	iarainn.	Ba	chóir	dóibh	leanúint	ag	tógáil	an	iarainn	béil	ar	feadh	trí	mhí	ar	a	laghad	
tar	éis	 an	uireasa	 iarainn	 a	 cheartú	 chun	 stóir	 iarrainn	 a	 athshlánú	 arís.	 Féadfaidh	 aigéad	
ascorbach	 (vitimín	C)	 cabhrú	 le	 hionsú	 iarainn.	 I	 gcás	 nach	 bhfuil	 an	 t-othar	 ag	 cloí	 leis	
an	 gcóireáil,	mar	 rogha	 ar	 an	 iarann	 béil	 d’fhéadfaí	 iarann	 infhéitheach	 a	 thabhairt	 dóibh		
(Goddard	et	al.,	2005).

Sainchuntas 3

Glacadh	bean	37	mbliana	d’aois	isteach	sa	rannóg	éigeandála	(ED)	mar	
go	raibh	gearranáil	agus	tuirse	uirthi	agus	nach	raibh	aon	fhianaise	ann	
den	chur	 fola.	Ar	 iontráil	 di	 bhí	 a	haemaglóibin	 ag	5.6g/dl.	Rinne	 an	
t-eolaí	míochaine	céanna	an	FBC	agus	an	crosmheaits	ar	cheithre	aonad	
fola	sa	mhéid	go	raibh	gá	seo	a	dhéanamh	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	
oibre	 na	 saotharlainne.	Thug	 an	 t-eolaí	míochaine	 lán	 taithí	 sin	 faoi	
deara	go	raibh	an	MCV	ardaithe	agus	mheas	go	mb’fhéidir	go	raibh	
uireasa	Vitimín	B12	agus	Foláite	i	gceist.	Chuathas	i	dteagmháil	leis	an	
dochtúir	a	bhí	ag	cóireáil	an	othair.	Ghlac	sé	cinneadh	cliniciúil,	ámh,	
fuilaistriú	a	dhéanamh	láithreach	bonn.		
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Tar	éis	dhá	aonad	de	chealla	dearga	a	thabhairt	don	othar,	bhí	haemaglóibin	an	othair	ag	8.1g/
dl.	Aistríodh	aonad	eile	ansin.	Bhí	Hb	an	othair	ag	9	g/dl	tráth	ar	scaoileadh	as	an	ospidéal	í	
agus	atreoraíodh	í	chuig	an	ionad	haemaiteolaíochta	le	go	ndéanfaí	scrúduithe	uirthi	maidir	
lena hainéime. 

Tar	éis	athbhreithniú	a	rinneadh	san	ospidéal	ar	an	gcás	seo	measadh	go	raibh	an	t-aonad	
deireanach	de	chealla	dearga	ina	aonad	nach	raibh	gá	leis.	Cé	go	raibh	easpa	eolais	ag	an	
dochtúir	a	d’ordaigh	an	fuilaistriú	seo	ar	an	gcóireáil	is	gá	don	chineál	seo	ainéime,	níl	aon	
bheartas ospidéil ann maidir le bainistiú ainéime a bhaineann le cothú.  

Moltaí
•	 Sa	chás	go	bhfuil	ainéime	mheigileablastach	ar	othar	féadfaidh	siad	teacht	aniar	go	

han-ghasta	má	úsáidtear	vitimín	B12	agus	is	annamh	a	bhíonn	gá	acu	le	fuilaistriú.		
•	 I	 gcás	 go	 bhfuil	 cúpla	 aonad	 fola	 ag	 teastáil	 le	 haghaidh	 fuilaistriúcháin,	 ba	 chóir	

haemaglóibin	(Hb)	an	othair	a	sheiceáil	idir	gach	aonad	fola.	Laghdóidh	sin	an	baol	
go	ndéanfaí	iomarca	fola	a	fhuilaistriú	(NBUG,	2001).

Sainchuntas 4

D’fhreastail	 bean	 67	 mbliana	 d’aois	 ar	 chlinic	 réamhobráide	 le	
haghaidh	 measúnaithe	 seachtain	 amháin	 roimh	 obráid	 roghnach	
d’athsholáthar	cromáin.	Bhíothas	tar	éis	í	a	dhiagnóisiú	roimhe	sin	le	
hainéime	uireasa	iarainn,	agus	dearbhaíodh	sin	ag	an	gclinic.	Tar	éis	don	
Mháinlia	Comhairleach	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	a	cás	beartaíodh	
í	a	ghlacadh	isteach	le	haghaidh	fuilaistriúcháin	an	lá	roimh	an	obráid.	
Bhí	a	haemaglóibin	((Hb)	réamh-fhuilaistriúcháin	ag	9.1g/dl	agus	tar	éis	
dhá	aonad	de	chealla	dearga	a	thabhairt	di,	bhí	an	Hb	ag	11.2g/dl.		

Rinne	 Haemaiteolaí	 Comhairleach	 athbhreithniú	 piaraí	 ar	 an	 gcás	
seo	agus	phléigh	coiste	fuilaistriúcháin	an	ospidéil	an	cás	ag	ceann	dá	
gcruinnithe.	 Labhair	 an	Haemaiteolaí	Comhairleach	 leis	 an	dochtúir	
i	gceist	maidir	 le	conas	bainistiú	cuí	a	dhéanamh	ar	ainéime	uireasa	
iarainn.	Pleanáladh	seisiúin	oiliúna	maidir	le	fuil	chuí	a	thabhairt	agus	
anuas	air	sin	chuir	an	bainisteoir	ospidéil	ríomhphoist	chuig	gach	ball	
foirne	leighis	ag	cur	in	iúl	dóibh	go	raibh	gá	freastal	ar	sheisiúin	oiliúna	
san ospidéal.  

Príomhphointí

Féadfaidh	an	measúnú	 réamhobráide	 feabhas	 a	 chur	 ar	éifeachtacht	
an	tsoláthair	cúraim	d’othair	sula	nglactar	isteach	san	ospidéal	iad	le	
haghaidh	 obráide.	Tá	 sé	 tábhachtach	 go	mbeadh	 cúram	 ina	 chúram	
oiriúnach	agus	go	mbeadh	sé	laistigh	de	pharaiméadair	an	chleachtais	
is	fearr	(AAGBI	&	BADS,	2011).
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Moladh
Tuigtear	anois	go	bhfuil	bun-ainéime	 ina	cúis	 le	 fuilaistriú	nach	bhfuil	gá	 leis	agus	 ina	cúis	
le	níos	mó	mortlaíochta	tráth	a	bhfuil	othair	ag	dul	faoi	obráid	roghnach.	I	bhfoilseachán	a	
tháinig	amach	le	déanaí	ón	Network	of	Advancement	of	Transfusion	Alternatives	rinneadh	
moltaí	maidir	le	haithint,	meastóireacht	agus	bainistiú	na	hainéime	réamh-obráide.	Ba	chóir	
measúnú	roimh	obráid	agus	tástáil	sa	tsaotharlann	a	dhéanamh	ar	a	laghad	30	lá	roimh	an	
obráid	(Goodnough	et	al.,	2010).	

Aistriú	gan	ghá	mar	thoradh	ar	earráidí	cumarsáide	(n	=5)
•	 Bhain	dhá	thuarascáil	le	haistriú	ceall	dearg	agus	pláitíní	nach	raibh	gá	leis	agus	bhí	

an	comhábhar	fola	ordaithe	agus	oideasaithe	cheana	féin.	Tar	éis	do	lia	comhairleach	
athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	an	gcás	 ina	dhiaidh	sin	cuireadh	in	 iúl	nach	raibh	gá	
leis	an	bhfuilaistriú.	Cibé	scéal	é,	níor	cuireadh	ar	ceal	an	t-oideas	scríofa	agus	níor	
cuireadh	 in	 iúl	don	 fhoireann	mháinliachta	ná	do	na	haltraí	 i	bhfeighil	 chúram	na	
n-othar	nach	raibh	gá	leis	an	bhfuilaistriú.		

•	 Thug	dochtúir	cláraitheach	treoir	do	chomhghleacaí	níos	sóisearaí	aonad	de	chealla	
dearga	a	aistriú.	Ní	raibh	an	dochtúir	cláraitheach	ar	an	eolas	ag	an	uair	go	raibh	
fuilaistriú	faighte	ag	an	othar	cheana	féin.	Níor	chuir	an	dochtúir	sóisearach	in	iúl	
don	dochtúir	cláraitheach	go	raibh	fuilaistriú	tarlaithe	cheana	féin.			

•	 Bhí beirt othar le hainmneacha cosúla san aonad dianchúraim céanna. Bhreac altra 
síos	toradh	haemaglóibine	don	othar	mícheart	tar	éis	di	an	t-eolas	sin	a	fháil	ar	an	
teileafón.	 	Níor	dearbhaíodh	an	toradh	sin	 trí	 sheiceáil	a	dhéanamh	ar	an	gcóras	
faisnéise	 saotharlainne.	 Bhí	 an	 t-othar	 seo	 éagobhsaí	 agus	 bhí	 an	 seans	 ann	 go	
dtarlódh	cur	 fola.	 	Aistríodh	aonad	de	chealla	dearga	chuig	an	othar	mícheart	ar	
bhonn an toraidh seo.   

•	 Rinne	altra	léirmhíniú	mícheart	ar	ghiorrúchán	ar	chairt	an	othair.	Bhain	an	toradh	le	
haga	prótroimbine	(PT),	ach	bhí	an	t-altra	den	tuairim	gur	toradh	an	áirimh	phláitíní	
a	 bhí	 ann,	 de	 26	 x	 109/l.	 	Chuir	 an	 t-altra	 an	 t-eolas	 sin	 in	 iúl	 don	dochtúir,	 nár	
sheiceáil	an	toradh,	agus	d’ordaigh	an	dochtúir	dhá	aonad	pláitíní.	Bhí	an	t-áireamh	
iar-fhuilaistriúcháin	ag	225	x	109/l.  

Earráidí	gnásúla	as	ar	eascair	fuilaistriú	gan	ghá	(n=5)	
Fuair	 cúigear	othar	 fuilaistriú	mar	 gur	 cuireadh	 an	 toradh	 saotharlainne	mícheart	 ar	 fáil.	
As	measc	na	gcásanna	sin,	tharla	trí	cinn	le	linn	na	próiseála	sa	tsaotharlann	agus	bhain	dhá	
cheann	le	sampláil	réamh-fhuilaistriúcháin.				

Earráidí	Saotharlainne	(n=3)
•	 Bhí dhá earráid saotharlainne a tharla ina ndearnadh athbhreithniú ar mheasúnacht 

pláitíní.	Sa	dá	chás	bhí	na	pláitíní	cruinnithe	le	chéile,	agus	bhí	an	toradh	a	tugadh	
laghdaithe	faoi	bhun	an	ghnáthraoin.		Aistríodh	na	pláitíní	ina	dhiaidh	sin	(Sainchuntas	
5).		
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Sainchuntas 5

Glacadh	bean	71	bhliain	d’aois	isteach	tar	éis	dá	dochtúir	teaghlaigh	í	
a	atreorú	mar	go	raibh	brú	craicinn	uirthi	agus	áireamh	pláitíní	de	15	
x	109/l.	Bhí	na	pláitíní	cruinnithe	le	chéile	sa	chéad	sampla	a	fuarthas	
sa	tsaotharlann.	D’iarr	foireann	na	saotharlainne	go	gcuirfí	sampla	eile	
fola	ar	 fáil	 i	bhfeadán	le	hantaithéachtach	fluairíde	sóidiam.	Sheas	an	
toradh	 an	 dara	 huair	 ag	 27x	 109/l,	 ach	 bhí	 na	 pláitíní	 cruinnithe	 le	
chéile	arís.	Bhí	an	tEolaí	Míochaine	den	tuairim	nach	gcruinneodh	na	
pláitíní	san	fheadán	antaithéachtach	agus	rinne	neamhaird	den	rabhadh		
ar	an	LIS.	Tuairiscíodh	an	toradh	mar	27	x	109/l.

D’imigh	an	lia	comhairleach	i	dteagmháil	leis	an	dochtúir	cláraitheach	
chun	 comhairle	 a	 fháil	maidir	 leis	 an	 gcóireáil.	Aistríodh	 dhá	 aonad	
pláitíní	 chuig	 an	 othar.	 Ní	 raibh	 bonn	 na	 comhairle	 sin	 soiléir.	 Ina	
dhiaidh	 sin	 tugadh	 diagnóis	maidir	 leis	 an	othar	 seo	 ag	 rá	 go	 raibh	
corcra trombaicítipéineach ideaptach uirthi.  

I	measc	na	ngníomhartha	ceartaitheacha	a	cuireadh	i	bhfeidhm	pléadh	
an	scéal	 leis	 an	Eolaí	Míochaine	agus	 tugadh	 isteach	buidéal	nua	do	
shamplaí	(Thrombo	Exact)	chun	go	laghdófaí	ar	an	mbaol	cruinniúcháin	
pláitíní.  

Bhain	cás	amháin	 le	hothar	péidiatraiceach	a	 fuair	 aonad	de	chealla	
dearga	ar	bhonn	toraidh	a	tras-scríobhadh	go	mícheart	sa	tsaotharlann.	

Moladh
Níor	chóir	do	shaotharlanna	torthaí	a	thabhairt	amach	a	measann	siad	iad	a	bheith	míchruinn.

Earráidí	Samplála	(n=2)
•	 Bhain	cás	amháin	le	sampla	a	tógadh	as	géag	láimhe	áit	a	raibh	sreabháin	infhéitheacha	

á	dtabhairt.	Dochtúir	a	thóg	an	sampla	seo	roimh	obráid	ortaipéideach.	Ba	é	14.3g/l	
an	toradh	Hb	agus	aistríodh	aonaid	de	chealla	dearga.

•	 Fuair	othar	fuilaistriú	de	chealla	dearga	nach	raibh	gá	leis	mar	gur	tógadh	sampla	fola	
le	haghaidh	áireamh	iomlán	fola	ó	othar	eile	ach	cuireadh	a	ainm	ar	an	sampla	sin	
(Sainchuntas	6),	a	thug	le	tuiscint	go	raibh	ainéime	air.	
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Sainchuntas	6

Rinneadh	 fuil	 a	 aistriú	 gan	 ghá	 chuig	 fear	 70	 bliain	 d’aois.	 Rinneadh	
áireamh	iomlán	fola	(FBC)	ar	an	othar	fireann	mícheart	mar	go	raibh	
an	bheirt	ar	na	mbarda	céanna	agus	go	raibh	an	sloinne	céanna	acu.	
Sa	chás	seo,	theip	ar	an	bhfleibeatóimí,	a	raibh	aithne	aici	ar	an	mbeirt	
othar,	céannacht	na	n-other	a	dhearbhú	tráth	a	raibh	an	fhuil	don	FBC	
á	tógáil.		

An	toradh	don	Hb	ba	ea	6.9g/dl.	Ar	bhonn	an	toraidh	sin,	tógadh	sampla	
réamhobráide	ón	othar	70	bliain	d’aois	agus	aistríodh	aonad	amháin	
de	chealla	dearga	chuig	an	othar	sin.	Sheas	a	Hb	iar-fhuilaistriúcháin	ag	
13.1	g/dl	rud	a	léirigh	go	raibh	fuilaistriú	faighte	aige	nach	raibh	gá	leis.	
Bhí	an	t-othar	ar	tógadh	an	fhuil	don	FBC	uaidh	ar	scagdhealú	duán	
agus	ní	bhfuair	sé	fuilaistriú	de	ghnáth.				

Cuireadh	 athoiliúint	 ar	 an	 bhfleibeatóimí	 maidir	 le	 gnáthaimh	
sainaitheanta	othair	ag	an	gcéim	réamhshamplála.		

Fuilaistriú	iomarcach	d’othair	ar	naíonáin	iad	(n=2)
Bhí	dhá	thuarascáil	ann	a	bhain	le	fuilaistriú	iomarcach	ceall	dearg	le	haghaidh	naíonán.

SAEanna	a	bhain	le	cinnteoireacht	chliniciúil	agus	easnaimh	eolais	ar	eascair	fuilaistriú	
gan	ghá	astu	(n=13)
Bhain	na	tuarascálacha	seo	le	cealla	dearga	(7),	pláitíní	(5)	agus	plasma	SD	(1).	Ní	phléitear	
gach	ceann	de	na	cásanna	sin	sa	rannóg	seo.	Déantar	iad	a	athbhreithniú	ar	leithligh	faoi	na	
ceannteidil	seo	a	leanas:

•	 Cinnteoireacht chliniciúil
•	 Easnaimh eolais

SAEanna	a	bhain	le	cinnteoireacht	chliniciúil	(n=11)
Bhí	aon	cheann	déag	d’fhuilaistriúcháin	ann	nach	raibh	ag	cloí	le	treoirlínte	an	ospidéil.	Ní	
raibh	 na	 cúiseanna	 leis	 na	 cinntí	 cliniciúla	 a	 glacadh	 ina	 gcúiseanna	 soiléire	 agus	 ní	 raibh	
siad	 doiciméadaithe	 i	 nótaí	 an	 othair	 ná	 ar	 an	 gcáipéisíocht	 a	 bhain	 leis	 an	 bhfuilaistriú.	
Bhí	seachtar	de	na	hothair	aisiomptómach	agus	ní	raibh	gá	práinneach	leis	an	bhfuilaistriú.	
Bhí	ceathrar	de	na	hothair	ag	cur	fola,	agus	bhí	gá	práinneach	leis	an	bhfuilaistriú,	agus	sna	
cásanna	sin,	bhí	an	chinnteoireacht	níos	deacra.	

Bhain	dhá	chás	le	haistriú	pláitíní	nach	raibh	gá	leis	agus	cheistigh	na	heolaithe	míochaine	
an	t-ordú,	ach	níor	athraigh	na	dochtúirí	sinsearacha	a	bhí	i	bhfeighil	chúram	an	othair	an	
cinneadh	an	t-aistriú	a	dhéanamh	(Sainchuntas	7).
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Sainchuntas	7

Glacadh	isteach	othar	scothaosta	a	raibh	stair	de	leoicéime	limficíteach	
ainsealach	aige	ionas	go	ndeiseofaí,	ar	bhonn	éigeandála,	heirne	bléine	
clé.	D’ordaigh	an	máinlia	sinsearach	tí	trí	aonad	de	phláitíní		roimh	an	
obráid.	Cheistigh	an	t-eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas	an	t-ordú	
sin,	ach	d’údaraigh	an	dochtúir	cláraitheach	máinliachta	an	t-iarratas.			

Aistríodh trí aonad de phláitíní sa tréimhse iarobráide. Sheas an 
t-áireamh	pláitíní	 roimh	an	obráid	ag	48,	agus	 i	ndiaidh	na	hobráide	
ag	 59.	 Ní	 raibh	 aon	 fhianaise	 dhoiciméadaithe	 ann	 d’aon	 phúscadh	
suntasach.	Cibé	scéal	é,	labhair	an	Haemaiteolaí	Comhairleach	leis	an	
Máinlia	Comhairleach,	ach	dhearbhaigh	sé	go	raibh	haematóma	mór	
bléineach	ar	an	othar	cé	gur	aontaigh	sé	gur	dócha	nach	raibh	gá	le	
fuilaistriúcháin	iolracha.		

In	dhá	thuarascáil	maidir	le	fuilaistriú	ceall	dearg,	d’ordaigh	dochtúirí	
sóisearacha	fuilaistriú	ceall	dearg,	agus	iad	ag	leanúint	na	dtreoracha	
a	 fuair	siad	ó	na	máinlianna	comhairleacha.	Sa	dá	chás,	 sheas	an	Hb	
roimh	an	bhfuilaistriú	ag	11g/l	agus	ní	raibh	aon	fhianaise	ann	den	chur	
fola.		

Príomhphointe

In	athbhreithniú	siarghabhálach	ar	fhuilaistriú	RCC	léiríodh	go	raibh	
comhghaolmhaireacht	 ann	 idir	 droch-dhoiciméadú	 ar	 na	 cúiseanna	
don	 fhuilaistriú	 agus	 fuilaistriú	míchuí	 (Friedman	 &	 Elbrahim,	 2006)	
agus	léiríonn	seo	an	tábhacht	a	bhaineann	le	cinntí	cliniciúla	maidir	le	
fuilaistriú	a	dhoiciméadú.

Moladh
Ba	chóir	an	próiseas	cinnteoireachta	roimh	an	bhfuilaistriú	a	dhoiciméadú	i	dtaifead	cliniciúil	
an	othair.	 Ba	 chóir	 go	mbeadh	 an	 tásc	 ar	 fhuilaistriú	 doiciméadaithe	 go	 soiléir	 i	 dtaifead	
cliniciúil	an	othair	(BCSH,	2010).	

Cinntí	deacra	cliniciúla	(n=4)		
Bhí	gá	fuilaistriú	a	dhéanamh	go	práinneach	i	ngach	ceann	de	na	cásanna	sin	sa	mhéid	go	
raibh	na	hothair	ag	cur	fola.	I	dtrí	chás	bhí	gá	le	fuilaistriú	ceall	dearg.	
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Sainchuntas	8

Bhí	ionlocadh	draein	chliabhraigh	ar	an	othar	fireann	47	mbliana	d’aois	
seo	mar	go	raibh		gortuithe	tóracsacha	aige.	Sheas	Hb	an	othair	ag	
14.9	g/dl,	bhí	taicéacairde	dianseasmhach	air	agus	bhí	1.5L	fola	tar	éis	
draenáil	 isteach	 ina	 dhraein	 chliabhraigh.	 Rinneadh	 breith	 chliniciúil	
go	 raibh	 an	 toradh	Hb	haemaithuibhaithe	 agus	 aistríodh	dhá	 aonad	
de	chealla	dearga	gan	aon	iniúchadh	breise	a	dhéanamh.	Sheas	an	Hb	
i	ndiaidh	an	 fhuilaistriúcháin	ag	 	13.7	g/dl.	Tar	éis	 iniúchadh	breise	a	
dhéanamh	ar	thaicéacairde	an	othair	fuarthas	amach	gur	bhain	sé	leis	
an	bpian	chliabhraigh	ar	an	othar	sin.				

Príomhphointe

Bíonn	sé	deacair	cinneadh	a	dhéanamh	i	gcás	éigeandála	agus	féadfaidh	
an	 chuma	 a	 bheith	 air	 go	 bhfuil	 athbhreithniú	 siarbhreathnaithíoch	
beagán	dian.	É	sin	ráite,	ní	bhfuair	an	t-othar	seo	fuilastriúcháín	nach	
raibh	gá	leo.

Rinneadh	dhá	fhuilaistriú	ceall	dearg	d’othair	scothaosta.	 I	gcás	othar	amháin	bhí	cur	 fola	
reicteach	air	ach	bhí	sé	cobhsaí	go	haemaidnimiciúil.	Sheas	an	Hb	roimh	an	bhfuilaistriú	ag	
14.2g/dl.	D’ordaigh	an	máinlia	comhairleach	an	fhuil.	Níor	cuireadh	sonraí	ar	fáil	maidir	leis	
an	Hb	iar-fhuilaistriúcháin.	In	athbhreithniú	a	rinne	Haemaiteolaí	Comhairleach	an	ospidéil	
measadh	nach	raibh	gá	leis	an	bhfuilaistriú	sin.		

•	 I	gcás	othar	amháin	bhí	cur	fola	in-obráide	ag	tarlú	le	linn	athghearradh	tras-uiréadach	
an	phróstataigh.	D’ainneoin	go	raibh	an	Hb	ag	12	g/dl,	thug	an	máinlia	comhairleach	
treoracha	don	dochtúir	sóisearach	aonad	de	chealla	dearga	a	ordú.	Sheas	an	Hb	i	
ndiaidh	an	fhuilaistriúcháin	ag	13.1g/dl.		

•	 Mar	thoradh	ar	éiginnteacht	 faoi	áireamh	pláitíní	nua-naí	rinneadh	fuilaistriú	nach	
raibh	gá	leis.	

Earráidí	a	bhain	le	heasnaimh	eolais	(n=2)
•	 Aistríodh	dhá	aonad	de	phlasma	SD	chuig	othar	amháin	tar	éis	folmhú	haematóma	

i	ndiaidh	obráide	d’athsholáthar	iomlán	cromán.	An	chúis	leis	an	bhfuilaistriú	ná	go	
raibh	 an	 INR	 ardaithe	 (mar	 thoradh	 ar	warfarin).	Chomh	maith	 leis	 sin,	 fuair	 an	
t-othar	vitimín	K.	Ní	raibh	an	dochtúir	a	bheartaigh	ar	an	oideas	sa	chás	seo	ar	an	
eolas	maidir	 le	conas	bainistiú	cuí	a	dhéanamh	ar	aisiompú	warfarin.	Aistríodh	an	
plasma	SD	tar	éis	folú	haematóma.

•	 Tugadh	 dhá	 aonad	 de	 chomhdhlúthúchán	 pláitíní	 d’othar	 91	 bhliain	 d’aois	 thar	
thréimhse	deireadh	seachtaine.	Sheas	an	t-áireamh	roimh	an	bhfuilaistriú	ag	24	x	
109/l,	agus	bhí	an	t-othar	ar	trí	dul	faoi	thíreaplaiste	dhá	lá	ina	dhiaidh	sin.	Ní	dhearna	
an	dochtúir	iniúchadh	ar	an	gcúis	leis	an	áireamh	íseal	pláitíní.	Is	é	an	lia	comhairleach	
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a	rinne	athbhreithniú	ar	chás	an	othair	a	d’aimsigh	an	earráid.	Aontaíodh,	cé	go	raibh	
sé	go	breá	aonad	amháin	a	thabhairt	don	othar,	gur	dócha	nach	raibh	gá	leis	an	dara	
aonad. Bhain an earráid le heaspa eolais.  

Moladh
•	 Ba	chóir	comhdhlúthúchán	pláitíní	a	thabhairt	d’othair	laistigh	de	dhá	uair,	nó	chomh	

cóngarach	ó	thaobh	ama	de	don	ghnáthamh	atá	beartaithe	agus	atá	indéanta,	ionas	
go	mbeidh	am	ann	na	luachanna	iar-aistrithe	a	thomhas.	

Níor	chóir	níos	mó	ná	dáileog	duine	fhásta	de	phláitíní	(aonad	amháin)	a	thabhairt	d’othar	
gan	monatóireacht	 sa	 bhreis	 a	 dhéanamh	 ar	 an	 áireamh	 pláitíní,	 mura	 bhfuiltear	 tar	 éis	
prótacal	mór	reatha	fola	a	achtú	(Murphy,	2012).

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=20)
Cuirtear	sa	chatagóir	seo	na	teagmhais	a	bhain	le	cásanna	ina	raibh	gá	ag	othar	le	comhábhar/
táirge	fola	agus	nár	tugadh	an	comhábhar/táirge	fola	is	oiriúnaí	dóibh.		

Rangaíodh	na	tuarascála	sin	ar	an	gcaoi	seo	a	leanas:
1. Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh;	n=11.	
2. Úsáid	mhíchuí	plasma	SD	d’aisiompú	warfarin;	n=	6.
3. Aistriú	a	raibh	mar	thoradh	air	gur	nochtadh	othair	phéidiatraiceacha	níos	mó	ná	

mar	ba	ghá;	n=3.
Bhain	naoi	(45%)	dtuarascáil	le	hothair	<	ceithre	bliana	d’aois.	

Fuair	na	hothair	comhábhair	mhíchearta	mar	thoradh	ar	earráidí	sna	réimsí	seo	a	leanas:
•	 oideasú/iarratas	–	8	(40%)	
•	 próiseáil	saotharlainne	HBB–	8;	(40%)
•	 bailiú	-	2	(10%)
•	 ionad	soláthair	–	2	(10%)

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=11)
•	 Bhain	naoi	gcás	le	cealla	dearga,	bhain	cás	amháin	le	pláitíní	agus	bhain	ceann	eile	le	

plasma	SD.	Bhain	sé	chás	le	hothair	phéidiatraiceacha.		
•	 In	dhá	chás	bhí	gá	le	fuilaistriú	éigeandála	mar	ar	chóir	gur	eisíodh	agus	gur	aistríodh	

cealla	dearga	grúpa-shonracha.	Sna	cásanna	seo	ní	dhearnadh	na	 fuilghrúpaí	ABO	
agus	Rh	a	dhearbhú.	Eisíodh	an	comhábhar	mícheart	fola	ón	HBB.		

•	 Bhí	othar	29	mbliana	d’aois	leis	an	bhfuilghrúpa	A	ar	chóir	gur	tugadh	cealla	dearga	
den	fhuilghrúpa	O	dó	ar	feadh	trí	mhí	tar	éis	dó	trasphlandú	orgáin	sholadaigh	a	
fháil.	Ba	chóir	aistriú	ceall	dearg	a	chrosmheaitseáil	go	séireolaíoch	ar	feadh	trí	mhí	
chun	neamh-chomhoiriúnacht	a	thabhairt	faoi	deara	mar	thoradh	ar	antashubstaintí	
an	 deontóra	 arna	 dtáirgeadh	 ag	 na	 limficítí	 aistrithe	 leis	 an	 nódú	 (BCSH,	 2004).	
San	 ospidéal	 i	 gceist	 sa	 chás	 seo	 bhí	 sé	 ina	 ghnáthchleachtas	 cealla	 dearga	 de	
ghrúpa	fola	an	deontóra	a	leithdháileadh	i	gcás	go	raibh	antashubstaintí	ghrúpa	an	
deontóra	dírithe	 i	 gcoinne	 antaiginí	ABO	an	 fhaighteora.	Mar	 thoradh	 ar	 earráid	
san	HBB	roghnaíodh	cealla	dearga	de	ghrúpa	an	othair	agus	rinneadh	crosmheaits	

Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	2010



Tuarascáil NHO 2010/2011 75

leictreonach.	Ní	raibh	seo	oiriúnach	mar	go	raibh	an	baol	ann	go	mbeadh	frith-A	i	
láthair	fiú	amháin	agus	fuilghrúpa	A	ag	an	othar	féin.	Rinneadh	plasma	an	othair	féin	
a	chrosmheaitseáil	le	cealla	dearga	d’fhuilghrúpa	A	agus	bhí	siad	IAT-comhoiriúnach.	

•	 Bhain	 ceithre	 chás	 le	 heisiúint	 agus	 aistriú	 an	 chomhábhair	mhíchirt	 ceall	 dearg	
chuig	othair	nua-naíocha	agus	phéidiatraiceacha.	Bhain	dhá	chás	bhreise	le	hothair	
phéidiatraiceacha	ar	tugadh	plasma	SD	agus	pláitíní	dóibh	nuair	nár	chóir.		

Úsáid	mhíchuí	plasma	SD	don	aisiompú	warfarin	(n=6)
•	 Tugadh	 plasma	 SD	 do	 chúigear	 othar	 nuair	 nár	 chóir	 roimh	 na	 gnáthaimh	 a	 bhí	

socraithe	 dóibh.	Cuireadh	 cóireáil	 ar	 othar	 amháin	 sa	Rannóg	 Éigeandála	 (ED).	 I	
ngach	cás,	bhí	vitimín	K	agus	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótroimbine	Octaplex	
(PCC)	ar	fáil.		

•	 Níor	tugadh	Vitimín	K	ach	do	bheirt	othar.	Ní	bhíonn	gá	leis	i	gcónaí,	ámh.	
•	 Fuair	cúigear	othar	aonad	amháin	nó	dhá	aonad	plasma	SD.	Mura	raibh	na	hothair	

seo	 an-bheag,	 níor	 dócha	 gur	 dáileog	 theiripeach	 í	 seo.	 Ní	 raibh	 an	 INT	 iar-
fhuilaistriúcháin	ar	fáil	sna	cásanna	seo.	Tugtar	gnáthdháileog	de	phlasma	SD	in	ml/
kg	de	mheáchan	coirp.

•	 Tharla	 gach	 earráid	 ag	 céim	 oideasaithe/iarratais	 an	 aistrithe	 agus	 luadh	 i	 gcúig	
thuarascáil	gur	tharla	an	earráid	mar	thoradh	ar	easpa	eolais	an	dochtúra	a	bheartaigh	
ar	an	oideas	(Sainchuntas	9).		

Sainchuntas	9

Bhí	sé	socraithe	go	mbeadh	OGD	ag	othar	82	bhliain	d’aois	a	raibh	cur	
fola	 gastraistéigeach	air.	 	Chuir	 an	dochtúir	 cláraitheach	máinliachta	
glao	 teileafóin	 ar	 an	 Haemaiteolaí	 Comhairleach	 chun	 comhairle	
a	 fháil	maidir	 le	 haisiompú	warfarin.	Cé	 gur	 luaigh	 an	Haemaiteolaí	
Comhairleach	gur	chóir	Vitimín	K	agus	Octaplex	–	Comhdhlúthúchán	
Coimpléasc	 Prótroimbine	 a	 úsáid,	 scríobh	 an	 máinlia	 cláraitheach	
“Octaplas	–compléasc	prótroimbine”.	Thug	an	t-ainéistéisí	cláraitheach	
vitimín	K	don	othar	agus	lorg	sé	dhá	aonad	Octaplas.	Níor	cheistigh	an	
tEolaí	Míochaine	an	t-iarratas	sin.	Ba	léir	nach	raibh	an	máinlia	ná	an	
t-ainéistéisí	ar	an	eolas	faoin	gcaoi	cheart	chun	bainistiú	a	dhéanamh	
ar	 aisiompú	warfarin.	Cé	 go	 bhfuarthas	 comhairle	 ón	Haemaiteolaí	
Comhairleach,	 ordaíodh	 an	 táirge	mícheart	mar	 thoradh	 ar	 earráid	
scríofa	 sa	 chumarsáid.	 Bhí	 páirt	 ag	 cosúlacht	 na	 n-ainmneacha			
“Octaplas”	agus	“Octaplex”	i	dtarlú	an	teagmhais	dhíobhálaigh	seo.		

Rinne	coiste	fuilaistriúcháin	an	ospidéil	athbhreithniú	ar	an	teagmhas	
seo.	Cuireadh	meamram	chuig	gach	ball	 foirne	cliniciúil	ag	cur	 in	 iúl	
dóibh	gurb	é	Octaplex	-	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótroimbine	
an	rogha	táirge	chun	bainistiú	a	dhéanamh	ar	aisiompú	warfarin.				
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Príomhphointe

Bhí	páirt	ag	cosúlacht	na	n-ainmneacha	“Octaplas”	agus	“Octaplex”	i	
dtarlú	an	teagmhais	dhíobhálaigh	seo.	Tugadh	le	fios	do	NHO	go	bhfuil	
na	déantóirí	ag	breithniú	ainm	an	táirge	faoi	láthair.	

Aistriú	a	chuir	le	nochtadh	othar	péidiatraiceach	(n=3)
Tuairiscíodh trí chás inar nochtadh othair phéidiatraiceacha do dheonacháin bhreise. 

Teip	riachtanais	speisialta	a	fhuilaistriú	(n=20)
Sa	 chatagóir	 seo	 áirítear	 teagmhais	 a	 bhain	 le	 hothair	 a	 raibh	 riachtanais	 speisialta	
fuilaistriúcháin	acu,	mar	shampla	fuil	CMV-diúltach	nó	comhábhair	ionradaithe	fola,	agus	nach	
bhfuair	na	comhábhair	fola	sin.	Déanann	seo	suas	18%	de	na	SAEanna	tuairiscithe	(éigeantach	
agus	neamhéigeantach)	bainteach	le	comhábhair.	D’ardaigh	líon	na	dtuarascálacha	a	tháinig	
isteach	sa	chatagóir	seo	bliain	i	ndiaidh	bliana.		

•	 B’ionann	 líon	na	dtuarascálacha	SAE	a	tharla	ag	céim	an	oideasaithe/iarratais	den	
phróiseas	fuilaistriúcháin	agus	13	(65%).	Tharla	sé	cinn	(30%)	sa	HBB	áit	a	raibh	an	
riachtanas	speisialta	ar	taifead,	ach	nár	cloíodh	leis	agus	tharla	SAE	amháin	ag	céim	
an bhailiúcháin.

Sainchuntas 10 
Rinneadh	crosmheaitseáil	ar	fhuil	othair	le	haghaidh	ceithre	aonad	de	chealla	dearga,	agus	
aistríodh	roinnt	de	na	haonaid	sin.	Ansin	rinneadh	iarratas	le	haghaidh	cealla	dearga	CMV-
diúltacha	 agus	 ionradaithe,	 agus	 eisíodh	 iadsan.	D’fhan	 dhá	 aonad	 de	 na	 cealla	 dearga	 sa	
chuisneoir	san	ionad	eisithe,	ámh.		

Sa	 limistéar	 cliniciúil,	 beartaíodh	 ar	 oideas	 le	 haghaidh	 riachtanais	 speisialta	 fola.	 Bhailigh	
altra	aonad	de	chealla	dearga	nach	raibh	CMV-diúltach	ná	ionradaithe	agus	fuilaistríodh	é	sin.	
Theip	ar	na	haltraí	a	aithint	go	raibh	gá	le	cealla	dearga	CMV-diúltacha	agus	ionradaithe	le	
linn	na	seiceálacha	réamh-fhuilaistriúcháin.		

In	2010,	fuair	NHO	na	tuarascálacha	seo	a	leanas	a	bhain	le	haistriú	comhábhair	fola	nach	
raibh	CMV-diúltach	ná	ionradaithe.

Tábla	27:	Tásc	ar	chomhábhair	fola	le	riachtanais	speisialta	(n=20)

Tuarascálacha n Tásca	 ar	 riachtanais	 speisialta	 arna	 dtuairisciú	 ag	
ospidéil

Teip comhábhair ionradaithe 
a aistriú 

10 •	 Leoicéime	limficíteach	ainsealach	a	fuair	
analóga	púirín	(3)

•	 Liomfóma	Hodgkin/Neamh-Hodgkin	(4)
•	 Siondróm	Di	George	(1)
•	 Eile	(2)
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Tuarascálacha n Tásca	 ar	 riachtanais	 speisialta	 arna	 dtuairisciú	 ag	
ospidéil

Teip	comhábhair	CMV-
diúltacha a aistriú

4 •	 Liosta	le	haghaidh	trasphlandú	orgáin	
sholadaigh		(2)

•	 HIV	(1)
•	 Níor	soláthraíodh	an	tásc	(1)

Teip	comhábhair	CMV-
diúltacha	agus	ionradaithe	a	
aistriú

6 •	 Liosta	le	haghaidh	trasphlandú	orgáin	
sholadaigh		(2)

•	 Urchóideacht	Haemaiteolaíoch	(4)

Bhain	 na	 tuarascálacha	 a	 fuarthas	 sa	 chatagóir	 seo	 le	 fuilaistriúcháin	 nár	 chomhlíon	 na	
treoirlínte	áitiúla.	I	gcás	go	lorgaítear	riachtanais	speisialta,	ba	chóir	iad	a	sholáthar	nó	dúshlán	
a thabhairt don riachtanas.  
Cé	gur	foilsíodh	treoirlínte	le	déanaí	maidir	le	comhábhair	ionradaithe	fola	(BCSH,	2010),	tá	
gá	le	beartas	náisiúnta	maidir	le	húsáid	chuí	fola	atá	CMV-diúltach	agus	ionradaithe.		

D’ardaigh	líon	na	dtuarascálacha	arna	bhfáil	ag	NHO	ó	2007	i	leith	a	bhain	le	teip	riachtanais	
speisialta	a	fhuilaistriú.	

Moladh	
Is	gá	beartas	náisiúnta	a	cheapadh	maidir	le	húsáid	chuí	fola	atá	CMV-diúltach	agus		ionradaithe.

Tábla	28:	Teip	riachtanais	speisialta	a	fhuilaistriú	2007-2010

Catagóir	na	Tuarascála Cineál Comhábhair 2007 2008 2009 2010

Teip	comhábhar	CMV-
diúltach a thabhairt 
 
 

Cealla	Dearga 2 0 2 4

Pláitíní 1 0 1 0

Iad	araon 2 0

Teip	cealla	dearga	
ionradaithe a thabhairt Cealla	Dearga 4 7 6 10

Teip	cealla	dearga	CMV-
diúltacha	agus	ionradaithe	a	
thabhairt

Cealla	Dearga 4 1 6 6

Pláitíní 0 0 0 1

Iomlán  11 8 18 21

SAE	éigeantach  3 3 6 10

SAE	neamhéigeantach  8 5 12 11

Baineann	 beagnach	 95%	 (54)	 de	 thuarascálacha	 le	 comhdhlúthcháin	 ceall	 dearg.	Tharla	
SAEanna	sa	 limistéar	cliniciúil	agus	sa	HBB	araon	agus	an	sciar	céanna	sa	dá	réimse	nach	
mór.	Léiríonn	seo	an	tábhacht	a	bhaineann	le	cumarsáid	mhaith	a	bheith	ann	idir	an	fhoireann	
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chliniciúil	agus	foireann	HBB	agus	le	hoiliúint	an	dá	ghrúpa	sin.	Moltar	gur	chóir	othair	atá	
i	mbaol	TAGvHD	agus/nó	 ionfhabhtú	CMV	a	 fháil	 a	 chur	ar	 an	eolas	 go	bhfuil	 gá	 acu	 le	
comhábhair	 fola	atá	CMV-diúltach	agus	 ionradaithe	agus	ba	chóir	eolas	soiléir,	 iomchuí	a	
sholáthar	dóibh	maidir	leis	sin		(Taylor	et	al.,	2009,	BCSH,	2010).	Tá	sé	sin	tábhachtach	ach	
go	háirithe	i	gcás	go	bhfreastalaíonn	na	hothair	sin	ar	ospidéil	eile	nó	ar	rannóga	eile	san	
ospidéal	e.g.	chun	cúram	nó	gnáthaimh	chomhroinnte	a	sholáthar	in	ospidéil	eile.

Moladh
Molann	NHO	go	bhforbrófaí	faisnéis	don	othar	e.g.	bileoga	eolais,	cártaí	etc.	a	mhíneoidh	go	
soiléir	riachtanais	speisialta	aistrithe	d’othair.

Láimhseáil	agus	stóráil	SAEanna	(n=21)
Aonad	le	lipéad	mícheart	a	aistríodh	(n=14)
Áirítear	 sa	 chatagóir	 seo	 SAEanna	mar	 ar	 aistríodh	 an	 comhábhar	 ceart	 chuig	 an	 othar	
cé	go	raibh	earráidí	tromchúiseacha	a	tharla	sa	lipéadú	agus	a	bhféadfadh,	 i	gcásanna	eile,	
aistriú	an	chomhábhair	mhíchirt/plasma	SD	eascairt	as	don	othar	e.g.	trasuíomh	lipéad	sa	
chrosmheaits.

•	 San	iomlán	ghlac	NHO	le	14	thuarascáil.		
•	 I	12	de	na	 tuarascálacha	sin	ainmníodh	an	HBB	mar	shuíomh	na	chéad	earráide.	

Bhain	tuarascáil	amháin	le	hearráid	a	tharla	le	linn	samplála	agus	san	HBB,	mar	ar	
scríobhadh	an	dáta	breithe	mícheart	ar	an	sampla	agus	mar	ar	tharla	trasuíomh	lipéad	
san	HBB.		Bhain	an	tuarascáil	dheireanach	le	hearráid	sa	tras-scríobh	a	rinneadh	ar	
ainm	an	othair	ar	an	sampla	don	fhuilaistriú	agus	mar	thoradh	air	sin	aistríodh	aonad	
de	chealla	dearga	a	raibh	an	lipéad	mícheart	air	(féach	SAE	cás	14).		

•	 Bhain	aon	tuarascáil	déag	le	trasuíomh	na	lipéad	idir	aonaid	le	linn	an	chrosmheaits.		
•	 Roghnaigh	eolaí	míochaine	uimhir	mhícheart	aonaid	le	linn	dó	bheith	ag	eisiúint	dhá	

aonad	de	chealla	dearga	agus	chlóigh	amach	dhá	lipéad	HBB	leis	an	uimhir	sin.	Níor	
tugadh	seo	faoi	deara	le	linn	na	seiceála	cois	leapa.	

•	 I	dtuarascáil	eile	eisíodh	agus	aistríodh	aonad	pláitíní	gan	aon	 lipéad	HBB	ná	aon	
sonraí	othair	air.	Tharla	sin	le	linn	éigeandála	agus	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre	
na	saotharlainne.	Bhí	an	t-eolaí	míochaine	ar	ghlao-dhualgas	agus	d’oibrigh	de	ghnáth	
i	saotharlann	eile	ach	bhí	oiliúint	air	i	bpróiseas	eisiúna	pláitíní.	Ní	raibh	an	t-altra	
a	bhailigh	agus	a	d’aistrigh	an	comhdhlúthchán	pláitíní	ar	an	eolas	maidir	le	haistriú	
pláitíní	agus	níor	lorg	comhairle	óna	comhghleacaithe.				

Sainchuntas 11 
Bhí	 eolaí	 míochaine	 ag	 logáil	 sampla	 don	 chrosmheaits	 agus	 thug	 faoi	 deara	 nach	 raibh	
ainm	an	othair	ar	an	sampla	mar	an	gcéanna	leis	an	ainm	ar	an	gcóras	LIS.	Rinne	an	t-eolaí	
míochaine	teagmháil	leis	an	limistéar	cliniciúil	agus	dhearbhaigh	altra	sa	limistéar	sin	go	raibh	
na	sonraí	ar	an	sampla	ceart.	Dhearbhaigh	sí	sonraí	an	othair	ón	lipéad	seoladhghraif	sna	
cás-nótaí.	Bhí	ainm	an-fhada	ag	an	othar,	ámh,	agus	ní	raibh	roinnt	de	na	litreacha	clóite	ar	
an	lipéad.	Eisíodh	agus	aistríodh	cealla	dearga	le	leagan	níos	giorra	agus	mícheart	d’ainm	an	
othair	ar	an	aonad.	San	iniúchadh	a	rinneadh	ar	an	gcás	seo	luadh	go	raibh	teip	córais	i	gceist	
sa	mhéid	nár	áiríodh	go	hiomlán	ainmneacha	fada	othair	ar	lipéid	seoladhghraif.	D’imigh	an	
t-ospidéal	i	ngleic	leis	an	gceist	sin	láithreach	bonn	agus	rinneadh	athfhormáidiú	ar	an	lipéad.		

•	 Cé	nár	tugadh	an	fhuil	mhícheart	d’aon	othar	sna	cásanna	seo,	ba	léir	nár	tugadh	na	
hearráidí	faoi	deara	roimh	an	tseiceáil	cois	leapa	nó	dá	éis.		
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Moladh	
Ní	foláir	a	chur	ina	luí	ar	an	bhfoireann	a	dhéanann	comhábhair	agus	táirgí	fola	a	fhuilaistriú	
cé	chomh	tábhachtach	is	atá	an	tseiceáil	cois	leapa	sa	chleachtas	sábháilte	fuilaistriúcháin.

Comhábhair	fola	a	stóráladh	go	mícheart	a	aistríodh	(n=6)
Áirítear	sa	chatagóir	seo	SAEanna	inar	aistríodh	an	comhábhar	ceart	chuig	an	othar	beartaithe	
ach	inar	tharla	earráidí	stórála	a	raibh	mar	thoradh	orthu	nach	raibh	an	comhábhar	sábháilte	
le	haistriú	e.g.	comhábhair	ceall	dearg	a	cuireadh	ar	ais	i	stóráil	rialaithe	tar	éis	30	nóiméad,	a	
baineadh	amach	arís	agus	a	aistríodh	níos	mó	ná	ceithre	huaire	tar	éis	iad	a	bhaint	amach	ar	an	
gcéad	dul	síos	ón	stóráil	rialaithe,	comhábhair	stóráilte	i	stóráil	neamhrialaithe	nó	fadhbanna	
le	 stóráil	 rialaithe.	Rinne	NHO	athbhreithniú	 ar	 shé	 thuarascáil	 a	 bhain	 le	 comhábhair	 a	
stóráladh	go	mícheart	agus	a	aistríodh	chuig	othair.	Bhain	gach	tuarascáil	le	cealla	dearga.		

Tábla	29:	Achoimre	ar	SAE	a	bhaineann	le	stóráil	(n=6)

Tuarascáil n Sonraí

Cuireadh	aonaid	ar	ais	i	stóráil	
rialaithe	tar	éis	30	nóiméad,	
baineadh	iad	amach	arís	agus	
aistríodh	iad	níos	mó	ná	ceithre	
huaire tar éis iad a bhaint as an 
stóráil	ar	an	gcéad	dul	síos	

4 I	ngach	tuarascáil	cuireadh	cealla	dearga	ar	
ais sa chuisneoir san ionad eisithe tar éis 30 
nóiméad.	Níor	cuireadh	foireann	HBB	ar	an	
eolas.    
  

Stóráil	mhíchuí	comhábhar	 1 Rinneadh	dhá	aonad	de	chealla	dearga	a	
phacáil	go	mícheart	i	soitheach	bailíochtaithe	
stórála	ionas	go	bhféadfaí	iad	a	iompar.	
Ba	chóir	gur	pacáladh	na	cealla	dearga	sa	
soitheach	inmheánach	agus	iad	timpeallaithe	
le	pacaí	oighir.	Cuireadh	na	haonaid	seo	
taobh	leis	na	pacaí	oighir.	Aistríodh	na	
haonaid seo ina dhiaidh sin.

Fadhbanna	le	stóráil	rialaithe	 1 Bhain an cás seo le teip mapáil teochta a 
dhéanamh sa chuisneoir san ionad eisithe ar 
feadh	tuairim	is	24	uair	an	chloig.	Aistríodh	
sé	aonad	ceall	dearg.	

Comhábhar	a	bhí	imithe	in	éag	a	aistríodh	(n=1)
Bhain	tuarascáil	amháin	le	plasma	SD	a	bhí	imithe	in	éag.	Níor	baineadh	aonaid	amach	as	an	
gcuisneoir	san	ionad	eisithe	tráth	ar	shroich	siad	a	ndáta	éagtha.	Bailíodh	na	haonaid	sin	agus	
aistríodh	iad.	Sa	chás	seo,	ní	raibh	beartas	i	bhfeidhm	ag	an	HBB	an	lipéad	‘úsáid	faoin	dáta	
seo	tar	éis	a	leáite’	a	chur	ar	an	bplasma	SD.		

Eile	(n=16)
Cuireadh	sé	cinn	déag	de	na	SAEanna	sa	chatagóir	‘Eile’.		
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Tábla	30:		Achoimre	ar	SAEanna	arna	rangú	sa	chatagóir	‘Eile’	(n=16)

Cur síos ar an SAE n Sonraí an SAE Suíomh na chéad 
earráide

Tréimhse mhícheart 
fuilaistriúcháín

6 •	 Aistriú	níos	mó	ná	sé	
huaire	(5)

•	 Aistriú	róghasta	(1.5	uair)	
chuig	othar	i	mbaol(1)

Tabhairt an 
chomhábhair

Trealamh mícheart 
dáilte comhábhair

3 •	 Cealla	dearga	aistrithe	
ag	úsáid	trealamh	
neamhscagtha	dáilte	
comhábhair 

Tabhairt an 
chomhábhair

Comhábhair 
aistrithe	cé	go	raibh	
sláine	fhéideartha	an	
aonaid i mbaol 

3 •	 Trealamh lochtach dáilte 
comhábhair	agus	mar	
thoradh air sin shil an 
comhábhar	fola	(2).		Níor	
sainaithníodh an chúis i 
gcás	amháin.		

•	 Nótáladh	na	téachtáin	sa	
phaca	agus	sa	trealamh	
dáilte	comhábhair.	Níor	
sainaithníodh	an	chúis	(1).

Tabhairt an 
chomhábhair	(2)

Eile	(1)

Earráidí	sa	HBB 3 •	 Sampla neamhoiriúnach 
le trí earráid sa lipéadú a 
próiseáladh	(1)

•	 Sampla	10	lá	d’aois	
a úsáideadh don 
chrosmheaits	(1)

•	 Earráid le linn na tástála 
láimhe a raibh mar 
thoradh air nár aithníodh 
go	raibh	frith-	Kell	agus	
frith-Kpa	san	fhuil	ach	
roghnaíodh	fuil	Kell-
diúltach de réir bheartas 
an	ospidéil	le	haghaidh	
othair haematieolaíocha 
(1).		

Próiseáil	saotharlainne	
HBB	

Earráidí	ag	an	gcéim	
chléireachais	–	
aistríodh	fuil	chuig	
othar	ag	úsáid	
uimhir mhícheart 
taifid	leighis.		

1 •	 Bhíothas tar éis dhá uimhir 
taifid	leighis	a	shannadh	ar	
an othar.  

Cléireachas	tosaigh	
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Céim	sa	phróiseas	fuilaistriúcháín	inar	tharla	an	SAE	(n=114)
Sa	chuid	seo	den	tuarascáil	dírítear	ar	na	céimeanna	uile	den	phróiseas	fuilaistriúcháín	ag	ar	
tharla	SAEanna.	Mar	ab	amhlaidh	i	mblianta	roimhe	seo,	is	ag	céim	an	oideasaithe/iarratais	
den	phróiseas	oibre	is	mó	a	tharla	teagmhais	dhíobhálacha	(n=46),	agus	ina	dhiaidh	sin	ba	
san	HBB	is	mó	a	tharla	siad	HBB	(n=32)	ansin	sa	tríú	háit	tharla	siad	ag	céim	thabhairt	an	
chomhábhair	(n=12).	Tá	sé	seo	ag	teacht	le	torthaí	na	bliana	2009.		

Fíor	7:		Céimeanna	an	phróisis	fuilaistriúcháín	ag	ar	tharla	SAE	(n=114)
Prescription Request

Laboratory Processing - Blood Transfusion

Administration
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Laboratory Processing - Other
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Initial Clerking at Hospital

Other
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Fíor	8:	Toradh	an	SAE	ag	céim	an	oideasaithe/iarratais,	na	próiseála	agus	thabhairt	
an	chomhábhair	i	saotharlann	an	HBB	(n=90)
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•	 Mar	thoradh	ar	earráidí	a	rinne	dochtúirí	ag	céimeanna	an	oideasaithe/iarratais	fuair	
othair	fuilaistriúcháin	nach	raibh	gá	acu	leo,	nó	fuair	siad	an	comhábhar	mícheart	nó	
an	táirge	mícheart	fola	nó	níor	cloíodh	leis	na	riachtanais	speisialta.			

•	 Mar	 thoradh	 ar	 earráidí	 a	 rinne	 na	 heolaithe	míochaine	 sa	HBB	 fuair	 othair	 an	
comhábhar	nó	an	táirge	mícheart,	níor	cloíodh	le	riachtanais	speisialta	agus	i	gcás	
go	raibh	earráidí	sa	tástáil	eisíodh	an	comhábhar	leis	an	bhfuilghrúpa	mícheart	ABO/
Rh	D	don	othar.		

•	 Mar	thoradh	ar	earráidí	i	dtabhairt	an	chomhábhair	fuair	othair	fuilaistriú	nach	raibh	
gá	 leis	 (toisc	 nár	 bailíochtaíodh	 torthaí	 haemaiteolaíocha),	 baineadh	 úsáid	 as	 an	
trealamh	mícheart	dáilte	comhábhair	agus	aistríodh	comhábhair	 fola	róghasta	nó	
rómhall.		

Tráth tharlú na SAEanna 
Rinneadh	athbhreithniú	i	dtuarascálacha	2010	SAE	ar	dháta	agus	ar	am	tharlú	na	n-earráidí.	
Tharla	 58	 (51%)	 SAE	 lasmuigh	 de	 ghnáthuaireanta	 oibre,	 tharla	 41	 (36%)	 SAE	 le	 linn	
gnáthuaireanta	oibre	don	fhoireann	chliniciúil	agus	saotharlainne	agus	ní	raibh	an	fhaisnéis	
maidir	leis	seo	soiléir	i	15	(13%)	thuarascáil.

Cuirtear	 i	 láthair	 anailís	 bhreise	 ar	 an	 bpróiseas	 fuilaistriúcháin	 áit	 a	 dtarlaíonn	 formhór	
na	SAEanna.	Léiríonn	sé	sin	go	dtarlaíonn	a	lán	SAEanna	tráth	a	mbeartaítear	ar	oideas/a	
ndéantar	 iarratas	 agus	 san	HBB	 lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre,	 tráth	nach	bhfuil	 ach	
líon	 beag	 den	 fhoireann	 ag	 obair,	 agus	 tráth	 nach	mbíonn	 tacaíocht	 a	 gcomhghleacaithe	
sinsearacha	ar	fáil.		

Tábla	31:		Am	tarlaithe	SAE	ag	céim	den	phróiseas	oibre		

Oideasú/Iarratas	(46) Próiseáil	Saotharlainne	HBB	
(32)

Lasmuigh	de	
ghnáthuaireanta	oibre

21	(46%) 17	(53%)

Le	linn	gnáthuaireanta	
oibre

18	(39%) 11	(34%)

Neamhshoiléir 7	(15%) 4	(13%)

Ní	raibh	sonraí	imleora	ar	fáil	chun	measúnú	a	dhéanamh	ar	cibé	acu	an	raibh	aon	difríocht	
ann	 i	dtarlú	na	n-earráidí	 a	bhain	 le	 foireann	nár	oibrigh	ar	bhonn	gnáthúil	 sa	HBB	nó	 i	
limistéir chliniciúla áit ar tharla SAE. 

SAE	a	thabhairt	faoi	deara
Baineann	an	chuid	seo	den	tuarascáil	le	SAEanna	a	thabhairt	faoi	deara.		
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Tábla	32:		SAE	a	thabhairt	faoi	deara

Ball	foirne		
Tuarascálacha 
iomlána Éigeantach	 Neamhéigeantach	

Eolaí míochaine 46 25	(54%) 21	(46%)

Oifigeach	
Haemafhaireachais 35 5	(14%) 30	(86%)

Altra 20 10	(50%) 10	(50%)

Dochtúir 10 2	(20%) 8	(80%)

Eile 3 2	(66%) 1	(33%)

Thug	Eolaithe	Míochaine	faoi	deara	46	(40%)	de	na	SAEanna	a	tuairiscíodh	–	tugadh	dhá		SAE	
faoi	deara	sa	tsaotharlann	haemaiteolaíochta.	Tugadh	iad	seo	faoi	deara	tar	éis	athbhreithniú	
a	dhéanamh	ar	obair	a	rinneadh	ar	ghlao-dhualgas,	nó	obair	le	haghaidh	rith	fola	mór,	le	linn	
eisiúint	an	chéad	aonaid	eile	nó	le	linn	réiteach	stoic	nó	earráid	maidir	le	comhábhair	fola	a	
rinne	an	t-eolaí	míochaine.			

I	gcás	ceithre	cinn	de	na	SAEanna	thug	na	hEolaithe	Míochaine	iad	faoi	deara	agus	cheistigh	
siad	 iad	tráth	ar	eisíodh	na	cealla	dearga	agus	an	plasma	SD.	Rinneadh	cinntí	cliniciúla	na	
comhábhair	fola	sin	a	aistriú,	agus	mar	thoradh	air	sin	rinneadh	trí	 fhuilaistriú	ceall	dearg	
nach	raibh	gá	leo	agus	aistríodh	plasma	DS	in	ionad	albaimine.

•	 Thug	 Oifigigh	 Hameafhaireachais	 35	 (31%)	 SAE	 faoi	 deara,	 agus	 ba	 SAEanna	
neamhéigeantacha	a	bhformhór	sin,	a	tharla	i	limistéar	cliniciúil.	

•	 Thug	altraí	faoi	deara	20	(18%)	SAE,	agus	thug	dochtúirí	faoi	deara	10	(9%)	gcinn.		
Léiríonn	seo	go	bhfuil	feasacht	ann	i	measc	na	foirne	cliniciúla	maidir	le	tuairisciú	
haemafhaireachais.

•	 Rangaíodh	trí	cinn	de	SAEanna	sa	chatagóir	‘Eile’	mar	seo	a	leanas:
 - Thug	cigire	INAB	faoi	deara	gur	aistríodh	aonaid	a	stóráladh	go	mícheart	le	linn	
dóibh	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	an	bpróiseas	HBB	

 - Aistríodh	 an	 táirge	mícheart	 i	 gcás	 gur	 aistríodh	 plasma	 SD	 chun	 éifeachtaí	
warfarin	 a	 aisiompú,	 in	 ionad	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	 Prótroimbine	 a	
úsáid.	Leag	NHO	béim	air	seo	tráth	a	raibh	siad	ag	athbhreithniú	tuarascála.		

 - Aistríodh	comhábhar	mícheart	chuig	nua-naí	a	nochtadh	do	dheonacháin	bhreise	
tar	éis	athghlaoch	a	dhéanamh	ar	pedipak.	Tharraing	IBTS	aird	ar	an	SAE	seo.		

Cúis an SAE 
Sa	 rannóg	 seo	 tugtar	 forléargas	 ar	 an	 anailís	 chúisíodh	 ar	 idir	 SAEanna	éigeantacha	 agus	
SAEanna	 neamhéigeantacha.	 Bhí	 páirt	 ag	 earráidí	 daonna	 agus	 earráidí	 córais	 araon	 sna	
SAEanna	a	tuairiscíodh	in	2010.	Tuairiscíodh	earráidí	córais	i	31	tuarascáil,	earráidí	daonna	i	
108	dtuarascáil	agus	idir	earráidí	córais	agus	earráidí	daonna	i	25	thuarascáil.		

Earráidí	córais
Tuairiscíodh	earráidí	córais	i	31	chás.	Tuairiscíodh	teip	córais	i	29	gcás,	agus	tuairiscíodh	dhá	
theip	córais	in	dhá	chás	agus	trí	cinn	i	gcás	amháin.	
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Tábla	33:	Earráidí	córais	as	ar	eascair	earráidí	tuairiscithe	(n=35)	

Rangú	
earráidí 
córais	

N Nóta	tráchta

Beartais/
Gnáthaimh

16 •	 Beartais	neamhiomlána	saotharlainne	nó	gan	aon	bheartas	
saotharlainne,	go	príomha	ar	shaincheisteanna	HBB	amhail	
bainistiú	stoic,	bailiú	ón	HBB	agus	lipéadú	

•	 Ní	dhearnadh	nuashonraú	ar	an	mbeartas	cliniciúil	maidir	le	
soláthar	comhábhair	ionradaithe	d’othair	ar	Bendamustine	de	
réir	threoirlinte	BCSH	(2010)

•	 Gan	aon	ghnáthamh	ann	sa	limistéar	cliniciúil	chun	ID	othair	a	
bhailíochtú	tráth	a	bhfuil	torthaí	fola	á	dtógáil	ar	an	teileafón	

Dearadh 6 •	 	Cosúlacht	na	n-ainmneacha	“Octaplas”	agus	“Octaplex”	
•	 	Mar	thoradh	ar	dhearadh	an	lipéid	seoladhghraif	ní	raibh	

dóthain	spáis	ann	d’ainm	an	othair		
•	 Léiríodh	go	raibh	easnaimh	ann	sa	chóras	LIS	i	ndáil	le	córais	

teicneolaíochta	faisnéise	

Ábhair 4 •	 Léiríodh	go	raibh	lochtanna	ann	a	bhain	le	saintrealamh	
fuilaistriúcháin

•	 Cosúlacht	na	pacáistíochta	seachtraí	idir	sreabhán	IV	agus	
trealamh	fuilaistriúcháín	

Tosaíochtaí 
Bainistíochta

3 •	 Ní	éascaítear	oiliúint	altraí	i	gcleachtais	an	fhuilaistriúcháin	
•	 Soláthar	laghdaithe	foirne	in	HBB	
•	 Cinneadh	bainistíochta	gnáthamh	mapála	teochta	a	chur	i	

gcrích	gan	RC	a	bhogadh	isteach	i	stóráil	rialaithe	

Cultúr 3 •	 Thug	Lianna	Comhairleacha	treoracha	do	NCHD	fuil	a	ordú,	
fiú	agus	an	fuilaistriú	gan	a	bheith	ag	cloí	le	treoirlínte	an	
ospidéil 

Tógáil 1 •	 Toradh	bréagdheimhneach	tar	éis	tástáil	a	chur	ar	bun	chun	
comhábhar	fola	a	shaothrú		

Eile 2 •	 D’fhreastail	an	t-othar	ar	chlinic	measúnaithe	réamhobráide	
gan	ach	seachtain	amháin	fágtha	roimh	an	obráid.	Glacadh	
isteach	iad	don	fhuilaistriú.	

•	 	Téachtáin	sa	phaca	–	níor	aithníodh	aon	teip	dhaonna	

Earráid	Dhaonna
I	gcás	na	hearráide	daonna,	tuairiscíodh	159	den	chineál	earráide	sin	as	measc	108	dtuarascáil.	
Bhí	níos	mó	ná	earráid	dhaonna	amháin	ann	as	measc	39	dtuarascáil.	In	dhá	thuarascáil,	ní	
fhéadfaí	an	earráid	a	rangú.	
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Tábla	34:	Earráidí	daonna	as	ar	eascair	earráidí	tuairiscithe	SAE	(n=159)

Rangú	na	
hearráide 
daonna

N Nóta	tráchta

Eolas 39 •	 Theip	ar	idir	fhoireann	chliniciúil	agus	fhoireann	na	
saotharlainne	eolas	a	chur	i	bhfeidhm	agus	mar	thoradh	air	
sin tharla SAE. 

Teip cloí le 
beartais/
gnáthaimh

53 •	 Theip	ar	idir	fhoireann	chliniciúil	agus	fhoireann	na	
saotharlainne	cloí	le	beartais	bhunaithe	an	ospidéil	agus	mar	
thoradh air sin tharla SAE. 

Bailíochtú 20 •	 Níor	cuireadh	i	gcrích	seiceálacha	sa	HBB	ná	sa	limistéar	
cliniciúil 

Neamhaird 15 •	 Teipeanna	mar	shampla	easpa	airde	(e.g.	céim	a	ligean	thart	sa	
tasc	gnáthúil	mar	thoradh	easpa	airde)	etc.

Monatóireacht 3 •	 Teip	monatóireacht	a	dhéanamh	ar	rátaí	iondoirte	

An tasc a chur 
i	gcrích	go	
mícheart

6 •	 Níor	cuireadh	tascanna	i	gcrích	i	limistéir	chliniciúla	agus	
shaotharlainne araon.  

Comhordú/
cumarsáid

19 •	 Teipeanna	sa	chumarsáid	scríofa	agus	sa	chumarsáid	ó	bhéal	
go	príomha	sa	limistéar	cliniciúil.

•	 Tharla roinnt teipeanna tráth a raibh cúram an othair á 
aistriú	ó	bhall	foirne	amháin	go	ball	foirne	eile	leighis	sa	
limistéar cliniciúil.

•	 Tharla	teipeanna	i	gcás	go	raibh	cúram	an	othair	á	
chomhordú	idir	dhá	fhoireann	leighis	–	mar	ar	ordaigh	
foireann	amháin	comhdhlúthúcháin	ceall	dearg	nach	raibh	
gá	leis	agus	mar	ar	chuir	an	dara	foireann	an	t-ordú	sin	
ar	ceal	agus	níor	chuir	siad	sin	in	iúl	do	na	haltraí	a	bhí	ag	
déanamh	cúraim	den	othar–	mar	ar	meascadh	na	horduithe	
do	chomhábhair	fola;	nó	idir	soláthraithe	cúraim;	mar	ar	
léirmhínigh	altra	treoracha	béil	an	dochtúra	go	mícheart	agus	
mar	thoradh	air	sin	mhol	go	n-úsáidfí	comhdhlúthúchán	ceall	
dearg	ar	cuireadh	stop	leis	i	gcás	amhrasta	SAR.	

Eile 2 •	 Níor	fhreastail	ball	foirne	a	bhí	páirteach	i	ndéanamh	na	
n-earráidí	sin	ar	thraenáil	

Nach	féidir	a	
rangú

2 •	 Ní	raibh	cúis	na	hearráide	soiléir	

 
•	 Níor	 cloíodh	 le	beartais	bhunaithe,	níor	bailíochtaíodh	neamhaird	dhaonna	ná	ní	

dhearnadh	monatóireacht	air	sin	i.e.	teip	an	rud	ceart	a	dhéanamh,	sin	an	earráid	
dhaonna is minice a tharlaíonn.  
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•	 In	2010	bhí	easpa	eolais	ar	cheann	de	na	hearráidí	daonna	ba	mhó	a	tuairiscíodh	
i	 limistéir	 chliniciúla	 agus	 shaotharlainne	 araon.	Ní	 rud	nua	 í	 an	 easpa	 eolais	 sna	
hearráidí	a	dhéantar	san	fhuilaistriúchán.	Leagadh	béim	air	sin	freisin	i	dtuarascála	
NHO	roimhe	seo,	agus	tá	sé	inchomparáide	freisin	le	staidéir	ar	earráidí	i	gcógais	
(Leape	at	 al.,	 1995).	Cé	gur	 chóir	d’ospidéil	 leanúint	orthu	ag	 tacú	 le	 cleachtóirí	
cliniciúla	agus	saotharlainne	bheith	ar	an	eolas	 faoi	chleachtas	an	fhuilaistriúcháin,	
tá	tionscnaimh	náisiúnta	amhail	an	clár	oiliúna	ar	an	ngréasán	agus	roghanna	don	
fhorbairt	ghairmiúil	ar	fáil	freisin.		

•	 Luadh	teipeanna	cumarsáide	agus	comhordúcháin	i	19	SAE.	Tá	an	tsealaíocht	foirne	
ina	gné	choitianta	sa	chúram	sláinte,	ach	is	minic	a	tharlaíonn	na		teipeanna	seo	mar	
nach	gcuireann	gairmithe	cúraim	sláinte	faisnéis	chliniciúil	in	iúl	dá	chéile	go	beacht.		

•	 Chun	dul	i	ngleic	leis	an	bhféidearthacht	go	dtarlódh	earráid	agus	chun	feabhas	a	
chur	ar	éifeachtacht	agus	ar	cháilíocht	an	chúraim	d’othair	 in	ospidéil,	 forbraíodh	
raon	cur	chuige	san	Astráil,	 sna	Stáit	Aontaithe	agus	sa	Ríocht	Aontaithe	–	 féach	
thíos.  

http://www.health.gov.au/internet/safety/publishing.nsf/content/PriorityProgram-05
http://psnet.ahrq.gov/glossary.aspx?indexLetter=H
http://www.rcplondon.ac.uk/resources/acute-care-toolkit-1-handover	
 
I	gcur	chuige	dá	leithéid,	arna	mholadh	ag	Feidhmeannacht	na	Seirbhísí	Sláinte	agus	ag	an	
Scéim	Slánaíochta	Cliniciúla	baintear	leas	as	uirlis	struchtúrtha	chun	feabhas	a	chur	ar	an	
gcumarsáid	idir	gairmithe	cúraim	sláinte	ionas		gur	féidir	a	thabhairt	faoi	deara	má	tá	othair	
in	ospidéil	ghéarchúraim	ag	dul	in	olcas	agus	chun	freagairt	do	na	cásanna	sin.	Tagraíonn	an	
uirlis	‘ISBAR’		(Identification;	Situation;	Background;	Assessment;	Recommendation)	do	chás	
i	suíomh	cúraim	sláinte,	ina	bhfuil	riocht	fiseolaíochta	othair	ag	dul	in	olcas	agus	nach	bhfuil	
soláthar	déanta	do	chúram	gnáthúil	in	ospidéil.	Tá	an	cur	chuige	seo	in	úsáid	faoi	láthair	in	
ospidéil	 in	Éirinn	mar	chuid	den	chóras	scórála	réamhrabhaidh.	Tá	tuilleadh	eolais	maidir	
leis	seo	le	fáil	ag:	http://www.hse.ie/eng/about/Who/clinical/natclinprog/acutemedicineprog/
earlywarningscore/aboutnews.html.		

D’fhéadfaí	cur	leis	an	gcur	chuige	seo	ionas	go	n-áireofaí	cumarsáid	tráth	a	bhfuil	baill	foirne	
ag	glacadh	cúraim	an	othair	ó	bhaill	foirne	eile	in	ospidéil.		

Forléargas	ar	bhunchúiseanna	SAE	
Sna	tuarascálacha	a	fhaigheann	NHO	luaitear	an	earráid	dhaonna	bliain	i	ndiaidh	bliana	ar	
an	bpríomhghné	 is	cúis	 le	SAEanna	 i	bpróiseas	an	 fhuilaistriúcháin.	De	ghnáth	dírítear	an	
gníomh	leantach	ar	iomardú	a	thabhairt	do	bhaill	foirne	agus	oiliúint	feabhais	a	chur	orthu,	
gan	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	na	nithe	is	cúis	leis	na	hearráidí	daonna.	D’fhéadfaí	deiseanna	
a	ligean	tharainn	chun	dul	i	ngleic	leis	na	saincheisteanna	nó	íoslaghdú	ar	an	bhféidearthacht	
go	dtarlódh	a	 leithéid	arís,	amhail	na	deiseanna	a	 luadh	roimhe	seo,	chun	íoslaghdú	ar	na	
hearráidí	 a	 bhaineann	 le	 cumarsáid	 agus	 comhordú	 cúraim.	An	 rogha	 cur	 chuige	 ná	 baill	
foirne	a	spreagadh	chun	tuairisciú	ar	SAEanna	trí	leas	a	bhaint	as	an	mbeartas	‘gan	locht’	agus	
trí anailís bhunchúise a dhéanamh.
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Gníomh leantach
Tar	 éis	 iniúchadh	 agus	meastóireacht	 a	 dhéanamh	 is	 é	 cuspóir	 an	 ghnímh	 leantaigh	 (i.e.	
ceartaitheach	agus	coisctheach)	ná	dul	i	ngleic	le	bunchúis	an	teagmhais.	In	anailís	a	rinneadh	
ar	thuarascálacha	a	fuarthas	in	2010	tugadh	le	fios	gur	cuireadh	i	gcrích	gníomh	leantach	i	
77	(68%)	de	na	SAEanna.	Cibé	scéal	é,	i	30	(26%)	cás,	níor	cuireadh	i	gcrích	aon	ghníomh	
leantach. 
 
Tábla	35:		Gníomh	leantach/IBCT

Catagóir	an	
ghnímh	leantaigh	

Sonraí N

Oideachas	agus	
athoiliúint

Dhírigh	an	t-oideachas	agus	an	athoiliúint	ar	an	duine	a	
bhí	páirteach	san	SAE	nó	cuireadh	an	oiliúint	sin	ar	fáil	
do	gach	ball	den	fhoireann	chliniciúil	agus	den	fhoireann	
saotharlainne.  

26

Athbhreithniú 
agus	athrú	próisis/
gnáthaimh	

Áiríonn	seo	idir	phróisis	agus	gnáthaimh	chliniciúla	agus	
shaotharlainne	mar	shampla	athruithe	sa	phacáistiú,		
trealamh	fuilaistriúcháin	agus	pátrúin	lódála	buidéil	le	
haghaidh	tástálacha.	

12

Athbhreithniú	agus	
forbairt	beartas	

I	limistéar	cliniciúil	HBB.		 9

Cumarsáid Áiríonn	seo	idirghabhálacha	sonracha	a	bhaineann	le	
cumarsáid	i	scríbhinn	e.g.	meamram	don	fhoireann,	
úsáid	leabhar	sonrach	nótaí	chun	torthaí	a	bhreacadh	
síos,	dáileadh	prótacal	póca	don	fhoireann	chliniciúil.		

7

Cúram leantach 
arna	chur	i	gcrích	
ag	an	Haemaiteolaí	
Comhairleach 

Labhair	an	Haemaiteolaí	Comhairleach	leis	an	
bhfoireann	leighis	a	bhí	páirteach	sa	SAE	nó	d’imigh	i	
ngleic	leis	an	gceist	trí	sheisiúin	leantacha	oideachais	a	
reáchtáil.  

7

Iniúchadh Rinneadh iniúchadh cliniciúil ar oiriúnacht an aistrithe 
comhábhar	fola	

2

Gníomhartha 
iolracha leantacha 

D’áirigh	seo	roinnt	idirghabhálacha	éagsúla	tar	éis	
SAE	e.g.	oiliúint,	cumarsáid,	athbhreithniú	agus	athrú	
gnáthamh.	

9

Eile D’áirigh	seo
•	 Idirghabhálacha	sonracha	a	bhain	leis	an	gcás	e.g.	

atástáil	samplaí,	monatóireacht	le	haghaidh	SAR
•	 Cur	isteach	tuarascála	breise	e.g.	chuig	IBTS	nó	

chuig	an	mbainisteoir	riosca	chliniciúil	
•	 Bhí	plé	ann	ag	cruinniú	de	choiste	fuilaistriúcháin	

an ospidéil 

5
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Éilítear	 faoi	Threoir	 2005/61/CE	 ón	 gCoimisiún	 go	 gcuirfí	 i	 gcrích	 gníomh	 ceartaitheach	
tar	éis	SAE.	Sonraíodh	an	gníomh	ceartaitheach	i	35	(80%)	thuarascáil	maidir	 le	SAEanna	
éigeantacha.	 In	athbhreithniú	a	rinneadh	ar	ghníomhartha	 leantacha	 luadh	gurb	trí	mheán	
an	oideachais	agus	na	hathoiliúna	is	minice	a	dhéantar	idirghabháil	cheartaitheach	tar	éis	do	
SAE	tarlú.	Léiríonn	rannpháirtíocht	an	Haemaiteolaí	Chomhairligh	sa	ghníomh	leantach	go	
bhfuil	an-tábhacht	ag	baint	leis	an	ról	ceannaireachta	cliniciúla	seo	i	measc	a	bpiaraí	leighis.	
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7.1 2010:  saE bainteach le hOthair 
Phéidiatraiceacha 0-18 mbliana d’aois 
(n=21)

Torthaí
Bhí	21	tuarascáil	ann	sa	chatagóir	SAE/IBCT	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha.	Glacadh	le	
dhá	thuarascáil	déag	ó	ospidéil	phéidiatraiceacha,	ocht	gcinn	ó	ospidéil	ghinearálta	le	haonaid	
phéidiatraiceacha/mháithreachais	iontu	agus	tuarascáil	amháin	ó	ospidéal	máithreachais	mar	
atá	sonraithe	sa	tábla	thíos:

Tábla	36	SAE	pheidiatraiceach	0-18	(n=21)

Aois	an	fhaighteora Comhábhar

Nua-naí	<28	lá 6 Cealla	dearga	 14

Naíonáin	(28	lá–		
bliain)

9 Pláitíní 6

1-12	bhliain 4 SD	Plasma 1

13-17	mbliana 2

Iomlán: 21 21

Rangú	SAE	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha	(n=21)
Ar	 dtús	 rinneadh	 na	 tuarascálacha	 seo	 a	 chatagóiriú	 bunaithe	 ar	 chineál	 an	 teagmhais	
dhíobhálaigh	don	othar.	

	Tábla	37:	SAE	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha	(n=21)

Rangú	an	SAE N

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh 6

Fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis 7

Fuilaistriú	a	raibh	mar	thoradh	air	go	raibh	nochtadh	breise	ann	d’othair	
phéidiatraiceacha 

3

Teip comhábhair ionradaithe a aistriú 2

SAE eile 3

Comhábhar	mícheart	a	aistríodh	(n=6)
•	 Bhí	dhá	thuarascáil	ann	(Saintuairiscí	12	agus	13)	a	bhain	le	comhábhar	mícheart	a	

aistríodh	san	ospidéal	céanna,	agus	bhain	siad	le	cealla	dearga	a	aistríodh	chuig	nua-
naíonna	ar	cealla	dearga	iad	nach	raibh	oiriúnach	le	haghaidh	nua-naíonna.	Sa	dá	chás	
bhí	gá	ag	an	nua-naí	le	haistriú	éigeandála	agus	ní	raibh	aon	chealla	dearga	oiriúnacha	
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nua-naíocha	 ar	 fáil	 i	mbanc	 fola	 an	ospidéil.	Glacadh	 cinneadh	 cliniciúil	 dul	 ar	 an	
aghaidh	leis	an	bhfuilaistriú.	Nochtadh	duine	de	na	naíonáin	d’fhuil	deontóra	bhreise	
nuair	nach	raibh	gá	leis	sin.	Tharla	na	hearráidí	sin	mar	thoradh	ar	theipeanna	córais	
sa	mhéid	nach	raibh	cealla	dearga	ar	fáil	i	mbanc	fola	an	ospidéil	a	bheadh	oiriúnach	
le	húsáid	le	haghaidh	nua-naí.		

Saintuairiscí	12	agus	13

Bhí	naíonán	neamhaibí	25	lá	d’aois	a	raibh	gá	aige	le	fuilaistriú	de	thoirt	
bheag	ceall	dearg	mar	go	raibh	ainéime	air	(Hb	7.9g/dl).	Bhí	eipeasóidí	
taicéacairde	agus	dísháithiúcháín	ocsaigine	ag	an	naíonán.	Ní	raibh	sé	
de	nós	ag	an	HBB	cealla	dearga	a	choinneáil	sa	stoc	a	bheadh	oiriúnach	
do	 nua-naí/d-úsáid	 phéidiatraiceach	 agus	 mar	 sin	 glacadh	 cinneadh	
cliniciúil	 aonad	de	chealla	dearga	CMV-diúltacha	a	aistriú	 (oiriúnach	
d’úsáid	i	nduine	fásta).

Dhá	mhí	dár	gcionn,	bhí	cur	 fola	sróine	ar	naíonán	neamhaibí	39	 lá	
d’aois.		Bhí	taicéacairde	agus	fotheannas	ar	an	naíonán	agus	bhí	a	Hb	
ag	7.2	g/dl.	Arís,	ní	raibh	sé	de	nós	ag	an	HBB	cealla	dearga	oiriúnacha	
a	choinneáil	 sa	 stoc	do	nua-naíonna/d’úsáid	phéidiatraiceach.	Tar	éis	
athbhreithniú	 cliniciúil	 a	 dhéanamh	 ar	 an	 naíonán,	 beartaíodh	 cealla	
dearga	CMV-diúltacha	a	aistriú		(oiriúnach	le	húsáid	i	nduine	fásta).	Bhí	
aonad máithreachais san ospidéal seo.  

Sa	 dá	 chás	 ní	 bhfuair	 na	 hothair	 na	 comhábhair	 is	 oiriúnaí.	An	 rud	
ba	 chúis	 leis	 an	 teagmhas	díobhálach	 seo	ná	nach	 raibh	na	haonaid	
oiriúnacha	ar	fáil.	D’iarr	HBB	comhairle	ar	speisialtóirí	chun	a	chinntiú	
go	gcuirfí	comhábhair	oiriúnacha	ar	fáil	do	gach	othar.		

•	 In	 dhá	 thuarascáil	 a	 bhain	 le	 comhábhar	 mícheart	 a	 aistríodh	 le	 linn	 éigeandála	
is	 earráidí	 bailiúcháin	 a	 bhí	 i	 gceist	 mar	 ar	 bailíodh	 na	 haonaid	 mhíchearta	 ón	
tsaotharlann.	Bhain	an	chéad	cheann	le	dochtúir	a	bhailigh	aonad	ceall	dearg,	a	bhí	
breis	 is	 cúig	 lá	 d’aois,	 le	 haghaidh	nua-naí.	 Sa	 dara	 cás	 níor	 bailíodh	 fuil	O	RhD-
diúltach	neamh-chrosmheaitseáilte	nua-naíoch	mar	go	raibh	míthuiscint	ann	idir	an	
dochtúir	a	d’ordaigh	é	agus	an	t-eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas.		

•	 Tharla	SAE	eile,	mar	gur	baineadh	úsáid	as	pláitíní	taiscthe	le	haghaidh	fuilaistriúcháin	
do	naíonán	in	ionad	aifiréis	pláitíní	a	úsáid,	agus	tharla	seo	mar	go	raibh	míchumarsáid	
ann	idir	an	t-eolaí	míochaine	agus	banc	fola	an	ospidéil	agus	an	t-ionad	soláthair.	Mar	
thoradh	air	seo	nochtadh	an	naíonán	d’fhuil	bhreise	nuair	nach	raibh	gá	leis.	

•	 Bhain	 tuarascáil	 eile	 le	 haistriú	 plasma	 SD	 chun	 athsholáthar	 a	 dhéanamh	 ar	
chaillteanas	 ó	 dhraein	 chliabhraigh	 i	 nua-naí	 in	 ionad	 úsáid	 a	 bhaint	 as	 albaimin	
5%.	 Bhí	 an	 t-ainéistéisí	 agus	 an	 lia	 cardatóracsach	 den	 tuairim	 go	 raibh	 sé	 ag	
cailliúint	plasma	trí	dhraenacha	cliabhraigh,	agus	mar	sin	glacadh	cinneadh	cliniciúil	
na	 caillteanais	 a	 athsholáthar	 le	plasma	SD.	Ní	 raibh	 an	cinneadh	 sin	bunaithe	 ar	
luachanna haemaiteolaíochta ná téachta.
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Fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis	(n=7)
•	 Bhí	trí	cinn	de	thuarascálacha	a	bhain	le	haistriú	míchuí	pláitíní	i	gcás	go	raibh	áireamh	

pláitíní	níos	airde	ná	an	tairseach	d’fhuilaistriú	bunaithe	ar	threoirlínte	BCSH	agus	ar	
bheartas	an	ospidéil	(Sainchuntas	14).

Sainchuntas 14

Tugadh	naíonán	4	lá	d’aois	ó	ospidéal	amháin	go	hospidéal	eile	ag	meán	
oíche	 agus	 bhí	 gá	 laparatóime	 éigeandála	 a	 dhéanamh	 le	 haghaidh	
eintrea-dhrólainníteas	pollta.		Thuairiscigh	an	t-ospidéal	as	a	raibh	an	
naíonán	 ag	 teacht	 gur	 sheas	 a	 áireamh	 pláitíní	 ag	 40	 x	 109/l. Rinne 
an	 dara	 hospidéal	 an	 t-áireamh	 pláitíní	 a	 sheiceáil	 agus	 thuairiscigh	
leibhéal de 101 x 109/l.
Ar	dtús	d’ordaigh	an	máinlia	comhairleach	dhá	aonad	pláitíní	le	haistriú,	
mar	 go	 raibh	 sé	 den	 tuairim	 gurb	 ionann	 sin	 agus	 dhá	 shlánchuid	
bheaga	 pláitíní.	Ach,	 tar	 éis	 don	 eolaí	 míochaine	 a	 mhíniú	 cad	 iad	
na	comhábhair	a	bhí	 ar	 fáil,	d’ordaigh	an	 lia	 comhairleach	aonad	de	
phláitíní	aifiréise,	agus	aistríodh		tuairim	is	14ml.	Sheas	an	t-áireamh	i	
ndiaidh	an	aistrithe	ag	211	x	109/l.

Ní	raibh	an	cinneadh	an	t-aistriú	seo	a	dhéanamh	ag	teacht	le	treoirlínte	
an	ospidéil.	Ní	raibh	an	lia	comhairleach	in	iúl	ar	na	comhábhair	a	bhí	ar	
fáil	agus	dá	mba	rud	é	gur	aistríodh	an	dara	aonad	pláitíní	bheadh	sin	ina	
chur	amú	acmhainní	agus	ina	aistriú	iomarcach	don	naíonán.	Anuas	air	
sin,	dá	mbeifí	tar	éis	dul	i	dteagmháil	leis	an	haemaiteolaí	comhairleach	
d’fhéadfaí	an	t-aistriú	pláitíní	nach	raibh	gá	leis	a	sheachaint.

Mar	 ghníomh	 ceartaitheach	 chuir	 an	 Haemaiteolaí	 Comhairleach	
agus	na	hainéistéisithe	comhairleacha	i	gcrích	athbhreithniú	piaraí	ar	
SAEanna	 agus	 ar	 neamhchomhlíonadh	 bainteach	 le	 pláitíní,	 chun	 an	
fhoireann	leighis	a	spreagadh	tabhairt	faoin	bhfoghlaim	bhreise.		

Earráidí sa tSaotharlann
Tharla	dhá	aistriú	nach	raibh	gá	leo	tar	éis	do	limistéir	chliniciúla	torthaí	míchearta	fola	a	
fháil.

•	 Rinneadh	 fuilaistriú	 ar	 naíonán	 7	mí	 d’aois;	 tugadh	 an	 fuilaistriú	 i	 rith	 na	 hoíche	
mar	 gur	 measadh	 go	 raibh	 ainéime	 ar	 an	 naíonán.	 Ní	 dhearna	 an	 t-anailíseoir	
saotharlainne	comhéadan	 leis	an	gCóras	Faisnéise	Saotharlainne	(LIS)	agus	bhí	ar	
an eolaí míochaine na torthaí a chur isteach de láimh. Cuireadh isteach áireamh 
mícheart	líontán-cít;	26	x	109/l	in	ionad	264	x	109/l.	Glacadh	cinneadh	comhábhar	a	
aistriú	chuig	an	othar	bunaithe	ar	an	toradh	mícheart	sin.	Mar	bheart	ceartaitheach	
cinntíodh	go	raibh	an	t-anailíseoir	ag	déanamh	comhéadain	leis	an	LIS.

•	 Bhain	dhá	earráid	saotharlainne	le	comhchruinniú	pláitíní	in	vitro,	agus	mar	thoradh	
air	sin	bhí	an	toradh	a	tuairiscíodh	faoi	bhun	an	ghnáthraoin.	Ansin	aistríodh	pláitíní	
bunaithe ar an toradh mícheart. 

Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	2010



Tuarascáil NHO 2010/201192

Fuilaistriú	iomarcach	le	haghaidh	naíonán	
Bhí	dhá	 thuarascáil	ann	a	 thuairiscigh	ar	 fhuilaistriú	 iomarcach	ceall	dearg	chuig	naíonáin.	
Bhain an dá earráid le cinnteoireacht chliniciúil.

•	 I	dtuarascáil	amháin,	d’ordaigh	dochtúir	aonad	de	chealla	dearga	le	haghaidh	naíonáin	
9	mí	d’aois	 a	 raibh	 rith	mór	 fola	 air	 i	 ndiaidh	obráide.	Ní	 raibh	 an	 fuilaistriú	 ina	
éigeandáil.	Bhí	 an	 t-othar	7.9kgs	 ar	mheáchan	agus	ba	 chóir	 go	 gcuirfí	 10-20mls/
kg	 ar	 fáil	 dó.	 	 Bheartaigh	 an	 dochtúir	 ar	 oideas	 d’aonad	 de	 chealla	 dearga	 agus	
aistríodh	31mls/kg	chuig	an	othar.		Sheas	an	Hb	i	ndiaidh	an	aistrithe	ag	14.4	g/dl.	
Níor	cheistigh	an	t-altra	a	bhí	i	mbun	an	fhuilaistriúcháin	an	t-oideas.

•	 Bhain	 an	 dara	 tuarascáil	 le	 teip	 caillteanas	 fola	 ion-obráide	 a	 bhailíochtú	 i	 gcás	
naíonáin	9	mí	d’aois,	ar	tugadh	aonad	iomlán	duine	fhásta	dó.	Sheas	an	Hb	i	ndiaidh	
an	fhuilaistriúcháin	ag	17.9	g/dl.

Príomhphointe

Níl	comhchruinniú	pláitíní	in	vitro	neamhchoitianta	agus	ba	chóir	go	
mbeadh	saotharlanna	in	iúl	ar	go	bhféadfadh	seo	a	bheith	ina	chúis	le	
háireamh íseal pláitíní.  

Fuilaistriú	a	raibh	mar	thoradh	air	gur	nochtadh	othair	phéidiatraiceacha	nuair	nach	
raibh	gá	leis	(n=3)
I	gcás	trí	cinn	de	na	tuarascálacha	péidiatraiceacha	bhain	siad	le	naíonáin	a	nochtadh	d’fhuil	
deontóra	bhreise	nuair	nach	raibh	gá	leis	sin.	Bhain	gach	cás	le	fuilaistriúcháin	pedipak.

•	 Bhain	tuarascáil	amháin	le	heisiúint	pedipak	nua	le	haghaidh	naíonáin	fiú	amháin	agus	
slánchuid	de	pedipak	a	eisíodh	roimhe	sin	 fós	ar	 fáil.	Theip	ar	an	eolaí	míochaine	
stair	 fuilaistriúcháin	an	naíonáin	a	dhearbhú.	Cuireadh	athoiliúint	ar	 fáil	don	eolaí	
míochaine	a	d’eisigh	an	dara	pedipak.

•	 Mar	 thoradh	 ar	 athghlaoch	 ó	 ionad	 soláthair,	 mar	 gur	 eisíodh	 foláireamh	
bréagdheimhneach	baictéarach,	nochtadh	othar	nua-naíoch	nuair	nach	raibh	gá	leis	
(Sainchuntas	15).

Sainchuntas 15

Rinneadh	fuilaistriú	chuig	naíonán	lá	d’aois	trí	úsáid	a	bhaint	as	cuid	
amháin	de	pedipak.	Athghlaodh	an	pedipak	ón	ionad	soláthair	mar	gur	
tugadh	 foláireamh	 bréagdheimhnach	 baictéarach	 ina	 leith.	Aistríodh	
cealla	dearga	chuig	an	naíonán	ón	dara	pedipak,	agus	ar	an	gcaoi	sin	
nochtadh	an	naíonán	don	dara	deonachán.	Rinne	IBTS	anailís	ar	tharlú	
na	bhfoláireamh	bréagdheimhneach	baictéarach	agus	 fuarthas	gurb	 í	
an	bhunchúis	ná	go	raibh	neamhréiteach	ann	 sa	mhodh	a	úsáidtear	
chun	buidéil	 anaeróbacha	a	 lódáil.	Tugadh	 isteach	pátrúin	nua	 lódála	
buidéil	chun	go	laghdófaí	ar	líon	na	dtarluithe	seo.	
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•	 An	 cás	 deiridh	 inar	 nochtadh	 othar	 nuair	 nach	 raibh	 gá	 leis	 ná	mar	 thoradh	 ar	
earráidí	san	oideas	agus	sa	chumarsáid	idir	an	t-ospidéal	agus	IBTS.

Sainchuntas	16

Bhí	fuilaistriú	de	dhíth	ar	othar	9	mí	d’aois,	a	raibh	siondróm	úiréimeach	
haemalaíoch	 (HUS)	 air,	 agus	 ag	 a	 raibh	 fuilghrúpa	A.	 D’ordaigh	 an	
dochtúir	a	bheartaigh	ar	an	oideas	aonad	de	chealla	dearga	ionradaithe	
ar	an	bhfoirm	iarratais.

Chuir	an	t-eolaí	míochaine	in	HBB	glao	teileafóin	ar	IBTS	chun	pedipak	
grúpa-shonrach	ionradaithe	a	ordú.	Cuireadh	in	iúl	dó	nach	bhféadfaí	
pedipak	 a	 ionradú.	Ach	 chuir	 sé	 ina	 luí	 orthu	 go	 raibh	 fuil	 ghrúpa-
shonrach	ionradaithe	ag	teastáil	don	othar	seo.	

Sa	mhéid	nach	gcuireann	IBTS	ach	pedipak	d’fhuilghrúpa	O	ar	fáil,	níl	
pedipak	grúpa-shonrach	ann.	Chuir	an	t-eolaí	míochaine	ag	IBTS	síos	
ar	na	roghanna	éagsúla	a	bhí	ar	 fáil	ó	 thaobh	rogha	comhábhair	de:	
pedipak	d’fhuilghrúpa	O	nó	cealla	dearga	ionradaithe	d’fhuilghrúpa	A	a	
bhí	oiriúnach	d’úsáid	nua-naíoch.	Ghlac	an	t-eolaí	míochaine	san	HBB	
leis	an	dara	rogha	sin	agus	dáileadh	an	t-aonad	fola.	Fuilaistríodh	80mls	
de sin.

Tar	éis	athbhreithniú	cliniciúil	a	dhéanamh,	tháinig	sé	chun	solais	nach	
raibh	gá	ag	an	othar	le	cealla	ionradaithe	ná	le	cealla	grúpa-shonracha.	
Dhá	lá	dár	gcionn,	aistríodh	fuil	chuig	an	othar	ag	úsáid	dhá	scarchuid	
de	 pedipak.	Mar	 sin	 nochtadh	 an	 t-othar	 seo	 don	 dara	 deonachán	
nuair	nach	raibh	gá	leis	sin.		

Tar	éis	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	an	scéal,	cinneadh	gur	tharla	an	
earráid	 tosaigh	 tráth	 ar	 bheartaigh	 an	 dochtúir	 ar	 an	 oideas/tráth	
ar	 chuir	 an	 dochtúir	 fios	 ar	 na	 cealla	 dearga	 ionradaithe.	 I	 ndiaidh	
an	teagmhais	seo	rinne	an	t-ospidéal	nuashonrú	ar	a	 threoir	maidir	
le	 riachtanais	 speisialta.	 Rinneadh	 an	 scéal	 níos	 casta	 fós	 mar	 go	
raibh	 deacrachtaí	 cumarsáide	 ann	 idir	 an	HBB	 agus	 IBTS.	Tharla	 an	
chumarsáid	go	léir	ar	an	teileafón.	D’ordaigh	an	t-eolaí	míochaine	an	
comhábhar	ó	 	 IBTS	ar	bhonn	an	 iarratais	ón	dochtúir.	Tá	seans	nár	
thuig	 sí	 go	hiomlán	cad	 iad	na	comhábhair	éagsúla	 fola	a	bhí	ar	 fáil.	
Níor	lorg	ceachtar	den	bheirt	eolaithe	míochaine	comhairle	chliniciúil.

Chuathas	 i	ngleic	 le	roinnt	de	na	saincheisteanna	seo,	ámh,	 tráth	ar	
thug	IBTS	isteach	córas	ordaithe	fola	ar	líne.	Ar	an	gcóras	sin	tá	cur	
síos	achomair	ar	na	comhábhair	phéidiatraiceacha	fola	atá	ar	fáil	agus	
ar	a	n-úsáid.	
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Príomhphointe

Trí	 laghdú	 ar	 a	 mhéid	 is	 atá	 othair	 nochta	 d’fhuil	 deontóirí	 breise	
laghdaítear	ar	an	mbaol	a	bhaineann	le	fuilaistriú.

Teip	comhábhair	ionradaithe	a	aistriú	(n=2)
Aistríodh	cealla	dearga	nach	raibh	ionradaithe	chuig	dhá	othar	a	raibh	siondróm	Di	George	
orthu.	Bíonn	daoine	leis	an	siondróm	easpa	imdhíonachta	seo	i	mbaol	TAGvHD	a	fháil.	Tharla	
an	earráid	seo	tráth	ar	beartaíodh	ar	an	oideas	agus	tráth	ar	ordaíodh	na	comhábhair	fola.		

Eile	(n=3)
•	 In	dhá	thuarascáil	cuireadh	in	iúl	go	raibh	an	trealamh	dáilte	fola	ag	sileadh,	agus	go	

raibh	an	baol	ann	go	raibh	an	fhuil/comhábhar	fola	éillithe	dá	bharr.	Bhain	tuarascáil	
amháin	 le	trealamh	fuilaistriúcháin,	agus	bhain	an	tuarascáil	eile	 le	cealla	dearga	a	
tugadh	don	othar	 le	mear-iondoirteoir.	Cuireadh	an	dá	thuarascáil	 faoi	bhráid	an	
déantóra	agus	faoi	bhráid	IMB.

•	 Tugadh	cealla	dearga	d’othar	ag	úsáid	uimhir	mhícheart	taifid	leighis	(MRN).	Earráid	
chléireachais	a	bhí	i	gceist	leis	seo	–	tras-scríobhadh	MRN	an	naíonáin	nuabheirthe	
ar	bhanda	aitheantais	agus	níor	sainaithníodh	é	go	dtí	go	raibh	an	fuilaistriú	déanta.		

Moltaí:
•	 Bíonn	 riachtanais	 speisialta	 fola	 ag	 nua-naíonna	 agus	 ag	 naíonáin	 agus	 féadfaidh	

na	 hearráidí	 a	 thiteann	 amach	 a	 bheith	 ag	 baint	 le	 hainiarmhairtí	 paiteolaíocha	
tromchúiseacha.	Bíonn	oideachas	agus	oiliúint	leanúnach	ag	teastáil	ón	bhfoireann	
leighis,	altranais	agus	saotharlainne	a	dhéanann	cúram	de	na	hothair	seo	maidir	lena	
riachtanais	fuilaistriúcháin.		

•	 Ba	chóir	do	gach	ospidéal	beartais	shonracha	phéidiatraiceacha	a	bheith	i	bhfeidhm	
acu	maidir	le	fuilaistriú	do	nua-naíonna,	do	naíonáin	agus	do	leanaí	chun	a	chinntiú	
go	 bhfreastalaítear	 ar	 a	 riachtanais	 speisialta	 fola	 agus	 go	 bhfaigheann	 siad	 an	
comhábhar	nó	an	táirge	cuí.

•	 Ar	cheann	de	na	fadhbanna	leanúnacha	beartaítear	ar	an	oideas	mícheart,	ó	thaobh	
ráta	agus	thoirt	an	chomhábhair	de,	agus	féadfaidh	mortlaíocht	shuntasach	nó	bás	
eascairt	uaidh	sin.	Ba	chóir	don	oideasóir	an	dáileogacht	a	ríomh	agus	ba	chóir	don	
té	atá	ag	tabhairt	an	táirge	don	othar	an	dáileogacht	sin	a	athsheiceáil.		

•	 Is	gá	comhábhair	fola	a	oideasú	agus	beartú	ar	an	dáileog	cheart	do	naíonáin	agus	
do	leanaí	de	réir	mheáchan	an	choirp	agus	ní	ar	bhonn	aonaid,	mar	a	dhéantar	do	
dhaoine	fásta.	Ba	chóir	go	mbeadh	sé	ina	bheartas	ag	saotharlanna	go	lorgófaí	toirt	
shonrach	comhábhair	d’othair	phéidiatraiceacha.

•	 Ba	chóir	lipéad	ar	leith	a	chur	ar	gach	slánchuid	den	pedipak	le	haghaidh	an	naíonáin	
i	gceist	chun	laghdú	ar	an	mbaol	go	dtabharfaí	é	do	naíonán	eile.		

•	 Ba	chóir	go	mbeadh	measúnacht	bhliantúil	inniúlachta	ina	cuid	den	chlár	leanúnach	
d’oiliúint	foirne	a	bhíonn	ag	obair	sa	tsaotharlann	fuilaistriúcháin	agus	ba	chóir	do	
gach	ball	foirne	a	bhíonn	ag	obair	sa	tsaotharlann	fuilaistriúcháin,	aon	tráth,	páirt	a	
ghlacadh	sa	chlár	oiliúna	sin.
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•	 Ba	chóir	go	mbeadh	prótacail	i	bhfeidhm	ag	saotharlanna	chun	a	chinntiú	go	bhfuil	
dóthain	ball	foirne	ann,	leis	an	meascán	cuí	scileanna,	chun	seirbhís	ardchaighdeáin	
a	sholáthar	le	linn	gnáthuaireanta	oibre	agus	lasmuigh	d’uaireanta	oibre	agus	i	gcás	
éigeandála.
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7.2 2010: Teagmhais Dhíobhálacha bainteach le 
Glóbailin imdhíonachta Frith-D  

I	gcás	Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	(SAEanna)	bainteach	le	Glóbailin	Imdhíonachta	(Ig)	
frith-D	(moilleanna,	neamhghníomhartha	nó	cóireáil	gan	ghá)	baineann	siad	le	cleachtas	an	
fhuilastriúcháin	agus	mar	sin	ba	chóir	iad	a	thuairisciú	do	NHO	mar	SAEanna	neamhéigeantacha.	
Chomh	 maith	 leis	 sin,	 ba	 chóir	 iad	 a	 thuairisciú	 go	 hinmheánach	 san	 ospidéal	 de	 réir	
ghnáthaimh	bainistíochta	riosca	an	ospidéil.	Níl	SAEanna	bainteach	le	Ig	frith-D	intuairiscithe	
faoi	Threoir	an	Aontais	Eorpaigh	maidir	 le	Fuil.	Tá	teagmhais	dhíobhálacha	bainteach	le	 Ig	
frith-D	intuairiscithe	go	díreach	do	IMB	faoin	Scéim	Faireachais	Cógas,	agus	níl	siad	clúdaithe	
sa tuarascáil seo. 

Torthaí
•	 Ghlac	NHO	le	40	tuarascáil	SAE	a	bhain	le	Ig	frith-D	i	gcomparáid	le	27	dtuarascáil	

in	2009.	Mar	sin	is	léir	go	bhfuil	an	treocht	seo	de	theagmhais	bainteach	le	Ig	frith-D	
ag	dul	in	airde	ar	bhonn	leanúnach	ó	thosaigh	NHO	ag	bailiú	na	dtuarascálacha	sin	
in 2002.

•	 Bhain	formhór	na	dteagmhas	62%	(n=25)	le	moill	ar	thabhairt	an	chomhábhair/an	
táirge	fola,	bhain	30%	(n=12)	le	neamhghníomh	ó	thaobh	thabhairt	an	chomhábhair/
táirge	agus	bhain	8%	(n=3)	de	na	tuarascálacha	le	teagmhais	de	Ig	frith-D	a	thabhairt	
d’othair	nuair	nach	raibh	gá	leis.	Cuireadh	iad	uile	i	gcatagóir	leibhéal	3		‘ardbhaol’,	
a	chiallaíonn	go	raibh	baol	ard	ann	go	ndéanfaí	an	t-othar	a	íogrú,	nó	go	ndéanfaí	
dochar	don	mháthair	nó	don		fhéatas.

•	 	Bhí	othar	amháin	faoi	bhun	18	mbliana	d’aois	agus	ba	dhaoine	fásta	iad	na	hothair	
eile.

•	 	Tharla	a	bhformhór,	85%	(n=34),	in	othair	roimh	bhreith	a	linbh,	agus	tharla	15	%	
(n=6)	in	othair	tar	éis	bhreith	a	linbh.	Tá	an	pátrún	seo	comhchosúil	le	pátrún	2009.	

Tábla	38:	Tuarascálacha	Frith-D	2010	(n=40)	

Iomlán		(n) Othair 
Réamhbhreithe  

Othair 
Iarbhreithe

Gan	Ig	Frith-D	a	Thabhairt		 12 11 1

Moill	ar	thabhairt	Ig	Frith-D		 25 22 3

Tabhairt	Ig	Frith-D	gan	ghá	 3 1 2

Iomlán	 40 34 6

Forais a Thuairiscíonn
Tá	 fiche	 ospidéal	 in	 Éirinn	 a	 chuireann	 seirbhísí	 máithreachais	 ar	 fáil,	 agus	 tá	 clinic	 for-
rochtana	i	roinnt	de	na	hospidéil	sin.	Fuarthas	tuarascálacha	ó	ocht	gcinn	de	na	hospidéil	sin	
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i	gcomparáid	le	10	gcinn	in	2009.	Mar	a	luadh	i	mblianta	roimhe	seo,	d’fhéadfadh	an	líon	níos	
mó	tuarascálacha	atá	á	bhfáil	a	bheith	inchurtha	i	leith	an	fheabhais	sa	haemafhaireachas.	Ar	
an	gcaoi	chéanna,	fuarthas	formhór	na	dtuarascálacha	ó	ospidéil	thiomnaithe	mháithreachais	
agus	ní	ó	ospidéil	ghinearálta	a	chuireann	cúram	cnáimhseach	ar	fáil.		

Neamhghníomhartha	–	gan	Ig	frith-D	a	thabhairt	(n=12)

Othair	Iarbhreithe	(n=1)
Bhí	rith	fola	mór	féatamháthartha	(FMH)	ag	othar	tráth	ar	saolaíodh	a	naíonán	a	bhí	RhD-
deimhneach.	Tugadh	dáileog	tosaigh	de	Ig	frith-D	don	othar	agus	ansin	scaoileadh	amach	as	
an	ospidéal	í	sular	tháinig	na	torthaí	ó	thástáil	Kleihaur	ar	ais.	Sna	torthaí	sin	ba	léir	go	raibh	
gá	ag	an	máthair	le	dáileog	bhreise	Ig	frith-D.	D’ainneoin	roinnt	mhaith	iarrachtaí	teagmháil	a	
dhéanamh	leis	an	máthair,	níor	fhill	sí	chun	go	gcuirfí	an	dara	cóireáil	uirthi.	

Othair	Réamhbhreithe	(n=11)
1. Cuireadh	cóireáil	ar	othar	mar	go	raibh	breith	anabaí	aici	ag	11	seachtain	dá	tréimhse	

iompair	clainne	agus	 í	ar	 laethanta	saoire	 in	Éirinn.	Eisíodh	an	 Ig	 frith-D	ach	níor	
bailíodh	é	ón	HBB.	D’iarr	 sí	 go	 scaoilfí	 as	 an	ospidéal	 í,	 ar	 chúiseanna	pearsanta	
teaghlaigh,	ach	scaoileadh	amach	í	gan	an	Ig	frith-D	a	thabhairt	di.	Cuireadh	in	iúl	di	
ar	an	teileafón	gur	chóir	di	dul	go	dtí	a	hospidéal	áitiúil	chun	Ig	frith-D	a	fháil.	

2. Glacadh	isteach	bean	le	fuilghrúpa	RhD-diúltach,	a	raibh	cur	fola	faighne	aici	agus	
í	ar	 laethanta	saoire	 in	Éirinn.	Luaigh	sí	gur	cuireadh	cóireáil	uirthi	 trí	 seachtaine	
roimhe	sin	mar	go	raibh	breith	anabaí	aici	ag	naoi	seachtaine	dá	tréimhse	iompair	
clainne.	Cé	nach	raibh	sé	soiléir	conas	a	bainistíodh	an	bhreith	anabaí,	luaigh	sí	gur	
tugadh	Ig	frith-D	di.	Cuireadh	cóireáil	bhreise	mháinliachta	ar	an	othar	don	bhreith	
anabaí	 neamhiomlán.	 Ón	 scagthástáil	 antashubstainte	 a	 rinneadh	 uirthi	 fuarthas	
toradh	deimhneach	don	antashubstaint	frith-D	ach	ní	raibh	sé	soiléir	ar	bhain	seo	le	
himdhíonacht	nó	an	substaint	éighníomhach	a	bhí	ann	agus	luadh	i	dtuarascáil	HBB	
gur	 chóir	 an	 scagthástáil	 antashubstaintí	 a	 dhéanamh	 arís	 i	 gceann	 ceithre	 nó	 sé	
seachtaine.	Mar	sin	níor	thug	an	chnáimhseach	Ig	frith-D	di	sular	scaoileadh	amach	
as an ospidéal í. 

In	 dhá	 chás	 níor	 tugadh	 Id	 frith-D	 d’othair	 réamhbhreithe	 a	 glacadh	 isteach	 sa	 Rannóg	
Éigeandála	(ED)	tar	éis	tráma:

3. Luaigh	othar	amháin	go	raibh	sí	tar	éis	titim	ar	a	habdóman	agus	í	ag	30	seachtain	dá	
tréimhse	iompair	clainne.	Ní	dhearnadh	teagmháil	leis	an	bhfoireann	chnáimhseach,	
agus	níor	breithníodh	a	stádas	Rh	D.	Thug	dochtúir	an	earráid	faoi	deara	tráth	ar	
fhill	an	t-othar	ar	an	ospidéal	ina	dhiaidh	sin	ar	chuairt	ghnáthúil	réamhbhreithe.	Tar	
éis	tástáil	Kleihauer	a	dhéanamh	fuarthas	go	raibh	toirt	na	gceall	féatach	ag	<2mls.	
Tugadh	frith-D	di,	breis	is	15	lá	tar	éis	an	teagmhais	a	tharla	a	d’fhéadadh	íogrú	a	
dhéanamh uirthi. 

4. Glacadh	othar	isteach	sa	Rannóg	Éigeandála	ag	28	seachtaine	dá	tréimhse	iompair	
clainne.	Cuireadh	 fuil	 chuig	 an	 tsaotharlann	 le	 go	 ndéanfaí	 tástáil	 Kleihauer	 agus	
coinníodh	 an	 t-othar	 san	 ospidéal	 thar	 oíche.	An	 lá	 dár	 gcionn	 rinne	 dochtúir	
sinsearach	athbhreithniú	 ar	 a	 cás	 agus	mhol	 sé	 go	 scaoilfí	 í	 as	 an	ospidéal,	 ar	 an	
gcoinníoll	go	ndearbhófaí	a	stádas	Rh	D.	Chuir	dochtúir	a	bhí	níos	sóisearaí	in	iúl	do	
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dhochtúir	sinsearach	eile	go	raibh	stádas	Rh	D-diúltach	ag	an	othar,	agus	cuireadh	in	
iúl	di	nach	raibh	Ig	frith-D	de	dhíth	uirthi.	Ansin	scaoileadh	an	t-othar	as	an	ospidéal.	
Tugadh	an	earráid	faoi	deara	tráth	ar	thug	an	bhean	cuairt	ghnáthúil		réamhbhreithe	
ar	an	ospidéal	céanna	sé	lá	dár	gcionn.	Tharla	an	dara	hearráid,	tráth	ar	beartaíodh	
nach	raibh	aon	leas	le	baint	as	Ig	frith-D	a	thabhairt	di	ag	an	staid	sin.

Tuarascálacha	5-11:	
Bhain	seacht	dtuarascáil	le	hothair	réamhbhreithe	a	glacadh	isteach	san	ospidéal	le	cur	fola	
faighne.	

•	 Níor	 tógadh	 aon	 sampla	 fola	 chun	 fuilghrúpa	 an	 othair	 a	 sheiceáil	 (n=5).	 In	 dhá	
thuarascáil	luadh	go	raibh	fuilghrúpa	stairiúil	le	fáil	ar	an	gcóras	faisnéise	saotharlainne	
(LIS).

•	 Scaoileadh	amach	as	an	ospidéal	othar	a	bhí	ag	cur	fola	san	fhaighin	agus	dúradh	léi	
filleadh	an	lá	dár	gcionn	chun	Ig	frith-D	a	fháil,	sin	breis	is	72	uair	tar	éis	an	teagmhais	
íograithe.	Níor	fhill	an	t-othar	ar	na	ospidéal	chun	Ig	frith-D	a	fháil	(n=1).

•	 Glacadh	othar	isteach	san	aonad	cnáimhseach	in	ospidéal	ginearálta	agus	í	beagnach	
ina	14ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair.	Sa	mhéid	go	rabhthas	ag	dúnadh	an	aonaid	
sin	den	ospidéal	d’aistrigh	an	dochtúir	an	t-othar	chuig	barda	agus	bhreac	síos	ar	a	
cairt	gur	chóir	di	Ig	frith-D	a	fháil	i	gcás	go	bhfaighfí	amach	go	raibh	sí	RhD-diúltach.	
Níor	cuireadh	sin	in	iúl	don	fhoireann,	ámh,	agus	ní	dhearnadh	athbhreithniú	ar	a	
cairt.	Níor	tugadh	Ig	frith-D	di	(n=1).

Moill	ar	thabhairt	Ig	frith-D	(n=25)
Bhain	na	cásanna	seo	le	moill	ar	thabhairt	Ig	frith-D.	Níor	tugadh	Ig	frith-D	don	othar	go	dtí	
tar	éis	na	huasteorann	molta	ama	de	72	uair	an	chloig	tar	éis	an	teagmhais	íograithe.		

Othair	Iarbhreithe	(n=3)
1. Sháraigh	 cnáimhseach	 beartas	 ospidéil	 mar	 gur	 ghlac	 sí	 le	 tuairisc	 ó	 bhéal	 inar	

cuireadh	in	iúl	di	go	raibh	stádas	RhD-diúltach	ag	naíonán	a	bhí	san	aonad	cúraim	
speisialta.	Tugadh	an	earráid	faoi	deara	mar	gur	aimsíodh	Ig	frith-D	sa	chuisneoir	dhá	
lá	dár	gcionn.	Tugadh	an	Ig	frith-D	don	mháthair	cúig	uaire	tar	éis	na	huasteorann	
ama	de	72	uair	an	chloig	atá	ceadaithe	(n=1).		

2. Mheasc	 cnáimhseach	 suas	 beirt	 bhan,	 an	 bheirt	 acu	 a	 bhí	 RhD-diúltach,	mar	 go	
raibh	an	sloinne	céanna	orthu.	Cé	go	rabhthas	tar	éis	comhdú	ceart	a	dhéanamh	
ar	thorthaí	fola	an	naíonáin,	mheas	an	chnáimhseach	gur	bhain	tuarascáil	áirithe	le	
máthair	a	bhí	díreach	tar	éis	leanbh	RhD-diúltach	a	thabhairt	ar	an	saol,	agus	ní	le	
máthair	an	naíonáin	a	bhí	RhD-deimhneach	(n=1).

3. Léigh	 cnáimhseach	 go	mícheart	 tuarascáil	 inar	 sonraíodh	go	 raibh	naíonán	RhD-
deimhneach	 agus	 antashubstaint-diúltach.	Dhírigh	 an	 chnáimhseach	 a	 haird	 ar	 an	
téacs	 a	 luaigh	 go	 raibh	 an	 naíonán	‘antashubstaint-diúltach’	 agus	 níor	 chuir	 sí	 an	
dochtúir	ar	an	eolas.	Rinne	an	dochtúir	athbhreithniú	ar	an	tuarascáil	ach	níor	thug	
sí	faoi	deara	go	raibh	Ig	frith-D	de	dhíth	ar	an	máthair.	Cnáimhseach	eile	a	thug	an	
earráid	 faoi	deara	agus	 í	 ag	seiceáil	 foirmeacha	 tuairisce	 fuilaistriúcháin	an	othair.	
Ansin	tugadh	Ig	frith-D	di	breis	is	72	uair	an	chloig	tar	éis	bhreith	a	linbh	(n=1).
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Othair	Réamhbhreithe	(n=22)
1. Glacadh	othar	isteach	sa	rannóg	éigeandála	mar	go	raibh	sí	ag	cur	fola	san	fhaighin.	

Bhí	 sí	 ina	37ú	seachtain	d’iompar	clainne.	Níor	sheiceáil	 an	dochtúir	a	 fuilghrúpa	
stairiúil,	nár	níor	bailíodh	sampla	fola.	Bhí	a	fuilghrúpa	ar	eolas	ag	an	othar,	ámh,	agus	
luaigh	sí	é	sin	tráth	ar	fhreastail	sí	ar	chlinic	réamhbhreithe	an	lá	dár	gcionn.	Tógadh	
sampla	fola	agus	tugadh	Ig	frith-D	di	(n=1).	

2. Cuireadh	cóireáil	ar	othar	a	bhí	ar	an	eolas	 faoina	stádas	RhD-diúltach	tar	éis	di	
breith	anabaí	a	bheith	aici	sa	naoú	seachtain	d’iompar	clainne.	Scaoileadh	í	amach	as	
an	ospidéal	gan	sampla	fola	a	thógáil	agus	gan	a	fuilghrúpa	stairiúil	a	sheiceáil.	Cúpla	
lá	ina	dhiaidh	sin,	tar	éis	di	bileog	eolais	a	léamh	maidir	le	frith-D,	rinne	an	t-othar	
teagmháil	leis	an	ospidéal	agus	iarraidh	uirthi	filleadh	ionas	go	dtógfaí	sampla	fola.	
Tugadh	an	Ig	frith-D	di	sé	lá	tar	éis	an	teagmhais	íograithe	(n=1).

Tuarascálacha	3-	7
As	na	cúig	thuarascáil	eile	bhain	siad	le	hothair	a	raibh	breith	anabaí	acu	nó	a	scaoileadh	
amach	as	an	ospidéal	sula	bhfuair	siad	Ig	frith-D.	I	gcás	na	n-othar	sin	go	léir	tugadh	Ig	frith-D	
dóibh	níos	mó	ná	72	uair	tar	éis	an	teagmhais	íograithe.	Tá	cur	síos	ar	thuarascáil	amháin	
thíos	agus	é	i	bhfoirm	cáschuntais.

Sainchuntas	17

Tógadh	 sampla	 ó	 othar,	 tar	 éis	 breith	 anabaí,	 ionas	 go	 ndéanfaí	
scagthástáil	fuilghrúpa	agus	antashubstainte	air.	Níor	sheiceáil	an	t-eolaí	
míochaine	taifead	stairiúil	an	othair	agus	thuairiscigh	go	raibh	stádas	
frith-D	agus	frith-C	agus	uath-antashubstaint	ag	an	othar.	Scaoileadh	
an	t-othar	as	an	ospidéal	gan	Ig	frith-D	a	fháil.	

An	mhaidin	dár	gcionn	sheiceáil	eolaí	míochaine	eile	taifid	stairiúla	an	
othair	agus	thug	sé	 faoi	deara	gur	aimsíodh	frith-G	dhá	uair	cheana	
i	 samplaí	 fola	an	othair	seo.	Níor	 thug	an	chéad	eolaí	míochaine	na	
torthaí	sin	 faoi	deara.	Sa	mhéid	nach	raibh	alla-fhrith-D	ag	an	othar	
seo,	 ámh,	 bhí	 sí	 i	 dteideal	 Ig	 frith-D	 próifiolacsach	 a	 fháil	 tar	 éis	
aon	 teagmhais	 íograithe.	Tugadh	 Ig	 frith-D	 di	 ansin	 sé	 lá	 tar	 éis	 na	
breithe	anabaí.	Chun	nach	dtarlódh	a	leithéid	d’earráid	arís,	mhol	an	
Haemaiteolaí	Comhairleach	go	gcuirfí	‘nóta’	ar	an	gcóras	LIS	chun	aird	
na	foirne	a	dhíriú	ar	go	bhféadfadh	go	mbeadh	gá	ag	an	othar	seo	le	
Ig	frith-D.	

Nóta	míniúcháin:
	“…women	with	anti-G,	without	anti-D,	 should	be	eligible	 for	RAADP	and	post-delivery	
anti-D	immunoglobulin…”	(BCSH,	2008).

Féadtar	frith-G	a	chruthú	i	ndaoine	a	bhfuil	stádas	C-diúltach,	D-diúltach	acu	i	gcás	go	nochtar	
iad	do	chealla	dearga	C	nó	D	nó	an	dá	cheann.	I	gcás	daoine	a	bhfuil	frith-G	cruthaithe	acu,	
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tagann	 an	 frith-C	 agus	 an	 frith-D	chun	 solais	 sa	 scagthástáil	 tosaigh	d’antashubstaintí.	 Ba	
chóir	 go	dtabharfaí	 cealla	dearga	C-diúltacha	 agus	D-diúltacha	d’othair	 le	 stádas	 frith-G-
deimhneach. 

Tuarascálacha	8-	22:	
Bhain	an	chuid	eile	de	na	tuarascálacha	le	hothair	réamhbhreithe	a	glacadh	isteach	agus	iad	
ag	cur	fola	san	fhaighin:

•	 Glacadh	othar	isteach	sa	rannóg	éigeandála	in	ospidéal	máithreachais	agus	í	ag	cur	
fola	san	fhaighin	ón	 lá	roimh	ré.	Scaoil	an	fhoireann	amach	as	an	ospidéal	 í	gan	a	
fuilghrúpa	a	sheiceáil	agus	gan	Ig	frith-D	a	thabhairt	di.	Tugadh	an	earráid	faoi	deara	
tráth	ar	fhreastail	an	t-othar	ar	an	ospidéal	le	haghaidh	scrúdú	sláinte	gnáthúil	an	
tseachtain	dár	 gcionn.	Tógadh	 sampla	 fola	 agus	 tugadh	 Ig	 frith-D	di	 an	 lá	 céanna	
(n=1).

•	 Glacadh	othar	isteach	san	ospidéal	agus	í	ag	cur	fola	san	fhaighin	ina	35ú	seachtain	
d’iompar	clainne.	Bhíothas	tar	éis	Ig	frith-D	a	thabhairt	di	trí	seachtaine	roimhe	sin	
mar	go	raibh	sí	ag	cur	fola	san	fhaighin	cheana.	Chuir	dochtúir	cláraitheach	in	iúl	nach	
raibh	gá	ag	an	othar	le	Ig	frith-D	sa	mhéid	gur	tugadh	roinnt	di	laistigh	den	tréimhse	
6	seachtaine	seo	caite.	Cibé	scéal	é,	cheistigh	cnáimhseach,	a	raibh	athbhreithniú	á	
dhéanamh	aici	ar	an	gcás,	arbh	teagmhas	íograithe	nua	é	seo	nó	nárbh	ea.	Iarradh	
ar	an	othar	filleadh	ar	an	ospidéal	mar	ar	bailíodh	sampla	fola	agus	mar	ar	tugadh	Ig	
frith-D	di	breis	is	72	uair	i	ndiaidh	an	teagmhais	íograithe	(n=1).

•	 Glacadh	isteach	othar	sa	rannóg	éigeandála	agus	í	ina	15ú	seachtain	d’iompar	clainne	
agus	 í	 ag	cur	 fola	 san	 fhaighin	 le	72	uair	anuas.	Luaigh	sí	 gur	 thug	sí	 cuairt	ar	an	
dochtúir	teaghlaigh	an	lá	ar	thosaigh	sí	ag	cur	fola	agus	dúirt	an	dochtúir	teaghlaigh	
léi	dul	go	dtí	an	t-ospidéal.	Rinneadh	scagthástáil	phráinneach	d’antashubstaintí	agus	
fuarthas	amach	go	raibh	stádas	diúltach	aici,	mar	sin	tugadh	Ig	frith-D	di	(n=1).	

•	 D’imigh	othar	faoi	ghnáthamh	ionútarach	agus	í	ina	18ú	seachtain	d’iompar	clainne.	
Cé	nach	raibh	cnáimhseach	i	láthair,	beartaíodh	ar	dhul	ar	aghaidh	leis	an	ngnáthamh.	
Níor	tugadh	Ig	frith-D	di	cé	go	raibh	sé	sin	ag	sárú	bheartas	an	ospidéil.	Thug	lia	
comhairleach	an	othair	an	earráid	faoi	deara	trí	lá	dár	gcionn	agus	tugadh	Ig	frith-D	
di	níos	mó	ná	72	uair	ina	dhiaidh	sin	(n=1).		

•	 Sna	tuarascálacha	eile,	tharla	na	moilleanna	mar	thoradh	ar	chórais	ospidéil	tráth	a	
raibh	scagthástáil	d’fhuilghrúpa	agus	d’antashubstaintí	na	n-othar	á	meas	lasmuigh	de	
ghnáthuaireanta	oibre.	Mar	thoradh	air	sin,	ní	rabhthas	in	ann	a	fháil	amach	go	dtí	an	
lá	dár	gcion	cérbh	iad	na	hothair	le	stádas	RhD-diúltach	agus	a	mbeadh	Ig	frith-D	
ag	teastáil	uathu.	Scaoileadh	na	hothair	sin	amach	as	an	ospidéal	agus	iarradh	orthu	
filleadh	ar	an	ospidéal	an	lá	dár	gcionn	chun	torthaí	a	dtástálacha	a	fháil	agus	chun	
Ig	frith-D	a	fháil	dá	mbeadh	gá	acu	leis	sin.	D’fhill	roinnt	othar	chun	a	dtorthaí	a	fháil	
agus	chun	go	gcuirfí	cóireáil	Ig	frith-D	orthu.	

Cóireáil	Ig	frith-D	gan	ghá	(n=3)
Bhí	trí	thuarascáil	a	bhain	le	Ig	frith-D	a	thabhairt	nuair	nach	raibh	aon	ghá	leis:	beirt	othar	
iarbhreithe	 agus	 othar	 amháin	 réamhbhreithe.	Tharla	 gach	 cás	 mar	 thoradh	 ar	 earráid	
dhaonna,	go	háirithe	easpa	eolais.	I	dtuarascáil	amháin	theip	ar	altra	stádas	Rh	D	an	othair	
a dheimhniú.
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1. Tugadh	 Ig	 frith-D	d’othar	 le	stádas	RhD-deimhneach	tar	éis	bhreith	a	 linbh.	Níor	
sheiceáil	an	t-altra,	an	dochtúir	ná	an	chnáimhseach	fuilghrúpa	an	othair.	Tugadh	an	
earráid	faoi	deara	tráth	a	raibh	seal	oibre	na	cnáimhsí	críochnaithe	agus	ar	thosaigh	
cnáimhseach	eile	–	cnáimhseach	a	bhí	ar	an	eolas	faoi	stádas	RhD-deimhneach	an	
othair	(n=1).

2. Thug	othar	le	stádas	Rh	D-diúltach	leanbh	ar	an	saol	a	bhí	RhD-deimhneach	agus	
tugadh	 Ig	 frith-D	di.	Ar	bhonn	 thorthaí	 na	 tástála	Kleihauer,	 tugadh	dhá	dháileog	
eile	 Ig	 frith-D	 di	 	 (ón	mbaisc	 chéanna)	 cé	 nach	 raibh	 seo	 athbhreithnithe	 ag	 an	
Haemaiteolaí	Comhairleach,	cé	go	raibh	sé	ar	taifead	roimhe	sin	go	bhféadfadh	go	
raibh	marthanacht	oidhreachtúil	haemaglóibine	san	fhéatas	uirthi	(n=1).

3. Glacadh	othar	isteach	sa	rannóg	éigeandála	agus	í	ag	cur	fola	san	fhaighin.	Bhí	sí	ina	
séú	seachtain	dá	tréimhse	iompair.	Tógadh	samplaí	fola	chun	go	ndéanfaí	scagthástáil	
fuilghrúpa	agus	antashubstainte	air.	Iarradh	ar	an	othar	filleadh	ar	an	ospidéal	chun	
na	 torthaí	 a	 fháil.	Athbhreithníodh	 cás	 an	othair	 an	 lá	 dár	 gcionn	 agus	 tugadh	 Ig	
frith-D	di.	Tar	éis	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	an	teagmhas	seo	cinneadh	nach	raibh	
gá	Ig	frith-D	a	thabhairt	di	sa	mhéid	go	raibh	an	t-othar	<11	seachtain	isteach	ina	
tréimhse	iompair	(n=1).

Cé	a	bhí	páirteach	i	ndéanamh	earráidí	agus	cár	tharla	siad?	
Tharla	formhór	(42%)	na	n-earráidí	i	measc	na	mball	foirne	sa	chleachtas	cliniciúil	agus	bhain	
siad	le	níos	mó	ná	ball	foirne	amháin.	I	roinnt	cásanna	bhí	níos	mó	ná	duine	amháin	i	gceist	
sa	teagmhas.

Tábla	39:	Cé	a	bhí	páirteach	i	ndéanamh	earráidí	agus	cár	tharla	siad?		

Cé a bhí páirteach i ndéanamh 
na	hearráide?	

n Cár	tharla	an	earráid?	 n

Dochtúir	agus	cnáimhseach 11 Barda 14

Dochtúir	 11 Rannóg	éigeandála 13

Eolaí míochaine 3 HBB 8

Foireann chnáimhseach/altranais 9 Eile
•	 Rannóg	na	nOthar	

Seachtrach	(n=3)
•	 Aonad measúnachta 

féatais		(n=1)
•	 Lialann an dochtúra 

teaghlaigh	(n=1)

5

Foireann	chliniciúil	agus	Eolaí	
Míochaine	

6

Cár	tugadh	faoi	deara	an	earráid	agus	cé	a	thug	an	earráid	faoi	deara?	
Tugadh	formhór	(32	%)	na	n-earráidí	faoi	deara	sa	chlinic	réamhbhreithe,	agus	is	ball	foirne	
cliniciúil	nó	ball	foirne	ó	HBB	a	thug	í	faoi	deara,	nó	tugadh	an	earráid	faoi	deara	i	gcás	nár	
bailíódh	Ig	frith-D	ón	gcuisneoir	sa	ionad	eisithe.
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Tábla	40:	Sonraí	maidir	le	hearráid	a	thabhairt	faoi	deara	(n=40)

Cé	a	thug	an	earráid	faoi	deara? n Cár	tugadh	an	earráid	faoi	deara? n

Foireann	leighis	 7 Clinic réamhbhreithe 9

Oifigeach	haemafhaireachais	 5 Aonad	Luath-thoirchis	 5

Foireann chliniciúil 9 An	rannóg	éigeandála	 7

Foireann	HBB		 7 Barda 9

Cnáimhseach 9 HBB	 7

Othar 3 Níl	sé	soiléir	 3

Cad	ba	chúis	leis	an	earráid?
Bhí	 an	 earráid	 dhaonna	 ina	 fachtóir	 i	mbeagnach	 gach	 cás	 a	 tuairiscíodh	 (39/40).	 Luadh	
earráidí	córais	i	20	tuarascáil.	Bhí	fachtóirí	eile	i	gceist,	a	luadh	i	roinnt	de	na	tuarascálacha.

Tábla	41:	Miondealú	ar	Anailís	na	mBunchúiseanna	

Earráid	Dhaonna:	Cúis n Earráid	sa	Chóras:	Cúis	 n

Easpa eolais 13 Dearadh	an	chórais 16

An	tasc	a	chur	i	gcrích	go	mícheart	 3 Beartais	agus	Gnáthaimh 16

Comhordú/cumarsáid 8 Tosaíochtaí Bainistíochta 13

Neamhrangaithe/eile		 1

Níor	 cloíodh	 le	 beartais	 agus	 le	
gnáthaimh	

27

Gan aon cháilíocht cnáimhseachais 1

Neamhaird 4

Níor	 dearbhaíodh	 go	 raibh	 gá	 ag	 an	
othar	le	Ig	frith-D	

7

Gníomh	Ceartaitheach	agus/nó	Coisctheach	
I	seacht	dtuarascáil	níor	tuairiscíodh	aon	ghníomh	ceartaitheach	nó	coisctheach,	agus	i	sé	
thuarascáil	eile	níorbh	léir	cén	gníomh	a	cuireadh	i	gcrích.	
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Tábla	42:	Gníomh	Ceartaitheach	agus/nó	Coisctheach		

n Cur síos

6 Oideachas	inseirbhíse	níos	minice	don	fhoireann	chliniciúil.	

5 Cuireadh	meamram	go	dtí	an	fhoireann	leighis	ag	cur	i	gcuimhne	dóibh	gur	chóir	
fuilghrúpa	a	sheiceáil	d’othair	réamhbhreithe	ar	tharla	teagmhas	dóibh	a	d’fhéadfadh	
bheith	ina	theagmhas	íograithe.	Chuir	ospidéal	amháin	bileog	eolais	lannaithe	ar	fáil	
mar	‘threoir	ghasta’.

3 Leasaíodh	sonraí	na	bileoige	eolais	don	othar.	Cuireann	ospidéal	amháin	eolas	scríofa	
ar	fáil	d’othair	réamhbhreithe	a	glactar	isteach	sa	rannóg	éigeandála	toisc	go	bhfuil	
siad	ag	cur	fola	san	fhaighin.	Iarrtar	ar	othair	teagmháil	a	dhéanamh	leis	an	ospidéal	
chun	a	stádas	RhD	a	dhearbhú	agus	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	gá	acu	le	Ig	frith-D	
nó	nach	bhfuil.	

2 Tugadh	cóip	de	threoirlínte	an	ospidéil	don	fhoireann	leighis	agus	iarradh	orthu	a	
síniú	a	chur	leis	an	gcáipéis	chun	a	chur	in	iúl	go	raibh	sé	sin	léite	acu.		

1 I	gcás	go	n-aimsíonn	HBB	antashubstaintí	frith-D	agus	frith-C,	is	cóir	na	samplaí	fola	
a	chur	chuig	an	ionad	tagartha	chun	iniúchadh	breise	a	dhéanamh	orthu.	

1 In	ospidéal	amháin	áit	a	ndáileann	cógaslann	an	ospidéil	Ig	frith-D:	tá	athbhreithniú	
le	déanamh	ar	an	gcóras	chun	cinneadh	a	dhéanamh	cibé	acu	ar	chóir	Ig	frith-D	a	
eisiúint	ón	HBB	áit	ar	féidir	torthaí	fuilghrúpaí	a	sheiceáil	sula	scaoiltear	iad.	

1 Greamán	foláirimh	le	cur	i	nótaí	na	máthar.	Tá	ospidéil	ag	breithniú	faoi	láthair	sonraí	
maidir	le	fuilghrúpa	naíonán	a	nascadh	le	heisiúint	Ig	frith-D.

1 Logleabhar	clóite	tugtha	isteach	sa	rannóg	éigeandála	áit	a	mbreacfaí	síos	sonraí	an	
n-othar	a	bhfuil	cúram	leantach	le	déanamh	dóibh.

1 Is	gá	don	chnáimhseach	a	bheith	i	láthair	tráth	a	bhfuil	othair	réamhbhreithe	ag	dul	
faoi	ghnáthaimh	ionracha	(chun	a	chinntiú	go	dtabharfaí	Ig	frith-D	dóibh).

1 Is	 gá	 d’fhoireann	HBB	 an	 rannóg	 éigeandála	 a	 chur	 ar	 an	 eolas	 i	 gcás	 go	 bhfuil	
rannóga	eile	dúnta	
a	bhíonn	i	bhfeidhm		le	linn	uaireanta	oibre	e.g.	aonad	luath-thoirchis.

1 A	chur	ina	luí	ar	an	bhfoireann	chliniciúil	cé	chomh	tábhachtach	is	atá	sé	cumarsáid	
agus	cúram	leantach	a	dhéanamh	d’othair	nár	fhill	ar	an	ospidéal.		

1 Is	gá	don	fhoireann	sa	rannóg	éigeandála	teagmháil	a	dhéanamh	leis	an	bhfoireann	
chnáimhseach	i	gcás	go	nglactar	isteach	othair	ar	tharla	teagmhas	dóibh	ar	teagmhas	
é	a	d’fhéadadh	bheith	ina	theagmhas	íograithe.

1 In	ospidéal	amháin	áit	a	mbailíonn	an	fhoireann	chliniciúil	an	Ig	frith-D	ón	gcuisneoir	
san	ionad	eisithe	moladh	go	mbaileodh	póirtéirí	é.	

1 Ag	cruinniú	idir	an	t-ospidéal	agus	na	dochtúirí	teaghlaigh	áitiúla	leagadh	béim	ar	an	
ngá	le	Ig	frith-D.	
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Príomhphointí

•	 Is	cúis	imní	ach	go	háirithe	na	tuarascálacha	maidir	le	hothair	a	
scaoiltear	amach	as	an	ospidéal	gan	sampla	fola	a	thógáil	uathu	
chun	 scagthástáil	 fuilghrúpa	 agus	 antashubstaintí	 a	 dhéanamh,	
samplaí	gan	a	bheith	próiseáilte	nó	Ig	frith-D	a	bheith	eisithe	ag	
HBB	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre.	Scaoileadh	othair	amach	
as	an	ospidéal	gan	torthaí	a	bheith	ar	 fáil	agus	gan	 Ig	 frith-D	a	
thabhairt	dóibh.	Bhí	roinnt	mhaith	othar	nár	fhill	ar	an	ospidéal.	
Luaigh	a	lán	othar	nach	mbeadh	ar	a	gcumas	filleadh.		

•	 I	dtuarascálacha	bliantúla	roimhe	seo	seans	nár	leagadh	béim	a	
dhóthain	ar	líon	na	n-earráidí	a	eascraíonn	ó	bhainc	fola	ospidéil,	
mar	gur	sheas	na	córais	ospidéil	a	bhí	 i	 réim	ag	an	uair	sin	an	
cleachtas	 tabhairt	 Ig	 frith-D	a	 chur	 ar	 athló.	Ní	 raibh	 tionchar	
ag	na	moltaí	a	rinneadh	i	dtuarascálacha	bliantúla	roimhe	seo	ar	
na treochtaí sin. Cuireadh comhairle ar ospidéil athbhreithniú 
a	dhéanamh	ar	 chórais	 chliniciúla	 agus	 ar	 chórais	HBB	chun	 a	
chinntiú	 go	 mbeadh	 gnáthaimh	 stuama	 i	 bhfeidhm	 ionas	 go	
dtabharfaí	Ig	frith-D	d’othair	laistigh	den	tréimhse	mholta.	

•	 Sa	tuarascáil	seo	ní	mheasann	NHO	othair	a	bheith	‘rannpháirteach	
i	ndéanamh	na	hearráide’	ach	amháin	i	gcás	gur	dhiúltaigh	siad	an	
Ig	 frith-D	amach	 is	amach.	 Is	 í	bunchúis	na	SAEanna	sin	ná	gur	
próiseáladh	samplaí	fola	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre	agus	
nár	 tugadh	 frith-D	de	 	 réir	 threoirlínte	bunaithe	BCSH,	2006).	
Meastar	seo	a	bheith	ina	theip	córais	HBB	ar	teip	í	atá	intuartha	
agus	ar	chóir	dul	 i	ngleic	 léi	mar	ghné	riachtanach	den	chúram	
cnáimhseach. 

•	 Mar	ab	amhlaidh	i	mblianta	roimhe	seo	is	í	bunchúis	na	dteagmhas	
seo	ná	easpa	eolais	a	bheith	ag	gairmithe	cúraim	sláinte	agus	nár	
chloígh	siad	le	treoirlínte	bunaithe.	Tá	an	chuma	ar	an	scéal	go	
bhfuil	deacrachtaí	ann	tuiscint	a	 fháil	ar	na	 fadhbanna	 is	bun	 le	
hothair	réamhbhreithe	bheith	ag	teacht	isteach	san	ospidéil	tar	
éis	teagmhas	féideartha	íograithe	sa	mhéid	gur	tugadh	Ig	frith-D	
dóibh	 mar	 thoradh	 ar	 theagmhas	 éigin	 eile	 linn	 a	 dtréimhse	
toirchis.  

•	 Tá	 an	 chuma	 air	 nach	 bhfuil	 mórán	 fianaise	 ann	 chun	 tacú	 le	
hathrú	 cleachtais	 i	 mbailiú	 Ig	 frith-D	 –	 is	 é	 sin,	 gur	 chóir	 go	
mbaileodh	póirtéirí	an	ospidéil	é	agus	ní	an	fhoireann	chliniciúil.	
Níl	sé	soiléir	conas	a	chuirfidh	sin	cosc	ar	atarlú	na	n-earráidí	sin.	

•	
Moltaí

1. An	chúis	is	coitianta	le	hantashubstaint	frith-D	ná	imdhíonadh	a	tharlaínn	sa	tréimhse	
réamhbhreithe	gan	aon	teagmhas	íograithe	dealraitheach	tarlaithe	(RCOG,	2011).	
Ní	raibh		próifiolascsas	gnáthúil	tugtha	isteach	in	Éirinn	go	dtí	2010,	ach	i	gcás	gach	
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teagmhais	fhéideartha	íograithe,	ba	chóir	fuil	a	thastáil	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	
stádas	RhD-diúltach	ag	an	othar,	agus	i	gcás	nach	bhfuil	sí	íograithe	cheana	féin	le	
frith-D.

2. Ba	 chóir	 Ig	 frith-D	 a	 thabhairt	 chomh	 luath	 agus	 is	 féidir	 i	 ndiaidh	 an	 teagmhais	
íograithe	 agus	 laistigh	 de	 thréimhse	 72	 uair	 an	 chloig.	Murar	 bhfuil	 sin	 indéanta,	
féadtar	roinnt	cosanta	a	chur	ar	fáil	fiú	má	chuirtear	é	ar	fáil	laistigh	suas	go	10	lá	i	
ndiaidh	an	teagmhais	(RCOG,	2002	luaite	i	BCSH,	2008).

3. I	gcás	go	scaoiltear	othair	abhaile	gan	na	torthaí	bheith	ar	fáil	nó	gan	frith-D	a	fháil,	
ba	chóir	d’ospidéil	a	chinntiú	gur	féidir	leis	na	hothair	sin	filleadh	ionas	go	gcuirfear	
cóireáil	 orthu	 go	 tráthúil.	 Níor	 chóir	 othair	 a	 scaoileadh	 abhaile	 sula	 dtugtar	 Ig	
frith-D	dóibh	ar	othair	iad	nach	mbeidh	in	ann	filleadh,	e.g.	mná	atá	ag	iompar	clainne	
agus	a	bhfuil	leanaí	acu	sa	bhaile	a	gcaithfidh	siad	cúram	a	dhéanamh	díobh,	mná	nach	
bhfuil	modh	iompair	acu,	i		gcás	drochaimsire.

4. Ba	 chóir	d’ospidéil	 (n=20)	 a	 chuireann	 cúram	cnáimhseach	 ar	 fáil,	 lena	n-áirítear	
ospidéil	 ghinearálta	 a	 bhfuil	 rannóga	 éigeandála	 agus	 clinicí	 for-rochtana	 acu,	
athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	chórais	chliniciúla	agus	HBB	le	haghaidh	na	n-othar	a	
thagann	isteach	san	ospidéal	le	teagmhais	a	d’fhéadfadh	iad	a	dhéanamh	níos	íogaire,	
go	háirithe	na	hothair	sin	atá	ag	teacht	isteach	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre.	Ba	
chóir	go	mbeadh	gnáthaimh	stuama	i	bhfeidhm	chun	a	chinntiú	go	dtógtar	samplaí	
iomchuí,	go	ndéantar	anailís	orthu	agus	go	ngníomhaítear	bunaithe	ar	na	torthaí	sin	
ionas	go	dtugtar	Ig	frith-D	laistigh	den	tréimhse	ama	a	mholtar	–	eadhon	72	uair	
an	chloig.	Cuireadh	Haematieolaithe	Comhairleacha	Indibhidiúla	agus	na	Maistrí	in	
ospidéil	mháithreachais	atá	freagrach	as	fuilaistriú	ar	an	eolas	faoi	seo.

5. Tá	an	chumarsáid	leis	an	othar	agus	an	tuiscint	atá	acu	ar	an	scéal	ríthábhachtach	sa	
mhéid	go	bhféadfadh	mná	a	bheith	den	tuairim	gur	chóir	Ig	frith-D	a	thabhairt	dóibh	
agus	iad	ag	freastal	ar	an	ospidéal	i	gcás	go	bhfuil	gá	acu	leis.	Moltar	go	gcuirfí	faisnéis	
i	scríbhinn	ar	fáil	d’othair	maidir	lena	stádas	RhD-diúltach	chun	a	cur	in	iúl	dóibh	
cathain	a	bheadh	gá	le	frith-D.	Ar	na	háiseanna	atá	úsáideach	sa	chomhthéacs	seo	
tá	úsáid	cárta	a	chuireann	do	stádas	RhD-diúltach	in	iúl	(BCSH,	2006b)	agus	bileog	
eolais.	Cuidíonn	siad	seo	le	mná	freagracht	a	ghlacadh	as	a	gcúram	féin.

6.	 Má	dhéantar	 idirghabháil	 leighis	chun	an	t-útaras	a	 fholmhú	tar	éis	don	bhean	an	
12ú	 seachtain	 dá	 tréimhse	 iompair	 a	 shroicheadh	 is	 dócha	 go	dtarlóidh	 crapadh	
suntasach	san	útaras	agus	cur	fola	suntasach	i	gcomparáid	lena	dtarlaíonn	i	mbreith	
anabaí	uathghinte.	Cé	nach	bhfuil	aon	bhonn	fianaise	ann,	moltar	gur	chóir	Ig	frith-D	
a	thabhairt	sa	chomhthéacs	seo	(RCOG,	2011).

7.	 Tá	roinnt	de	mholtaí	thuarascáil	2008/2009	fós	ábhartha	agus	tá	gá,	ach	go	háirithe,	
le	córas	náisiúnta	faireachais	chun	taifead	a	choinneáil	d’othair	íograithe.

8.	 Ba	chóir	go	mbeadh	córais	stuama	ag	ospidéil	chun	taifid	na	máthar	agus	na	naíonán	
a	nascadh	lena	chéile	(SHOT,	2010).

9.	 Is	gá	do	ghairmithe	cúraim	sláinte	a	bhíonn	i	mbun	bainistiú	na	n-othar	cnáimhseach,	a	
mbeadh	gá	acu	le	Ig	frith-D,	modúl	saotharlainne	agus/nó	modúl	cliniciúil	a	dhéanamh	
chomh	maith	le	measúnacht	sa	chlár	foghlama	ar	an	ngréasán	LearnProNHS.	Le	fáil	
ag:	http://www.learnbloodtransfusion.org.uk.	

10. I	gcás	na	n-othar	réamhbhreithe	le	stádas	Rh	D-diúltach	agus	a	thagann	isteach	san	
ospidéal	le	cur	fola	faighne	go	rialta	sa	tréimhse	idir	an	12ú	seachtain	dá	dtréimhse	
iompair	 agus	 a	 20ú	 seachtain	 iompair,	 ba	 chóir	 Ig	 frith-D	 a	 thabhairt	 dóibh	 ar	 a	
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laghad	gach	6	seachtaine.	Ba	chóir	cóireáil	Ig	frith-D	a	chur	ar	othair	le	stádas	Rh	
D-diúltach	fiú	amháin	tar	éis	an	20ú	seachtain	dá	dtréimhse	iompair,	chomh	maith	
le	tomhas	FMH	ar	an	láthair	a	dhéanamh	gach	coicís	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	
tuilleadh	Ig	frith-D	de	dhíth	orthu		(BCSH,	2006).

Tábla	43:	Tásca	ar	Ig	fríth-D	d’othair	le	cur	fola	rialta	faighne	agus	stair	acu	frith-D	a	
fháil	le	linn	a	dtréimhse	toirchis		

Le	haghaidh	tréimhse	iompair	níos	giorra	ná	20	
seachtain  

Le	haghaidh	tréimhse	iompair	níos	faide	ná	20	
seachtain 

Do	mhná	le	stádas	Rhesus	D-diúltach	agus	a	
bhfuil	cur	fola	faighne	rialta	orthu	ba	chóir	1500	
IU	Ig	frith-D	a	thabhairt	dóibh	ar	a	laghad	gach	
sé	seachtaine.	Cuir	isteach	sampla	le	haghaidh	
scagthástáil	AB	gach	coicís	chun	a	chinntiú	go	bhfuil	
frith-D	sa	phlasma.	Mura	bhfuil	frith-D	le	brath	nó	
má tá sé  ≥	sé	seachtaine	ón	dáileog	dheireanach	
frith-D		–	ba	chóir	dáileog	bhreise	frith-D	a	
thabhairt	dóibh.	

Do	mhná	le	stádas	Rhesus	D-diúltach	agus	a	
bhfuil	cur	fola	faighne	rialta	orthu	ba	chóir	1500	
IU	Ig	frith-D	a	thabhairt	dóibh	ar	a	laghad	gach	
sé	seachtaine.	Cuir	sampla	fola	isteach	gach	coicís	
chun	go	ndéanfaí	tástáil	Kleihauer	agus	scagthástáil	
AB	air	chun	a	chinntiú	go	bhfuil	frith-D	sa	phlasma	
agus	chun	FMH	a	bhrath.	Mura	bhfuil	frith-D	le	
brath	nó	má	tá	sé		≥	sé	seachtaine	ón	dáileog	
dheireanach	frith-D		–	ba	chóir	dáileog	bhreise	
frith-D	a	thabhairt	dóibh.	I	gcás	go	bhfuil	an	tástáil	
Kleihauer	deimhneach	tabhair	frith-D	don	othar,	
is	cuma	cibé	toradh	a	fuarthas	sa	scagthástáil	
antashubstainte	agus	cathain	a	tugadh	an	dáileog	
dheireanach. 

(Atáirgthe	le	caoinchead	Ospidéal	an	Rotunda,	Baile	Átha	Cliath).
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7.3 2010 sain-chomhdhlúthúcháin Fachtóirí 
Téachta (n=6) 

Bailíonn	NHO	tuarascálacha	maidir	le	sainchomhdhlúthúcháin	Fachtóirí	Téachta	agus	maidir	
le	 táirgí	míochaineacha	 fola	mar	go	mbaineann	a	 leithéidí	 le	cleachtas	an	 fhuilaistriúcháin.	
Cuirtear	 síos	 ar	 theagmhais	 a	 bhaineann	 le	 frith-D	 i	 gcaibidil	 ar	 leith.	 Clúdaítear	
frithghníomhartha	in	aghaidh	comhdhlúthúchán	fachtóirí	agus	in	aghaidh	táirgí	míochaineacha	
atá	díorthaithe	ón	bhfuil	faoi	raon	na	reachtaíochta	cógaisíochta,	agus	tá	na	teagmhais	sin	
intuairiscithe	go	díreach	do	IMB.	Mar	sin	níl	cur	síos	orthu	sa	tuarascáil	seo.	Níl	teagmhais	
throma	dhíobhálacha,	a	bhaineann	le	sain-chomhdhlúthúcháin	fachtóirí	téachta	intuairiscithe	
faoi	Threoir	an	Aontais	Eorpaigh	maidir	le	Fuil.			

Torthaí 
Bhí	6	thuarascáil	ann	a	bhain	le	Comhábhar	Fola	Earráideach	a	Aistríodh	(IBCT):	As	measc	na	
dtuarascálacha	sin,	measadh	go	raibh	dhá	theagmhas	a	d’fhéadfadh	díobháil	thromchúiseach	
a	dhéanamh,	agus	bhí	ceithre	cinn	a	d’fhéadfadh	díobháil	mheasartha	a	dhéanamh.	Bhain	trí	
cinn	le	hothair	phéidiatraiceacha,	ceann	amháin	le	déagóir,	ceann	amháin	le	duine	fásta,	agus	
ceann	amháin	le	duine	scothaosta.	Cuireadh	na	tuarascálacha	sna	catagóirí	seo	a	leanas:	

Táirge	Earráideach	a	Tugadh	(n=2)	
1. Beartaíodh	 ar	 oideas	 le	 haghaidh	 Comhdhlúthúchán	 Coimpléasc	 Prótroimbine	

(PCC)	d’othar	a	raibh	leibhéal	íseal	fibrinige	aige	mar	thoradh	ar	rith	ollmhór	fola.	
Bhí	 sé	de	 cheart	 ag	 na	dochtúir	oideas	 le	 haghaidh	 comhdhlúthúchán	fibrinige	 a	
mholadh,	cé	gur	tásc	neamhcheadúnaithe	é	sin	in	Éirinn.	San	anailís	ar	an	mbunchúis	
(RCA)	a	cuireadh	i	gcrích	fuarthas	gur	tharla	an	earráid	mar	thoradh	ar	easpa	eolais,	
agus	toisc	nár	chloígh	an	ball	foirne	i	gceist	le	beartais	agus	gnáthaimh.	Thug	Oifigeach	
Haemafhaireachais	(HVO)	an	earráid	faoi	deara	le	linn	iniúchadh	siarghabhálach.		

2. Glacadh	isteach	othar	scothaosta	le	haematúire	i	rannóg	éigeandála	ospidéil.	Bhí	galar	
urchóideach	ar	an	othar	seo,	agus	bhí	sé	ag	tógáil	antaithéachtaigh	bhéil	mar	chóireáil	
ar	bhunriocht	cairdiach.	Tar	éis	comhairle	haemaiteolaíochta	a	fháil,	ordaíodh	PCC	
don	othar.	D’eisigh	eolaí	míochaine	ar	ghlao-dhualgas	comhdhlúthúchán	fibrinigine	
trí	thaisme.	Thug	an	t-eolaí	míochaine	an	earráid	faoi	deara	go	luath	ina	dhiaidh	sin	
agus	rinne	sé	teagmháil	leis	an	rannóg	éigeandála,	ach	bhíothas	tar	éis	an	fhibrinigin	
a	thabhairt	don	othar.	Rinneadh	teagmháil	leis	an	bhfoireann	haemaiteolaíochta	arís,	
agus	mhol	siad	gur	chóir	PCC	a	thabhairt	don	othar	chomh	maith.	Tar	éis	RCA	a	
chur	i	gcrích	cinneadh	gur	tharla	seo	mar	thoradh	ar	earráid	dhaonna,	go	háirithe	
easpa	eolais	an	té	i	gceist	agus	toisc	nár	chloígh	an	té	sin	le	beartais	agus	gnáthaimh	
reatha	an	ospidéil.	Anuas	air	sin,	rinne	an	dochtúir	earráid	sa	mhéid	gur	thug	sé	an	
comhdhlúthúchán	fibrinigine	don	othar	agus	nár	dhearbhaigh	sé	sin	 le	ball	 foirne	
eile,	mar	go	raibh	an	deis	ann	an	earráid	a	thabhairt	faoi	deara	ag	an	bpointe	sin.	

Dáileog	earráideach	táirge	a	Tugadh	(n=4)
1. Níor	tugadh	naíonán,	le	huireasa	fachtóra	X,	isteach	dá	choinne	ospidéil	sa	Bharda	

Lae	 le	 haghaidh	 cóireáil	 phróifiolacsach	 le	 PCC.	 Cúpla	 lá	 dár	 gcionn	 tugadh	 an	
naíonán	 isteach	gan	choinne	chuig	an	rannóg	éigeandála.	Ní	raibh	an	 fhoireann	 in	
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ann	teacht	ar	thaifead	an	othair	chun	a	chinntiú	cén	dáileog	bheacht	ba	ghá	agus	in	
ionad	1200	IU	a	thabhairt	dó,	a	raibh	gá	leis,	tugadh	600	IU	dó.	Tugadh	an	earráid	faoi	
deara	tráth	ar	chuir	foireann	na	rannóige	éigeandála	an	Haemaiteolaí	Comhairleach	
ar	an	eolas	faoi.	Tar	éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	an	scéal	ní	raibh	sé	soiléir	cén	fáth	
nár	lean	an	fhoireann	na	treoracha	chun	rochtain	a	fháil	ar	thaifid	an	othair	lasmuigh	
de	ghnáthuaireanta	oibre	nó	chun	rochtain	a	fháil	ar	an	taifead	leictreonach.

2. Bhí	othar	 le	 huireasa	 Fachtóra	VIII	 ag	 cur	 fola.	Beartaíodh	 ar	oideas	1750	 IU	de	
chomhdhlúthúchán	Fachtóra	VIII,	 ach	níor	 tugadh	ach	3250	 IU	don	othar.	Tar	éis	
iniúchadh	a	dhéanamh	ar	an	earráid	fuarthas	go	raibh	an	dochtúir	tar	éis	botún	a	
dhéanamh	in	áireamh	na	dáileoige.

3. Beartaíodh	 1000	 IU	 de	 chomhdhlúthúchán	 Fachtóra	VIII	 a	 thabhairt	 do	 naíonán	
le	 galar	Von	Willebrand	 (díorthaithe	 ó	 phlasma)	 tar	 éis	 tráma.	 Níor	 scríobhadh	
isteach	ar	an	bhfoirm	iarratais	cén	dáileog	ba	ghá.	Ní	dhearna	an	t-eolaí	míochaine	
aon	iarracht	an	dáileog	a	dhearbhú,	ach	ní	raibh	sé	in	ann	dul	i	dteagmháil	leis	an	
bhfoireann	chliniciúil	chuí.	D’eisigh	an	t-eolaí	500	IU.	Cé	gur	sheiceáil	dhá	altra	an	
t-oideas	agus	an	dáileog	sular	thug	siad	an	comhdhlúthúchán	don	naíonán,	níor	thug	
siad	an	earráid	faoi	deara.	Thug	altra	eile	an	earráid	faoi	deara	ar	deireadh	thiar.

4. Beartaíodh	ar	oideas	500	 IU	d’Fachtóir	athchruingreach	VIII	 le	haghaidh	naíonáin	
ach	níor	tugadh	ach	250	 IU	don	naíonán	sin.	Thosaigh	an	earráid	sa	tsaotharlann	
mar	gur	eisigh	foireann	na	saotharlainne	an	dáileog	mhícheart.	Anuas	air	sin,	theip	
ar	bheirt	altraí	an	dáileog	a	dhearbhú	agus	iad	i	mbun	seiceála	mar	a	éilítear	orthu	
a	dhéanamh	de	réir	bheartas	an	ospidéil.	Bhí	duine	de	na	haltraí	ina	speisialtóir	sa	
réimse	seo	agus	ghlac	an	t-altra	eile	leis	go	mbeadh	an	dáileog	cheart	ar	eolas	ag	an	
altra	ar	speisialtóir	í.	Díol	suntais	é	go	raibh	cóireáil	rialta	á	cur	ar	an	othar	céanna	
san	ospidéal	sin	agus	go	raibh	oideachas	á	chur	ar	thuismitheoirí	an	othair	maidir	le	
réim	leighis	a	linbh.		

Príomhphointí 

•	 Roinnt	 de	 na	 hearráidí	 ar	 leagadh	 béim	 orthu	 i	 dTuarascáil	
Bhliantúil	2008/2009	NHO	tá	siad	fós	ag	tarlú.	Bíonn	mearbhall	
ann	uaireanta	freisin	sa	mhéid	go	bhfuil	an	trádainm	le	haghaidh	
plasma	 SD	 agus	 le	 haghaidh	 PCC	 an-chosúil	 lena	 chéile.	Chun	
seo	 a	 sheachaint,	 ba	 chóir	 go	 n-ordófaí	 na	 táirgí	 sin	 ag	 úsáid	
na	 dtéarmaí	 plasma	 SD	 agus	 Comhdhlúthúchán	 Coimpléasc	
Prótroimbine,	agus	ní	Octaplas	agus	Octaplex.	Táthar	ag	súil	go	
rachaidh	an	déantóir	i	ngleic	leis	an	bhfadhb	sin	go	luath.	

•	 Mar	a	luadh	níos	luaithe	sa	tuarascáil	seo	níl	mórán	fianaise	ann	
chun	tacú	leis	an	‘dara	seiceáil’	mar	chleachtas.
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Moltaí
•	 B’fhearr	go	mór	go	mbeadh	 foireann	chliniciúil,	 a	bhfuil	 cur	amach	acu	ar	 tháirgí	

téachta	agus	fola,	i	mbun	na	seiceála	agus	thabhairt	na	gcomhábhar	don	othar.	I	gcás	
go	bhfuil	sé	indéanta,	ba	chóir	dóibhsean	nach	bhfuil	taithí	acu	ar	chóireáil	a	chur	ar	
othair	le	neamhoird	téachta	agus	ar	úsáid	táirgí	fola,	dála	PCC	agus	comhdhlúthúchán	
fibrinigine,	sainchomhairle	haemaiteolaíochta	a	lorg.

•	 Má	 tá	duine	 i	mbun	an	dara	seiceáil,	ní	 foláir	don	 té	sin	an	 tseiceáil	 a	dhéanamh	
neamhspleách	 ar	 an	 duine	 eile.	Ar	 an	 gcaoi	 sin,	 is	 lú	 seans	 go	 mbeidh	 seiceáil	
éighníomhach	ar	 siúl	 ag	 an	dara	duine,	mar	 atá	 sonraithe	 i	 gceann	amháin	de	na	
tuarascálacha.

•	 Mura	 bhfuil	 cóip	 chrua	 de	 thaifead	 an	 othair	 le	 fáil	 lasmuigh	 de	 ghnáthuaireanta	
oibre,	 ní	 foláir	 don	 fhoireann	 bheith	 oilte	 ar	 conas	 rochtain	 a	 fháil	 ar	 an	 taifead	
leictreonach.	Ba	chóir	go	gcuirfí	oiliúint	chuí	ar	fáil	do	gach	ball	foirne	a	dhéanann	
comhdhlúthúcháinfachtóirí	 agus	 táirgí	 fola	 a	 oideasú,	 a	 eisiúint,	 agus	 a	 thabhairt	
d’othair.			
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8. Frithghníomhartha Troma Díobhálacha 
2010

Cuireadh	189	tuarascáil	faoi	bhráid	NHO,	maidir	le	Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha,	
sa	bhliain	tuairiscithe	2010.	Tar	éis	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	na	tuarascálacha	sin,	ghlac	
NHO	le	151	tuarascáil	SAR	agus	sin	an	líon	is	mó	ó	thosaigh	an	tuairisciú	(méadú	de	41	
tuarascáil	ó	bhí	2009	ann).	Ní	dheachaigh	na	38	dtuarascáil	eile	ar	aghaidh	(DNP)	sa	mhéid	
nár	chomhlíon	siad	na	critéir	tuairiscithe.	Mar	ab	amhlaidh	i	mblianta	roimhe	sin,	ní	raibh	
aon	 tuairisc	 ar	Ghalar	Nódú	 in	 éadan	Óstaigh	 bainteach	 le	 Fuilaistriú	 (TAGvHD),	Galar	
Corcra	Iar-fhuilaistriúcháin	(PTP)	ná	frithghníomh	díobhálach	san	othar	bainteach	le	Réamh-
Uathdheonú	Fola	(PAD).	
 
I	 tuarascáil	 amháin	 tuairiscíodh	 ar	TRALI	 ach	 tar	 éis	 athbhreithniú	 a	 dhéanamh	 air	 sin	
beartaíodh	nach	rachach	an	tuarascáil	sin	ar	aghaidh,	sa	mhéid	go	rabhthas	den	tuairim	go	
raibh	na	siomptóim	ann	mar	go	raibh	bunriocht	éigin	eile	ar	an	othar.	
Níor	tuairiscíodh	aon	fhrithghníomhartha	i	nua-naíonna	(faoi	bhun	4	seachtaine	d’aois)	agus	
ní	bhfuarthas	ach	tuarascáil	amháin	a	bhain	le	frithghníomh	i	naíonán	(1-12	mhí).	

Fíor	9:	SARanna	Figiúir	maidir	le	frithghníomhartha	troma	díobhálacha	ar	ghlac	
NHO	leo,	don	tréimhse	2000-2010	(n=1071)
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Tábla	 44:	 SAR:	 frithghníomhartha	 troma	 díobhálacha	 ar	 ghlac	 NHO	 leo	 in	 2010	
(n=151)

Géar-fhrithghníomh	
Fuilaistriúcháin	(n=109)	
 
 
 
 

Haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	
neamh-chomhoiriúnacht	ABO		

2

Haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	alla-
antashubstaint	(Géar) 4

Frithghníomh	Neamh-haemalaíoch	Fiabhrasach	
Fuilaistriúcháin

46

Anaifiolacsas/	Hipiríogaireacht		 51

Frithghníomh	Fotheannasach		
2

Frithghníomh	Neamhrangaithe	 4

Frithghníomhartha	
Haemalaíocha	Moillithe	
Fuilaistriúcháin	(n=11)

Haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	alla-
antashubstaint	eile	(Moillithe)

11

Aimhréidheanna an 
fhuilaistriúcháin	arna	
dtaispeáint san othar mar 
shiomptóim	riospráide		(n=26)
 

Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	Fuilaistriú
24

Dispné	bainteach	le	Fuilaistriú
2

Ionfhabhtú	Amhrasta	arna	
Tharchur	le	Fuilaistriú	(n=5)
 

Baictéarach 
3

Víreasach	(neamhdhearbhaithe) 2

Iomlán	 151
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Fíor	10:	SAR	Frithghníomh	Trom	Díobhálach	de	réir	an	chineáil	comhábhair		
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A  Immunological haemolysis due to ABO incompatibility
B  Immunological haemolysis due to other allo-antibody (Acute < 24 hrs) 
C  Immunological haemolysis due to other allo-antibody (Delayed >24 hrs) 
G  Transfusion Associated Circulatory Overload
D  Febrile Non Haemolytic Transfusion Reaction   
E  Anaphylaxis Hypersensitivity  
F  OSR - Hypotensive Transfusion Reaction
H  Transfusion Associated Dyspnoea
I  OSR - Unclassified SAR
J  STTI Bacterial 
K  STTI Viral

Reaction by component type

Red Cells Platelets Apheresis Platelets Pooled

FFP Solvent Detergent (SD) Plasma Multiple Components

A
Haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	
ar	neamh-chomhoiriúnacht	ABO		 G

Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	
le Fuilaistriú

B
Haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	
ar	alla-antashubstaint	(Géar	<	24	hrs) H Dispné	bainteach	le	Fuilaistriú

C

Haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	
ar	alla-antashubstaint	eile	(	(Moillithe	
>24	hrs) I OSR	–	SAR	Neamhrangaithe	

D
Frithghníomh	Neamh-haemalaíoch	
Fiabhrasach Fuilaistriúcháin J STTI	Baictéarach	

E Hipiríogaireacht	Anaifiolacsais K	 STTI	Víreasach

F
OSR	-	Frithghníomh	Fotheannasach			
Fuilaistriúcháin  
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Tábla	45:	Achoimre	Fhoriomlán	SAR		

Iomlán	n=151

Comhábhair i 
gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht Toradh Cliniciúil 

Cealla 
Dearga 89

Naíonán	
(1-12	mhí) 1 As an áireamh 1 Téarnamh iomlán 133

Pláitíní 
Aifiréise 41

Naíonán	
(1-4	bliana) 6 Neamhdhochúil 3

Mion-ainiarmhairt	
phaiteolaíoch 10

Pláitíní 
Taiscthe 10

Leanbh	(5-
11	bhliain) 6 Féideartha 60

Ainiarmhairt 
Phaiteolaíoch 

Thromchúiseach 1

FFP 1

Déagóir	
(12-17	
mbliana) 4 Dóchúil 76

Bás 
neamhbhainteach 

leis an 
bhfuilaistriú	 6

Plasma	(SD)	
cóirithe	le	
Tuaslagóir	
agus	

Glantach 1

Duine	
Fásta	18-30	
bliain) 13 Cinnte 11 Ní	fios 1

Comhábhair 
Iolracha	 9

Duine	
Fásta	(31-
50	bliain) 28

  

Duine	
Fásta	(51-
70	bliain) 42

Scothaosta 
(70+) 51

Inleagthacht	SARanna	
An	chiall	atá	le	‘inleagthacht’	sa	chás	seo	ná	an	dóchúlacht	gur	féidir	an	SAR	i	bhfaighteoir	
an	chomhábhair	fola	a	chur	i	leith	na	fola	nó	an	chomhábhair	fola	a	aistríodh	nó	gur	féidir	
an	SAR	sa	deontóir	a	chur	i	leith	an	phróisis	deonacháin	(Treoir	2005/61/CE	ón	gCoimisiún	
Eorpach).		
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Tábla	46:	SAR	Leibhéal	inleagthachta		

NA Ní	raibh	
riochtáin air 

Ní	raibh	dóthain	sonraí	ann	chun	measúnacht	
inleagthachta	a	dhéanamh	

0 As an áireamh

I	gcás	nach	raibh	fianaise	dhochloíte	ann	thar	amhras	
réasúnach	go	bhféadfaí	an	frithghníomh	díobhálach	a	chur	i	
leith cúiseanna eile  

Neamhdhochúil

I	gcás	go	raibh	an	fhianaise	i	bhfabhar	an	frithghníomh	
díobhálach a chur i leith cúiseanna eile seachas na 
comhábhair	fola	

1
Féideartha

I	gcás	go	raibh	an	fhianaise	dochinntithe	chun	an	
frithghníomh	díobhálach	a	chur	i	leith	na	fola	nó	an	
chomhábhair	fola	nó	cúiseanna	eile.

2
Dóchúil	

I	gcás	gur	léir	go	raibh	an	fhianaise	i	bhfabhar	an	
frithghníomh	díobhálach	a	chur	i	leith	na	fola	nó	an	
chomhábhair	fola	

3
Cinnte

I	gcás	go	raibh	fianaise	dhochloíte	ann	thar	amhras	
réasúnach	go	bhféadfaí	an	frithghníomh	díobhálach	a	chur	i	
leith	na	fola	nó	an	chomhábhair	fola	

Tábla	47:	Tábla	47:	Bunriocht	na	n-othar	páirteach	sa	fhrithghníomh	díobhálach,	de	
réir	speisialtóireachta	(n=151)

Bunriocht Duine	Fásta Othar péidiatraiceach 

Oinceolaíocht/Haemaiteolaíocht	 66 14

Míochaine 36 3

Máinliacht 22 0

Cnáimhseachas 10 0

Tábla	48:	Na	tásca	is	coitianta	don	fhuilaistriú	in	othair	le	frithghníomh	fuilaistriúcháin	

	Tásc	ar	fhuilaistriú		 Duine	Fásta	 Othar péidiatraiceach

Ainéime 78 N/A

Áireamh	 Íseal	 Pláitíní/Máchail	
Feidhme Pláitíní 

34 13

Rith Fola 12 1

Eile 8 3
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Díol	suntais	é,	cé	gur	d’othair	i	réimsí	na	hoinceolaíochta/haemaiteolaíochta	is	mó	a	tugadh	
fuilaistriú,	 othair	 phéidiatraiceacha	 agus	 daoine	 fásta	 araon,	 an	 tásc	 ba	 choitianta	 don	
fhuilaistriú	 sa	 ghrúpa	daoine	 fásta	ná	ainéime	agus	 sa	 ghrúpa	othar	péidiatraiceach	ab	ea	
áireamh	íseal	pláitíní	nó	máchail	feidhme	pláitíní.	Díol	suntais	freisin	é	nach	raibh	an	rith	fola	
ina	thásc	don	fhuilaistriú	ach	i	gcás	9%	de	na	tuarascálacha	a	bhain	le	frithghníomhartha.

Toradh	foriomlán	cliniciúil	
Tagraíonn	an	Toradh	Cliniciúil	don	éifeacht	a	bheadh	ag	an	SAR	ar	riocht	cliniciúil	an	othair.		

Tábla	49:	Toradh	Cliniciúil

Catagóirí	na	
dTorthaí Cliniciúla
(Treoir	2005/61/
CE	ón	gCoimisiún	
Eorpach)

Méid	na	Díobhála	(WHO,2009)

Téarnamh	Iomlán Ní	raibh	an	iarmhairt	san	othar	siomptómach	ná	níor	tugadh	aon	
siomptóim	faoi	deara,	ach	d’fhéadfadh	comharthaí	SAR	a	bheith	
ann	agus	níl	aon	ghá	le	cóireáil.	

Nó
Tá	an	iarmhairt	san	othar	siomptómach,	tá	na	siomptóim	éadrom,	
is	caillteanas	feidhme	nó	díobháil	íosta	nó	mheasartha	atá	ann	
ach	níl	sin	ach	gearrthéarmach	agus	níl	gá	le	mórán	idirghabhála	
nó	le	haon	idirghabháil	(e.g.,	breathnóireacht	bhreise,	iniúchadh,	
athbhreithniú	nó	mionchóireáil).

Mion-ainiarmhairt	
phaiteolaíoch

Tá	an	iarmhairt	san	othar	siomptómach,	tá	gá	le	hidirghabháil	(e.g.	
obráid	bhreise;	cóireáil	theiripeach	bhreise)	nó	cuirtear	leis	an	
bhfad	ama	san	ospidéal.		

Ainiarmhairt 
Phaiteolaíoch 
Thromchúiseach

Tá	an	iarmhairt	san	othar	siomptómach,	tá	gá	le	hidirghabháil	
tarrthála	nó	le	mór-idirghabháil	mháinliachta/leighis,	baintear	ón	
ionchas	saoil	nó	tarlaíonn	díobháil	thromchúiseach	bhuan	nó	
fhadtéarmach	nó	cailltear	feidhm	éigin.

Bás De	réir	chothrom	na	dóchúlachta,	tharla	bás	nó	tugadh	chun	
tosaigh	an	bás	sa	ghearrthéarma	mar	thoradh	ar	SAR.

(Haemovigilance	Handbook:	Requirements	for	Hospital	Blood	Banks	for	Reporting	Serious	
Adverse	Reactions	and	Events	to	the	National	Haemovigilance	Office).	

Breacadh	síos	toradh	cliniciúil	an	othair	i	mbeagnach	gach	cás.	Bhí	cás	amháin	nár	breacadh	
síos	an	toradh.	I	gcás	fhormhór	na	n-othar	tharla	téarnamh	iomlán	(133).	Tharla	ainiarmhairtí	
paiteolaíocha	i	gcás	aonar	déag	d’othair	agus	bhí	othar	amháin	le	hainiarmhairtí	paiteolaíocha	
tromchúiseacha.	Fuair	seisear	othar	bás,	ach	níor	bhain	cúiseanna	an	bháis	in	aon	chás	leis	an	
bhfrithghníomh	fuilaistriúcháin.	
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Croí-uaireanta	agus	fuilaistriú	lasmuigh	de	chroí-uaireanta	
Tar	éis	chur	i	gcrích	na	tuarascála	SAR	iarrtar	ar	an	tuairisceoir	a	chur	in	iúl	cathain	a	tharla	
an	 fuilaistriú	 agus	 cathain	 a	 tharla	 an	 frithghníomh.	 Chun	 críocha	 na	 tuarascála	meastar	
uaireanta	oibre	a	bheith	idir	07:00	to	20:00.	Ní	dhéantar	idirdhealú	idir	na	laethanta	éagsúla	
den	tseachtain	ar	ar	tharla	an	frithghníomh.	

Tábla	50:	Fuilaistriú	éigeandála	i	gcomparáid	le	fuilaistriú	neamh-éigeandála	agus	am	
tosaigh	na	bhfuilaistriúchán	sin	(n=151)

Fuilaistriú	Éigeandála/Gnáthúil	 Am	tosaigh	an	fhuilaistriúcháin	

Fuilaistriú 
Neamhéigeadála	 113

Laistigh	de	chroí-
uaireanta  111

Fuilaistriú	Éigeandála		 18
Lasmuigh	de	chroí-
uaireanta 35

Ní	fios 20

Fuilaistriú 
neamhéigeantach	a	
rinneadh	lasmuigh	de	
chroí-uaireanta		 27

I	 gcás	 fhormhór	 na	 dtuarascálacha	 a	 bhain	 le	 frithghníomh	 breacadh	 síos	 am	 tosaigh	
an	 fhuilaistriúcháin	 agus	 am	 an	 fhrithghnímh.	Ó	 na	 sonraí	 sin,	 ba	 dhíol	 suntais	 é	 líon	 na	
bhfrithghníomhartha	a	tharla	i	gcás	nach	raibh	an	fuilaistriú	ina	ghnáthamh	éigeandála,	ach	ar	
cuireadh	é	ar	fáil	lasmuigh	de	chroí-uaireanta.	San	iomlán	bhí	(27)	77%	de	na	fuilaistriúcháin	a	
cuireadh	ar	fáil	lasmuigh	de	chroí-uaireanta	ina	bhfuilaistriúcháin	nach	raibh	ina	n-éigeandálaí	

agus	rinneadh	RCC	a	aistriú	(67	%). As	measc	na	151	thuarascáil	SAR	a	glacadh,	
•	 thosaigh	35	fhrithghníomh	tar	éis	20:00.
•	 bhí	27	(77%)	fuilaistriú	ann	nach	raibh	ina	n-éigeandálaí.		
•	 Reáchtáladh	 formhór	 na	 bhfuilaistriúchán	 neamhéigeandála	 ar	 bharda	 ginearálta	

(25),	agus	in	A&E	agus	an	ceann	deireanach	in	ITU.	
•	 tharla	11	fhuilaistriú	idir	meán	oíche	agus	07:00.
•	 i	gcás	48%	de	na	fuilaistriúcháin	SAR	a	tharla	lasmuigh	de	na	croí-uaireanta	bhain	

siad	le	hothair	scothaosta	agus	an	frithghníomh	ba	choitianta	ina	measc	ab	ea	TACO.	
•	 Tríd	 is	tríd,	an	frithghníomh	is	coitianta	a	tharla	ná	Anaifiolacsas/	Hipiríogaireacht		

(Ailléirgeach	agus	Anaifiolachtach).	
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8.1 Géar-fhrithghníomh Fuilaistriúcháin (aTr)

Is	 é	 is	ATR	 ann	 ná	 frithghníomh	 a	 tharlaíonn	 laistigh	 de	 24	 uair	 an	 chloig	 ó	 thráth	 an	
fhuilaistriúcháin.	Tá	siad	seo	a	leanas	i	measc	na	ngéar-fhrithghníomhartha:

•	 Frithghníomh	Haemalaíoch	Géar	Fuilaistriúcháin	(AHTR)
•	 Frithghníomh	Neamh-haemalaíoch	Fiabhrasach	Fuilaistriúcháin	(FNHTR)
•	 Anaifiolacsas/	Hipiríogaireacht	(Ailléirgeach	agus	Anaifiolachtach)
•	 Frithghníomhartha	Fotheannasacha	
•	 Frithghníomhartha	Neamhrangaithe

Torthaí 
Le	linn	na	bliana	tuairiscithe	2010,	cuireadh	109	dtuarascáil	ar	fáil	maidir	le	ATRanna.	Bhí	sin	
ina	mhéadú	de	38	dtuarascáil	ar	fhigiúir	2009.	Tá	an	miondealú	le	fáil	sa	tábla	anseo	thíos.	

Tábla	52:	Géar-Fhrighníomhartha	Fuilaistriúcháin	(n=109)

Géar-fhrithghníomhartha	Fuilaistriúcháin n

Haemalú	Imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	neamh-chomhoiriúnacht	ABO	 2

Haemalú	Imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	alla-antashubstaint	eile	(Géar) 4

FNHTR	 46

Anaifiolacsas/	Hipiríogaireacht		(Ailléirgeach	agus	Anaifiolachtach)
51

Neamhrangaithe	 4

Frithghníomh	Fotheannasach	 2
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8.2 Géar-fhrithghníomhartha Haemalaíocha 
Fuilaistriúcháin (n=6)

Sainmhíniú:	 Is	 é	 is	 géar-fhrithghníomh	 haemalaíoch	 fuilaistriúcháin	 (AHTR)	 ann	 ná	
frithghníomh	a	tharlaíonn	laistigh	de	24	uair	ó	thráth	an	fhuilaistriúcháin	agus	a	bhfuil	gnéithe	
cliniciúla	agus/nó	saotharlainne	den	haemalú	 le	sonrú	dá	bharr	(An	Cumann	Idirnáisiúnta	
Fuilaistriúcháin	(ISBT)	Meitheal	Oibre,	Capetown,	2006).	Féadann	neamh-chomhoiriúnacht	
ABO	bheith	ina	cúis	le	géar-haemalú,	trí	neamh-chomhoiriúnacht	antaigine	
e.g.	 RhD,	 Kell	 nó	 fachtóirí	 neamh-imdhíoneolaíocha	 amhail	 tuaslagán	 hipeartonach	 nó	
hipeatonach	nó	táirge	míochaineach	a	mheascadh	le	comhábhar	fola	atá	á	aistriú.		

Torthaí 
Fuarthas	tuarascálacha	maidir	le	sé	chás	AHTR	sa	bhliain	2010.	In	dhá	chás,	bhain	an	haemalú	
imdhíoneolaíoch	 le	 neamh-chomhoiriúnacht	ABO	agus	 i	 gceithre	 chás,	 bhain	 an	 haemalú	
imdhíoneolaíoch	le	halla-antashubstaint	eile.	

Tábla	53:	AHTR	Sonraí	Achoimre		

Líon	Iomlán	AHTR	n=6

Comhábhair i 
gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht Toradh Cliniciúil 

Cealla 
Dearga 4

Naíonán	
(1-4	bliana) 1 Féideartha 2

Téarnamh 
Iomlán 6

Pláitíní 
Aifiréise 1

Leanbh	(5-
11	bhliain) 1 Dóchúil 3

Am	tosaigh	an	
fhuilaistriúcháin	

Comhábhair 
Iolracha	 1

Duine	Fásta	
(31-50	
bliain) 1 Cinnte 1

Le	linn	croí-
uaireanta  6

 
Scothaosta 
(70+) 3

Fuilaistriú	Éigeandála/
Gnáthúil    

 

Is	ea 5
Ní	

Fios 1    

    

Haemalú	Imdhíoneolaíóch	mar	thoradh	ar	neamh-chomhoiriúnacht	ABO	(n=2)
Bhí	dhá	chás	ann	inar	tharla	haemalú	imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	neamh-chomhoiriúnacht	
ABO.	Sa	dá	chás	bhí	bunriocht	haemaiteolaíochta	ar	na	hothair	agus	tugadh	an	 fuilaistriú	
dóibh	ar	bhonn	neamh-éigeandála.	Tugadh	comhábhair	iolracha	don	chéad	othar,	agus	tugadh	
aonad	de	chomhdhlúthúchán	pláitíní	aifiréise	don	dara	hothar.	
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Saintuairisc SAR 1
Tugadh	 comhdhlúthúchán	 pláitíní	 aifiréise	 den	 fhuilghrúpa	A	 Rh-deimhneach	 do	 leanbh	
le	 fuilghrúpa	AB	Rh	D-deimhneach	agus	díreach	 ina	dhiaidh	 sin	 tugadh	aonad	 fuilghrúpa-
shonrach	RCC	don	 leanbh.	Tar	éis	50ml	den	fhuilaistriú	RCC	a	 fháil	 tháinig	ardú	teochta	
ar	an	leanbh	agus	bhí	crithfhuacht	agus	creathadh	ann	in	éineacht	an	ardaithe	teochta.	Tar	
éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	shampla	iar-aistriúcháin	bhí	toradh	deimhneach	ann	sa	Tástáil	
Dhíreach	Frithghlóbailin	(DAT),	agus	bhí	an	leibhéal	Dihidrigionáis	Lachtáite	(LDH)	ardaithe	
beagán,	ach	bhí	an	bhilearúibin	fanta	ag	gnáthleibhéal.	Dar	le	hiniúchadh	ar	an	othar	agus	ar	
an	bpaca	comhábhair	ní	raibh	aon	éilliú	baictéar	ann.	Théarnaigh	an	t-othar	go	hiomlán.		

Nóta	Tráchta	
Tá	 sé	 ina	 ghnáthchleachtas	 comhdhlúthúchán	pláitíní	 d’fhuilghrúpa	A	 a	 thabhairt	 d’othair	
den	fhuilghrúpa	AB	i	gcás	nach	bhfuil	pláitíní	AB	ar	fáil.	Ó	am	go	chéile,	ámh,	féadfaidh	roinnt	
mhaith	plasma	le	hantashubstaintí	frith-B	a	bheith	sa	chomhdhlúthúchán	pláitíní	aifiréise.	Mar	
thoradh	air	seo,	féadfaidh	heamalú	titim	amach	ar	RCC	d’fhuilghrúpa	AB	go	luath	tar	éis	do	
leanbh	beag	fuilaistriú	a	fháil	le	toirt	bheag	d’fhuil	iomlán	sa	mhéid	go	bhfuil	sé	deacair	orthu	
antashubstaintí	neam-chomhoiriúnacha	a	neodrú	(Downes	et	al.,	2009).

Athruithe	sa	Chleachtas:		Thosaigh	IBTS	ag	bailiú	pláitíní	aifiréise	AB.	

Sainchuntas SAR 2 
Tugadh	 comhdhlúthúchán	 pláitíní	 aifiréise	 den	 fhuilghrúpa	O	Rh-deimhneach	 do	 naíonán	
leis	 an	 bhfuilghrúpa	A	Rh	D-deimhneach.	Thosaigh	 an	 fuilaistriú	 agus	 tar	 éis	 45	 nóiméad	
thosaigh	teocht	an	othair	ag	ardú	beagán	agus	d’éirigh	an	leanbh	cancrach.	Tar	éis	iniúchadh	
a	dhéanamh	ar	an	scéal	fuarthas	amach	go	raibh	leibhéal	haemaglóibine	an	othair	laghdaithe.	
Anuas	air	sin,	bhí	leibhéal	LDH	an	othair	ardaithe.	Tar	éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	shampla	
iar-aistriúcháin	bhí	toradh	deimhneach	ann	sa	Tástáil	Dhíreach	Frithghlóbailin	(DAT),	agus	
san	ionnláit	a	rinneadh	sa	tsaotharlann	tagartha	léiríodh	go	raibh	frith-A	lag	san	fhuil.	Ní	raibh	
aon	éilliú	baictéar	ann.	Théarnaigh	an	t-othar	go	hiomlán	agus	tabharfar	pláitíní	fuilghrúpa-
shonracha	don	othar	sin	as	seo	amach	i	gcás	go	bhfuil	fuilaistriú	á	dhéanamh.		

Haemalú	Imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	alla-antashubstaint	eile	(Géar	<24	uair)	
(n=4)
Fuarthas	 ceithre	 thuarascáil	 maidir	 le	 haemalú	 imdhíoneolaíóch	 mar	 thoradh	 ar	 all-
antashubstaintí.	Bhain	gach	tuarascáil	le	duine	fásta	nó	le	duine	scothaosta.	I	ngach	cás	bhí	
fuilaistriú	 faighte	 ag	 an	othar	 cheana	 sna	hospidéil	 éagsúla	 faoi	 seach.	Bhí	 triúr	 as	measc	
na	n-othar	sin	tar	éis	an	fuilaistriú	a	fháil	ar	bhonn	neamhéigeandála.	I	gcás	na	n-othar	go	
léir	rinneadh	an	fuilaistriú	le	linn	croí-uaireanta	agus	théarnaigh	gach	othar	go	hiomlán.	Tá	
sainchuntas	ar	dhá	cheann	de	na	cásanna	sin	le	fáil	thíos.				

Sainchuntas SAR 3 
Tháinig	ardú	teochta,	fotheannas,	taicéadcairde	agus	masmas	ar	othar	fireann	agus	thosaigh	
sé	ag	urlacan	ceithre	huaire	tar	éis	thús	an	fhuilaistriúcháin.	Bhí	an	t-othar	sin	frith-E+	agus	
frith-K+	.	Tar	éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	a	chuid	fola	fuarthas	amach	go	raibh	a	bhilearúibin	
ardaithe	go	suntasach.	Bhí	an	DAT	deimhneach	i	ndiaidh	an	fhuilaistriúcháin.	Cuireadh	sampla	
fola	chuig	an	tsaotharlann	tagartha.	Tar	éis	do	IAT	tástáil	a	dhéanamh	ar	a	chuid	fola,	le	raon	
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de	phainéil	chun	antaiginí	íseal-mhinicíochta	a	bhrath,	fuarthas	amach	go	raibh	frith-Wra	sa	
sampla	 fola.	Cuireadh	 frithghníomhartha	 fuilaistriúcháin	 i	 leith	 frith-Wra	cheana.	Seans	go	
raibh	an	antashubstaint	ró-lag	chun	é	a	bhrath	le	linn	an	chrosmheaits.	
Tá	an	seans	ann	freisin	go	raibh	ceann	de	na	haonaid	fola	Wra+	deimhneach.	Cibé	scéal	é,	sa	
mhéid	go	bhfuil	níos	lú	ná	1%	den	daonra	Wra	+	deimhneach	ní	bheifí	tar	éis	na	haonaid	fola	
a	aistríodh	chuig	an	othar	seo	a	thíopáil	roimhe	sin	le	haghaidh	na	hantaigine	seo.	

Sainchuntas SAR 4 
Bhí	fuilaistriú	de	dhíth	ar	bhean	scothaosta	a	raibh	stair	fhada	de	ghalar	cairdiach	aici.	Bhí	
stair	d’antashubstaintí	aici	freisin	agus	í	ag	iompar	clainne.	Anuas	air	sin,	tugadh	faoi	deara	
gur	aimsíodh	frith	-Cw,	frith-E	agus	frith-c	ina	cuid	fola	in	2009.	Go	déanach	sa	bhliain	2009	
seans	gur	gineadh	antashubstaint	bhreise	inti.	Níor	dearbhaíodh	sin	ag	an	uair.	Sa	chás	áirithe	
seo	rinneadh	crosmheaits	ar	fhuil	an	othair	thar	an	deireadh	seachtaine.	Eisíodh	aonad	den	
fhuil	 is	 lú	a	bheadh	neamh-chomhoiriúnach.	Cuireadh	an	 fhoireann	 leighis	 ar	an	eolas	go	
raibh	antashubstaintí	iolracha	ag	an	mbean	seo	agus	nár	chóir	an	t-aonad	a	fhuilaistriú	ach	
amháin	i	gcás	go	raibh	géarghá	leis.	Rinneadh	cinneadh	cliniciúil	an	t-aonad	RCC	a	fhuilaistriú.	
D’ardaigh	leibhéal	bilearúibin	agus	leibhéal	LDH	an	othair	laistigh	de	thréimhse	24	huaire.	
Níor	tugadh	aon	athrú	faoi	deara	sa	leibhéal	Hb	ina	cuid	fola.	Cuireadh	sampla	fola	chuig	
an	tsaotharlann	tagartha	agus	fuarthas	amach	go	raibh	frith-Fya	agus	frith-S	sa	sampla.	Ní	
rabhthas	tar	éis	tíopáil	Fya	a	dhéanamh	ar	an	aonad	fola	a	aistríodh.

Nóta	Tráchta:
De	 ghnáth	 i	 gcás	 nach	 n-ardaíonn	 an	 Hb	 agus	 go	 n-ardaíonn	 an	 bilearúibin	 laistigh	 de	
thréimhse	24	huaire	ó	thráth	an	fhuilaistriúcháin	tugann	sin	le	fios	go	raibh	an	antashubstaint	
ann	roimh	an	bhfuilaistriú.	

Príomhphointe

Mar	 a	 luadh	 roimhe	 seo	 i	 dtuarascáil	 2009	NHO,	 cé	 go	mb’fhéidir	
go	mbeadh	gá	an	fhuil	 is	 lú	atá	neamh-chomhoiriúnach	a	eisiúint,	ba	
chóir	samplaí	fola	a	chur	chuig	an	tsaotharlann	tagartha	le	go	ndéanfaí	
iniúchadh orthu. 
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8.3 Frithghníomh Neamh-haemalaíoch 
Fiabhrasach Fuilaistriúcháin (n=46)

Sainmhíniú:	Is	é	is	FNHTR	ann	ná	méadú	teochta	de		>1.5oC os cionn luach bhonnlíne an 
othair	 (luach	bonnlíne	roimh	an	bhfuilaistriú),	chomh	maith	 le	crithfhuacht	nó	creathadh,	
masmas	go	hannamh,	urlacan	nó	dispné	le	linn	fuilaistriúcháin	nó	laistigh	de	cheithre	huaire	
tar	éis	 an	 fhuilaistriúcháin	 gan	aon	chúis	eile	 leis,	 amhail	haemalú,	éilliú	baictéar	nó	 toisc	
buntinneas	eile	bheith	ar	an	othar.	Déanann	an	t-ídiú	leocaicítí	i	ngach	comhábhar	fola,	mar	a	
chleachtann	IBTS,	íoslaghdú,	ach	ní	chuireann	cosc	iomlán,	ar	FNHTR	agus	cé	gur	measadh	é	
bheith	míchompordach	go	traidisiúnta,	ach	gan	a	bheith	tromchúiseach	sa	mhéid	go	dtagann	
othair	chucu	 féin	go	gasta,	 féadfaidh	othair	bheith	trína	chéile	dá	bharr	agus	 féadfaidh	sé	
atarlú	i	bhfuilaistriúcháin	eile	ina	dhiaidh	sin.

Torthaí
Bhí	46	thuarascáil	ann	a	chomhlíon	na	critéir	le	haghaidh	FNHTR,	sin	naoi	dtuarascáil	sa	bhreis	
ar	2009.	Ba	dhaoine	fásta	na	hothair	go	léir	i	gceist.	As	na	hothair	sin,	bhain	36	fhrithghníomh	
le	RCC,	bhain	ocht	gcinn	le	pláitíní	aifiréise	agus	bhain	dhá	cheann	le	comhábhair	iolracha.	
An	rud	is	tábhachtaí	agus	na	frithghníomhartha	sin	á	meas	ná	éilliú	baictéar	an	aonaid	nó	
haemalú	mar	thoradh	ar	neamh-chomhoiriúnacht	a	chur	as	an	áireamh	(Heddle	&	Kelton,	
2001).	

Tábla	54:	Sonraí	Achomair	FNHTR	

Líon	Iomlán	FNHTR			n=46

Comhábhair	i	gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht Toradh Cliniciúil 

Cealla	Dearga 36

Duine	Fásta	
(18-30	
bliain) 4 Féideartha 32

Téarnamh 
Iomlán 43

Pláitíní	Aifiréise 8

Duine	Fásta	
(31-50	
bliain) 12 Dóchúil 14

Mion-
ainiarmhairt 
phaiteolaíoch 2

Comhábhair 
Iolracha	 2

Duine	Fásta	
(51-70	
bliain) 16

Fuilaistriú 
Éigeandála/
Gnáthúil 

Bás nach raibh 
baint	ag	an	

bhfuilaistriú	leis	 1

  

Duine	
Scothaosta 
(70+) 14 Is	ea		5

Ní	
hea 
38

Am	tosaigh	an	
fhuilaistriúcháin	

  

 

Ní	Fios	3
Laistigh	de	chroí-

uaireanta  38

   
Lasmuigh	de	
chroí-uaireanta	 8

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2010



Tuarascáil NHO 2010/2011 123

Tar	éis	anailís	a	dhéanamh	ar	na	tuarascálacha	a	fuarthas	bhíothas	in	ann	a	dhearbhú	go	raibh	
seiceáil	déanta	le	haghaidh	éilliú	baictéar	i	ngach	cás.	Astusan,	cuireadh	saothráin	d’fhuil	an	
othair	i	gcrích	le	haghaidh	41	as	46	othar,	rinneadh	saothráin	leis	an	bpaca	fola	i	31	chás	agus	
rinneadh	saothráin	d’fhuil	an	othair	agus	den	phaca	fola	 i	29	gcás,	agus	tástáladh	37	chun	
a	fháil	amach	an	raibh	aon	haemalú	i	gceist.	Ní	dhearnadh	tástáil	ach	ar	21(46%),	ámh,	don	
haemalú	agus	don	éilliú	baictéar	araon.		

Tharla	ocht	gcinn	de	na	fuilaistriúcháin	lasmuigh	de	na	croí-uaireanta	agus	níorbh	fhuilaistriú	
éigeantach	aon	cheann	díobh.	Mar	a	moladh	cheana	ba	chóir	go	dtarlódh	fuilaistriú	roghnach	
le	linn	na	lae	(NBUG,	2004).

Príomhphointe

Níor	chóir	 fuilaistriú	a	dhéanamh	ach	amháin	má	 tá	 foireann	 inniúil	
ar	 fáil	 chun	monatóireacht	a	dhéanamh	ar	an	othar	agus	más	 féidir	
breathnóireacht	éasca	a	dhéanamh	ar	an	othar	le	linn	an	fhuilastriúcháin	
(SHOT,	2010).

Toradh Cliniciúil
Cuireadh	i	 láthair	toradh	cliniciúil	 le	haghaidh	na	n-othar	go	léir.	Théarnaigh	a	bhformhór	
(43)	go	hiomlán,	agus	sonraíodh	an	méid	ama	a	thóg	sé	orthu	téarnamh	i	35	chás.	As	na	35	
chás	sin,	théarnaigh	formhór	na	n-othar	(86%)	laistigh	de	12	uair.	Théarnaigh	an	chuid	eile	de	
na	hothair	laistigh	de	thréimhse	24	huaire.	Bhí	ainiarmhaiartí	paiteolaíocha	i	gceist	le	beirt	
de	na	hothair	mar	thoradh	ar	an	bhfrithghníomh	agus	fuair	othar	amháin	bás,	ach	níor	bhain	
an	bás	sin	leis	an	bhfuilaistriú.	
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8.4 Géar-fhrithghníomh Neamh-haemalaíoch 
Fiabhrasach Fuilaistriúcháin (aa) (n=51)

Comharthaí	Cliniciúla	&	Siomptóim	agus	Torthaí	Saotharlainne		
Bíonn	 raon	 siomptóm	 agus	 déine	 ag	 baint	 le	 frithghníomhartha	 ailléirgeacha	 agus	
anaifiolachtacha.		

•	 Cuimsíonn	na	 siomptóim	 frithghníomhartha	éadroma	de	 chineál	 ailléirgeach	mar	
shampla	urtacáire/tochas	bainteach	le	míchompord	gastraistéigeach,	nó	gan	a	bheith	
bainteach	leis,		nó	frithghníomhartha	troma	le	cársán,	angai-éidéime,	broncaifhreanga	
agus	fotheannas	ag	tarlú	le	linn	an	fhuilaistriúcháin	nó	laistigh	de	cheithre	huaire	dá	
éis	(ISBT,	2006).

•	 I	measc	 shaintréithe	an	 fhrithghnímh	anaifiolachtaigh	nó	an	anaifiolacsais	 tá	dian-
fhotheannas	 agus	 tnáitheadh	 agus	 uaireanta	 tarlaíonn	 éidéime	 laraingeach	 agus	
bacainn	riospráide	ina	éineacht	(Vamvakas	&	Pineda,	2001).

•	 Is	féidir	an	diagnóis	a	dhearbhú	go	pointe	áirithe	trí	amharc	ar	na	leibhéil	trioptáise,	i	
gcás	go	bhfuil	siad	ar	fáil	roimh	an	bhfuilaistriúchán	agus	laistigh	de	thrí	huaire	dá	éis.		

•	 Ba	 chóir	 tuairisc	 a	 chur	 chuig	 NHO	 maidir	 le	 frithghníomhartha	 de	 chineál	
ailléirgeach,	ach	amháin	tochas,	gríos	éadrom	nó	urtacáire.

•	 Bíonn	líon	beag	othar	a	bhfuil	dian-uireasa	IgA	orthu	a	chruthaíonn	antashubstaintí	
i	gcoinne	IgA.	D’fhéadfadh	anaifiolacsas	trom	tarlú	sna	hothair	sin	i	gcás	go	nochtar	
iad	do	IgA	san	fhuilaistriú	(McClelland,	2001).
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Tábla	55:	Achoimre	ar	Ghéar-fhrithghníomhartha	Neamh-haemalaíocha	Fiabhrasacha	
Fuilaistriúcháin  

Líon	iomlán		n=51

Comhábhair i 
gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht Toradh Cliniciúil 

Cealla 
Dearga 11

Naíonán	
(1-4	bliana) 4 Féideartha 9 Téarnamh	Iomlán 51

Pláitíní 
Aifiréise 29

Leanbh	(5-
11	bhliain) 5 Dóchúil 34

Am	tosaigh	an	
fhuilaistriúcháin	

Pláitíní 
Taiscthe 9

Déagóir	(12-
17	mbliana) 4 Cinnte 8

Laistigh	de	chroí-
uaireanta  40

FFP 1

Duine	Fásta	
(18-30	
bliain) 9

Fuilaistriú 
Éigeandála/
Gnáthúil 

Lasmuigh	de	chroí-
uaireanta 11

Comhábhair 
Iolracha	 1

Duine	Fásta	
(31-50	
bliain) 9 Is	ea		5

Ní	
hea  
41

Fuilaistriú 
neamhéigeantach	a	
tharla	lasmuigh	de	
chroí-uaireanta	 10

 

Duine	Fásta	
(51-70	
bliain) 14 Ní	fios		5

 

Duine	
Scothaosta 
(70+) 6  

Torthaí
San	iomlán	fuarthas	51	tuarascáil	maidir	le	frithghníomhartha	AA	a	chomhlíon	na	critéir	don	
tuairisciú.	Tá	achoimre	ar	na	comhábhair	i	gceist	sna	frithghníomhartha	sin,	maille	le	sonraí	
eile. 

I	 dTuarascáil	 Bhliantúil	 2010	 SHOT	 leagtar	 béim	 ar	 an	 ngá	 atá	 ann	 a	 chinntiú	 go	 bhfuil	
acmhainní	imleora	ann	chun	géar-fhrithghníomhartha	a	bhainistiú	i	gcás	go	bhfuil	fuilaistriú	
ar	 bun,	 go	 háirithe	 frithghníomhartha	 amhail	 anaifiolacsas.	 Díol	 suntais	 é	 i	 mbliana	 gur	
tharla	frithghníomhartha	AA	go	minic	tráth	a	raibh	fuilaistriú	neamhéigeandála	á	dhéanamh	
lasmuigh	de	chroí-uaireanta	oibre,	nuair	nach	raibh	ach	líon	beag	foirne	altranais,	leighis	agus	
saotharlainne	ar	fáil.		
 
Tosú	luath	siomptóm	i	ndáil	le	fuilaistriú	
I	measc	fhormhór	na	n-othar	bhí	siomptóim	le	tabhairt	faoi	deara	iontu	laistigh	d’uair	an	
chloig	 ó	 thús	 an	 fhuilaistriúcháin,	 is	 cuma	 cibé	 comhábhar	 fola	 a	 bhí	 á	 aistriú	 (82%).	Na	

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2010



Tuarascáil NHO 2010/2011126

siomptóim	a	thosaigh	níos	mó	ná	uair	an	chloig	tar	éis	thús	an	fhuilaistriúcháin	bhain	siad	go	
príomha	le	fuilaistriú	RCC.	

Tábla	 56:	An	 comhábhar	 i	 gceist	 agus	 am	 thosú	 na	 siomptóm	 tar	 éis	 thús	 an	
fhuilaistriúcháin	(n=51)

 Am
RCC
(n=11)	

Pláitíní 
Aifiréise	
(n=29)

Pláitíní 
Taiscthe 
(n=9)	

FFP
(n=1)	

Comhábhair 
Iolracha
(n=1)  

≤5	nóiméad 1 1 2    

15-30	
nóiméad	 3 6 3    

30-45	
nóiméad 1 9 3 1 1  

45-60	
nóiméad	 1 10  

 >1 uair 1 3 1

>2 uair 2

 >3 huaire 2

Fíor	11:	SAR	Siomptóim	bainteach	le	Géar-fhrithghníomhartha	Ailléirgeacha	agus	
Anaifiolachtacha	Fuilaistriúcháin	
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Tábla	57:	Siomptóim	agus	Comharthaí	áirithe	sa	chatagóir	thuas	

Craicneach Riospráide Cardashoithíoch Pian

Urtacáire Dispné Taicéadcairde Pian sa droim

Éidéime Sáithiúchán O2	ag	
titim

Fotheannas Pian sa luan

Tochas Cársán Hipirtheannas

Lasadh Cianóis Pamparnach  

Míchompord	faoin	
Steirneam 

Casachtach

Mar	ab	amhlaidh	dhá	bhliain	ó	shin,	níor	tuairiscíodh	aon	chás	AA	a	bhain	le	huireasa	IgA.	É	
sin	ráite,	níor	sonraíodh	na	leibhéil	IgA	ach	i	39%	de	na	cásanna.

Toradh Cliniciúil
Théarnaigh	na	hothair	go	léir	go	hiomlán.	
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8.5 Frithghníomhartha Neamhrangaithe (n=4)

Sainmhíniú:	 Is	 é	 is	 SAR	 neamhrangaithe	 ann	 ná	 siomptóim	 dhíobhálacha/comharthaí	
díobhálacha	nua	nach	bhfuil	aon	toisc	riosca	ag	baint	leo	seachas	an	fuilaistriú	féin	agus	nach	
féidir	é	a	rangú	ann	féin	sna	catagóirí	réamhshainithe	SAR.	

Torthaí
Ar	 dtús	 báire,	 bhí	 trí	 thuarascáil	 faighte	 maidir	 le	 SARanna	 neamhrangaithe.	 Tar	 éis	
athbhreithniú	 a	 chur	 i	 gcrích,	 rinneadh	 ath-chatagóiriú	 ar	 an	 gceathrú	 frithghníomh	mar	
fhrithghníomh	neamhrangaithe.	Bhain	gach	 frithghníomh	 le	haistriú	RCC	agus	ba	dhaoine	
fásta	 nó	 scothaosta	 iad	 uile.	Tá	 achoimre	 ar	 na	 sonraí	 foriomlána	 agus	 na	 siomptóim	 ag	
gabháil	leo	léirithe	thíos.

Tábla	58:	Achoimre	na	sonraí	foriomlána

Líon	Iomlán	na	bhFrithghníomhartha	Neamhrangaithe	(n=4)

Comhábhair i 
gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht	 Toradh Cliniciúil 

Cealla 
Dearga 4

Duine	Fásta	
(31-50	bliain) 2 Féideartha 3  Téarnamh	Iomlán 4

 

Duine	
Scothaosta 
(70+) 2 Dóchúil 1  

Am	tosaigh	an	
fhuilaistriúcháin	

 

Fuilaistriú 
Éigeandála/
Gnáthúil 

Laistigh	de	chroí-
uaireanta  2

 Is	ea		1
Ní	

hea3
Lasmuigh	de	
chroí-uaireanta	 2

 

Fuilaistriú 
neamhéigeantach	
a	tharla	lasmuigh	

de	chroí-
uaireanta 1
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8.6 Frithghníomhartha Fotheannasacha (n=2) 

Sainmhíniú:	Sa	fhrithghníomh	seo	titeann	an	brú	fola	siostólach	agus/nó	diastólach	>30mmHg	
agus	tarlaíonn	seo	le	linn	an	fhuilaistriúcháin	nó	laistigh	d’uair	an	chloig	dá	éis	agus	ní	bhíonn	
aon	siopmtóim	eile	i	gceist.

Torthaí
Fuarthas	dhá	thuarascáil	a	bhain	le	fotheannas	sna	hothair.	Ba	dhaoine	fásta	an	bheirt	othar	
agus	bhain	an	frithghníomh	le	RCC.	Bhí	bunriocht	ag	an	dá	othar	a	bhain	le	speisialtóireacht	
na	 hoinceolaíochta/na	 haemaiteolaíochta	 agus	 bhí	 an	 fuilaistriú	 á	 fháil	 acu	 beirt	 mar	 go	
raibh ainéime orthu.  Sa	chéad	chás	bhí	an	t-othar	faoi	chóireáil	le	haghaidh	hipirtheannais	
agus	 cuireadh	 an	 chóireáil	 sin	 air	 níos	 luaithe	 an	 lá	 sin.	Tar	 éis	 15	 nóiméad	 tugadh	 faoi	
deara	go	raibh	an	brú	fola	tite	ó	125/75mmHg	go	dtí	72/53	mmHg.	Cuireadh	stop	leis	an	
bhfuilaistriú	agus	rinne	an	fhoireann	leighis	athbhreithniú	ar	chás	an	othair.	Beartaíodh	an	
fuilaistriú	a	chur	ar	ceal	agus	cuireadh	an	t-aonad	RCC	ar	ais	chuig	an	tsaotharlann	le	go	
ndéanfaí	tástáil	air.	Tar	éis	iniúchadh	séireolaíoch	a	dhéanamh	fuarthas	amach	nár	tharla	aon	
fhrithghníomh	fuilaistriúcháin.	Théarnaigh	an	t-othar	go	gasta	gan	aon	ghá	 le	hidirghabháil	
bhreise.	Fuilaistríodh	aonad	eile	fola	dhá	uair	an	chloig	níos	déanaí	agus	níor	tharla	aon	rud	
as	an	ngnáth	san	fhuilaistriú	sin.		Sa	chás	eile	thit	brú	fola	an	othair	ó	118/71	mmHg	go	88/58	
mmHg	tar	éis	1.5	uair.	Cuireadh	stop	leis	an	bhfuilaistriú.	Tar	éis	 iniúchadh	séireolaíoch	a	
dhéanamh	fuarthas	amach	nach	raibh	aon	fhianaise	ann	gur	tharla	frithghníomh	fuilaistriúcháin.	
Cuireadh	cóireáil	ar	an	othar	le	sreabháin	IV		agus	le	stéaróidigh	agus	théarnaigh	an	t-othar	
go	gasta.
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Tábla	60:	Achoimre	fhoriomlán	ar	na	sonraí		

Líon	iomlán	na	bhfrithghníomh	fotheannasach		n=2

Comhábhair i 
gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht Toradh Cliniciúil 

Cealla 
Dearga 2

Duine	Fásta	(51-70	
bliain) 1 Féideartha 1 Téarnamh iomlán 2

 
Duine	Scothaosta	

(70+) 1 Dóchúil 1
Am tosaithe an 
fhuilaistriúcháin	

 Fuilaistriú Gnáthúil 
Laistigh	de	chroí-

uaireanta  1

 Is	ea		2
Lasmuigh	de	
chroí-uaireanta	 1

 

Fuilaistriú 
neamhéigeandála	
a	tharla	lasmuigh	
de	chroí-uaireanta	 1

Toradh Cliniciúil 
Sa	dá	chás	cuireadh	stop	leis	an	bhfuilaistriú	agus	théarnaigh	na	hothair	go	gasta.	
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8.7 Frithghníomh Haemalaíoch Moillithe 
Fuilaistriúcháin (DHTr) (n=11)

Sainmhíniú: 
Tugtar	DHTR	ar	fhrithghníomh	i	gcás	go	bhfuil	fianaise	ann	gur	tharla	haemalú	cliniciúil	nó	
saotharlainne	breis	is	24	huaire	agus	roimh	28	n-uaire	tar	éis	comhábhar	fola	a	aistriú	agus	
nuair	atá	fianaise	shéireolaíoch	d’antashubstaintí	ann	(ISBT,	2006).

Siomptóim	Chliniciúla	agus	Torthaí	Saotharlainne	
Sa	haemalú	moillithe	bíonn	na	comharthaí	cliniciúla	cosúil	leosan	i	ngéar-fhrithghníomhartha	
haemalaíocha	 fuilaistriúcháin,	 ach	 de	 ghnáth	 ní	 bhíonn	 siad	 chomh	 tromchúiseach,	 agus	
uaireanta	ní	thugtar	iad	faoi	deara	mura	bhfuiltear	ar	an	airdeall	go	mb’fhéidir	go	dtarlóidís.	
Ní	gá	go	mbeadh	siomptóim	chliniciúla	ann	agus	go	minic	an	t-aon	chomhartha	go	bhfuil	sé	
ag	tarlú	ná	leibhéal	haemaglóibine	ag	titim.				

Chun	críocha	na	hanailíse,	déanann	NHO	na	frithghníomhartha	sin	a	ghrádú	de	réir	a	ndéine	
ag	úsáid	chritéir	SHOT.	(SHOT,	1999)	Seo	a	leanas	na	critéir	sin:	

Grúpa	1:	Aisiomptómach	‘gan	ach	antashubstaint’	aimsithe,	le	DAT-deimhneach	nó	gan	DAT-
deimhneach.  

Grúpa	2:	Tá	fianaise	 ann	gur	 tharla	haemalú	agus	é	 seo	measta	mar	go	bhfuil	 na	 leibhéil	
haemaglóibine	ag	titim	agus	go	bhfuil	an	DAT	deimhneach.	

Grúpa	3:	Tá	fianaise	ann	go	bhfuil	an	leibhéal	haemaglóibine	ag	titim	agus	é	sin	bainteach	leis	
an		mbuíochán	atá	ar	an	othar,	le	DAT-deimhneach	nó	gan	DAT-deimhneach.

Grúpa	4:	Grádaithe	mar	atá	Grúpa	3,	ach	go	bhfuil	lagú	duánach	ann	freisin.	
Ní	raibh	frithghníomhartha	Ghrúpa	1	(gan	aon	fhianaise	den	haemalú)	intuairiscthe	do	NHO	
in	2010.	Moltar,	ámh,	go	gcoinneofaí	taifead,	san	ospidéal,	de	gach	frithghníomh	i	nGrúpa	1.

Torthaí
Bhí	11	fhrithghníomh	sa	chatagóir	seo	agus	rinne	sin	suas	7%	de	gach	tuarascáil	maidir	le	
frithghníomhartha	ar	ghlac	NHO	leo.	In	a	lán	cásanna	bhí	bunriocht	leighis	éigin	eile	ar	an	
othar	agus	féadfaidh	sé	bheith	deacair	a	mheas	cá	mhéad	a	chuireann	sin	leis	an	bpróiseas	
haemalaíoch,	go	háirithe	i	gcás	na	n-othar	a	bhfuil	galar	acu	san	ae	nó	sna	duáin	cheana	féin.				
Cuireadh	formhór	na	bhfrithghníomhartha	seo	i	gcatagóir	Ghrúpa	2	(81%)	agus	bhí	othar	
amháin	a	raibh	buíochán	air	(grúpa	3).

I	sé	thuarascáil	dearbhaíodh	go	raibh	fuilaistriú	faighte	ag	na	hothair	sin	roimhe.	
I	gcás	amháin	díobhsan	bhí	frith-Fya		san	othar-	a	tugadh	faoi	deara	in	ospidéal	eile.	Ní	raibh	
an	t-ospidéal	seo	in	iúl	ar	an	stair	sin,	ámh,	agus	níor	tugadh	an	antashubstaint	sin	faoi	deara	
sa	sampla	réamh-fhuilaistriúcháin.

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2010



Tuarascáil NHO 2010/2011 133

I	 gcás	 eile	 tharla	 frithghníomh	 in	 othar	 a	 raibh	 antashubstaint	 aimsithe	 ina	 fhuil	 cheana.	
Cuireadh	an	toradh	maidir	leis	an	antashubstaint	sin	isteach	sa	chóras	cúpla	bliain	roimh	ré,	
ámh,	ag	úsáid	dáta	breithe	mícheart	agus	ní	raibh	stair	an	othair	le	fáil	don	eolaí	míochaine	
tráth	ar	fhéach	sí	ar	an	gcóras	faisnéise	saotharlainne	(Sainchuntas	SAR	8).	

Iniúchadh	
I	dtrí	chás	rinne	an	tsaotharlann	tagartha	na	hantashubstaintí	a	aithint	nó	a	dhearbhú.
Bhí	an	DAT	deimhneach	in	ocht	gcás	agus	diúltach	i	gcás	amháin.	
Díol	suntais	é	an	 líon	cásanna	 ina	raibh	an	DAT	deimhneach	agus	nach	ndearnadh	tástáil	
ionnláite	na	gceall	dearg	agus	nár	tugadh	toradh	ina	leith	sin.		
 

Príomhphointe

Tá tástáil ionnláite ina cuid thábhachtach den iniúchadh a dhéantar 
má	tharlaíonn	frithghníomh	haemalaíoch	fuilaistriúcháin	agus	féadfaidh	
seo	 bheith	 ar	 an	 aon	 bhealach	 amháin	 a	 fháil	 amach	 an	 bhfuil	 aon	
cheann	de	na	hantashubstaintí	san	fhuil	nó	an	bhfuil	siad	go	léir	san	
fhuil	(SHOT,	2010).

Antashubstaintí nua sainaitheanta 
Taispeántar i dTábla SAR na hantashubstaintí nua a sainaithníodh. As measc na 11 chás a 
tuairiscíodh	sainaithníodh	20	antashubstaint	nua,	agus	bhí	antashubstaintí	iolracha	i	gceist	i	
45%	de	chásanna.	
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Tábla	62: Antashubstaint	nua	sainaitheanta	ag	an	gcóras	fuilghrúpaí

Antashubstaint	nua	sainaitheanta	ag	an	gcóras	fuilghrúpaí
Líon 

cásanna 

Rh  

D 1

C 2

E 4

c 3

e 1

Lutheran  

Lua 2

	Kell		  

K	 1

Duffy	  

Fya 2

Kidd	  

Jka 2

Jkb 1

Cartwright	  

Yta 1

Toradh Cliniciúil
Théarnaigh	deichniúr	de	na	hothair	go	hiomlán.	Cé	gur	théarnaigh	an	t-othar	eile,	a	chruthaigh	
frith-Yta 	ina	chóras,	thóg	sé	ceithre	seachtaine	air	téarnamh,	sula	raibh	an	bhilearúibin	agus	
na	leibhéil	LDH	ar	ais	sa	ghnáthraon	arís	agus	sula	raibh	an	leibhéal	haemaglóibine	cobhsaí.	
I	gcás	go	mbeadh	gá	ag	an	othar	seo	le	fuilaistriú	eile	amach	anseo,	bheadh	gá	scagthástáil	
fhairsing	deontóra	a	dhéanamh	agus	seans	go	mbeadh	gá	an	fhuil	a	 iompórtáil	ón	Ríocht	
Aontaithe.   

Frithghníomhartha	a	tharla	mar	thoradh	ar	earráid	
In	dhá	chás	as	aon	chás	déag,	tharla	na	frithghníomhartha	mar	thoradh	ar	earráidí.	

Sainchuntas SAR 5 
Bhí	othar	fireann	ann	(Cás	6),	a	raibh	stair	chasta	leighis	aige,	a	raibh	gá	aige	le	fuilaistriú	ion-
obráide	mar	gur	chaill	sé	tuairim	is	1.3	lítear	fola.	Sa	scagthástáil	d’antashubstaintí	a	rinneadh	
air	 roimh	 an	 bhfuilaistriú,	 aimsíodh	 frith-Lua agus	 antashubstaint	 neamhshonrach.	 Eisíodh	
agus	fuilaistríodh	aonaid	antaigin-diúltacha.	
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Thug	stair	an	othair	 le	fios	go	raibh	 frith-Fya aige	cheana,	a	sainaithníodh	 in	ospidéal	eile,	
ach	ní	raibh	an	t-ospidéal	seo	ar	an	eolas	faoi	sin	agus	níor	tugadh	an	antashubstaint	sin	faoi	
deara	sa	sampla	réamh-fhuilaistriúcháin.	

Ceithre	lá	i	ndiaidh	an	fhuilaistriúcháin	bhí	fianaise	ann	go	raibh	haemalú	ag	tarlú	san	othar,	
bhí	an	leibhéal	haemaglóibine	ag	titim,	bhí	an	bhilearúibin	ag	ardú,	bhí	an	DAT	deimhneach	
–	a	bhí	diúltach	roimh	an	bhfuilaistriú	–	agus	ansin	d’ardaigh	an	leibhéal	LDH.	I	sampla	fola	
a	cuireadh	chuig	an	tsaotharlann	tagartha	aimsíodh	uath-antashubstaintí,	frith	-Jka	agus	frith-
Fya. 

Sainchuntas	SAR	6
I	gcás	eile	othar	a	raibh	antashubstaintí	aimsithe	ina	chóras	cheana	–	tharla	frithghníomh	le	
linn	fuilaistriúcháin.	Bhíothas	tar	éis	toradh	a	chur	isteach	sa	chóras	roinnt	blianta	roimhe	sin	
ag	úsáid	dáta	breithe	mícheart	agus	mar	sin	níor	thug	an	t-eolaí	míochaine	stair	an	othair	sin	
faoi	deara	sa	chóras	saotharlainne.	Glacadh	an	t-othar	isteach	san	ospidéal	agus	aistríodh	dhá	
aonad	RCC	mar	go	raibh	cur	fola	GI	air.	Tráth	a	bhfuarthas	sampla	fola	eile	18	lá	dár	gcionn	
aimsíodh	frith-e	agus	bhí	DAT	an	othair	deimhneach.	Cuireadh	sampla	chuig	an	tsaotharlann	
tagartha	agus	dearbhaíodh	go	raibh	an	antashubstaint	ann.	In	athbhreithniú	siarghabhálach	a	
rinneadh	tugadh	faoi	deara	go	raibh	bilearúibin	an	othair	ardaithe	sna	laethanta	roimh	ré,	go	
raibh	an	LDH	ardaithe	chomh	maith,	agus	go	raibh	an	leibhéal	Hb	ag	titim.	Cibé	scéal	é,	bhí	
haematóma	mór	ar	an	othar	anois,	cúig	lá	tar	éis	an	fhuilaistriúcháin,	agus	rinne	sin	deacair	
é	a	fháil	amach	an	raibh	frithghníomh	haemalaíoch	moillithe	fuilaistriúcháin	tarlaithe	nó	nach	
raibh.	Tar	éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	an	scéal	fuarthas	amach	go	raibh	ospidéal	eile	tar	éis	
a	dhearbhú	go	raibh	an	antashubstaint	san	othar,	ach	toisc	gur	iontráladh	torthaí	an	othair	
ag	úsáid	dáta	breithe	mícheart,	níor	tugadh	an	toradh	sin	faoi	deara.	

Moltaí	le	haghaidh	DHTR
Ba	 chóir	 go	 mbeadh	 córais	 stuama	 i	 bhfeidhm	 chun	 taifid	 stairiúla	 othair	 agus	 taifid	
fuilaistriúcháin	othair	a	aithint	agus	 iad	a	réiteach	 lena	chéile	 (SHOT,	2009).	Má	aistrítear	
othar	 chuig	 ospidéal	 eile,	 ba	 chóir	 a	 stair	 antashubstaintí/fuilaistriúcháin	 a	 chur	 chuig	 an	
ospidéal	eile	 sin.	Tacaítear	 leis	 an	moladh	sin	 sa	dréacht	den	cháipéis	National	Standards	
for	Safer	Better	Healthcare	(HIQA,	2010)	ina	luaitear	gur	chóir	do	sholáthraithe	seirbhíse	
an	fhaisnéis	riachtanach	a	roinnt	lena	chéile	chun	éascú	a	dhéanamh	ar	aistriú	an	othair	nó	
chun	an	cúram	a	roinnt	eatarthu	ar	bhealach	tráthúil,	iomchuí	(Caighdeán	3.4	Critéir	3.4.2	
agus	3.4.3).

1.8 
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8.8 aimhréidheanna an Fhuilaistriúcháin 
bainteach le siomptóim riospráide 2010

Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	Fuilaistriú
Ar	 na	 comharthaí	 sóirt	 go	 bhfuil	 ró-ualaú	 imshruthaithe	 bainteach	 le	 fuilaistriú	 (TACO)		
ag	tarlú	tá	éidéime	scamhógach	carda-gineach,	mar	go	bhfuil	toirt	mhór	den	táirge	fola	ag	
sreabhadh	isteach	san	othar	go	gasta.	Tarlaíonn	TACO	go	minic,	agus	tá	sé	tromchúiseach,	
ach	mar	 cheann	 d’aimhréidheanna	 na	 haemaiteiripe	meastar	 é	 faoi	 bhun	 a	 thábhachta.	 I	
measc	na	 siomptóm	tá	dispné,	 cianóis,	 taicéadcairde	agus	brú	 fola	 ardaithe	chomh	maith	
le	héidéime	coise,	tinneas	cinn,	teannas	sa	chliabhrach	agus	casachtach	thirim.	Trí	x-ghathú	
cliabhraigh	a	dhéanamh	 féadtar	an	éidéime	scamhógach	agus	cardaimeigileacht	a	 fheiceáil	
(Popovsky,	2008).

Catagóir	fógartha	an	Aontais	Eorpaigh:	TACO	eile

Torthaí
Fuarthas	24	thuarascáil	maidir	le	TACO,	a	rinne	suas	16%	de	na	frithghníomhartha	troma	
díobhálacha	a	tuairiscíodh	do	NHO,	sin	ceithre	cinn	sa	bhreis	ar	2009.	Bhí	cealla	dearga	i	
gceist	i	bhformhór	na	bhfrithghníomhartha.	In	dhá	chás	bhí	comhábhair	iolracha	i	gceist	agus	
i	gceann	amháin	bhí	plasma	SD	i	gceist.	Measadh	i	gcás	cúig	cinn	déag	(62%)	díobhsan	go	
raibh	sé	dóchúil	gurb	é	an	fuilaistriú	ba	chúis	leo	agus	i	gcás	leath	de	na	hothair	théarnaigh	
siad	go	hiomlán.	Bhí	 formhór	na	n-othar	os	cionn	70	bliain	d’aois,	ba	mhná	 iad	17	de	na	
hothair	sin	agus	d’fhir	iad	an	seachtar	eile.			

Tábla	63:	Sonraí	Achoimre	TACO	(n=24)

Comhábhair	i	gceist Inleagthacht Toradh Cliniciúil 

Cealla	Dearga 21 Féideartha 9 Téarnamh	Iomlán 13

Comhábhair 
Iolracha	

2 Dóchúil 15 Ainiarmhairtí 
Paiteolaíocha

6

Plasma	Cóirithe	
le	Tuaslagóir	agus	

Glantach

1 Níor	bhain	an	bás	leis	an	
bhfuilaistriú

5

Aois 51-71	bhliain	-	21% 70+	bliain	-79%

Fireann 3 4 29%

Baineann 2 15 71%
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Siomptóim	agus	bunriochtaí	
Bíonn	siomptóim	an	ró-ualaithe	imshruthaithe	le	sonrú	15	nóiméad	go	naoi	huaire	tar	éis	
an	fhuilaistriúcháin	agus	is	é	trí	huaire	an	chloig	an	meán.	I	gcás	seachtar	othar	bhí	níos	mó	
ná	bunriocht	amháin	orthu	agus	bhí	dhá	othar	a	raibh	riochtaí	cairdiacha,	duánacha	agus	
scamhógacha	orthu.	Ní	raibh	aon	bhunriocht	ar	an	mbeirt	eile.

Tábla	64:	Gnéithe	cliniciúla	agus	bunriochtaí	

Gnéithe cliniciúla Bunriochtaí 

Dispné 18 Cairdiach 17

Sáithiúchán	O2	ag	titim 14 Duánach	 8

Athruithe	san	x-ghathú	cliabhraigh 8 Scamhógach	 5

Taicéacairde 8

Cársán 6

Hipirtheannas 6

Cianóis 6

Fuilaistriúcháin	inar	aistríodh	aonad	amháin:
Féadfaidh	TACO	titim	amach	fiú	i	gcás	nach	bhfuil	ach	aonad	amháin	á	aistriú	(Andrzejewski & 
Popovsky,	2005).	I	dtuarascálacha	roimhe	seo	maidir	le	TACO	(a	cuireadh	faoi	bhráid	NHO)	
léiríodh	go	raibh	6%	sa	bhliain	díobhsan	a	bhain	le	haonad	amháin	fola	á	aistriú.	Sa	bhliain	
2010	bhain	breis	is	leath	(14)	de	na	tuarascálacha	maidir	le	TACO	le	fuilaistriú	inar	úsáideadh	
aonad	amháin	fola	agus	in	aon	cheathrú	de	na	cásanna	sin	níor	iondoirteadh	ach	200ml.	Tá	
sé	sin	ag	teacht	le	dearcadh	Popovsky	–	is	é	sin,	cé	go	mbíonn	an	t-iondoirteadh	gasta	nó	
an	 t-iondoirteadh	mór	 ina	chúis	 le	TACO	go	minic,	 is	 féidir	 le	TACO	tarlú	 le	 toirteanna	
beaga	(1-2	aonad)	chomh	maith	(Popovsky,	2008).	Cé	go	nglactar	leis	go	forleathan	go	bhfuil	
an	t-iondoirteadh	gasta	ar	cheann	de	na	cúiseanna	le	ró-ualú,	níl	mórán	sonraí	ar	fáil	ar	an	
ábhar.	I	70%	de	na	tuarascálacha	maidir	le	TACO	tharla	an	fuilaistriú	laistigh	de	thréimhse	3-4	
huaire	an	chloig	agus	ní	raibh	ach	fuilaistriú	amháin	a	cuireadh	i	gcrích	laistigh	de	thréimhse	
1-1.5	uair.	Molann	Grúpa	Náisiúnta	na	nÚsáideoirí	Fola	ráta	 iondoirte	de	2-4ml/nóiméad	
agus	 ceadaíonn	 siad	 rátaí	 níos	 gasta	 do	 phlasma	 agus	 do	 phláitíní,	 cé	 nach	 bhfuil	mórán	
fianaise	ann	chun	tacú	leis	na	rátaí	sin.		

Bheadh	sé	loighciúil	meáchan	an	othair	a	thaifeadadh	tráth	a	bhfuiltear	ag	beartú	ar	na	rátaí	
iondoirte.	Níor	breacadh	síos	meáchan	an	othair,	ámh,	i	mbreis	is	ceathrú	de	na	cásanna.	Cé	
nach	bhfuil	sé	indéanta	meáchan	beacht	an	othair	a	thaifeadadh	i	gcónaí,	d’fhéadfaí	cinneadh	
a	dhéanamh	maidir	le	staid	fhisiceach	an	othair,	lena	n-áirítear	an	bhfuil	an	t-othar	faoi	bhun	
an	ghnáthmheáchain,	ag	gnáthmheáchan,	nó	róthrom,	trí	bhreathnóireacht	mhaith	chliniciúil	
a	dhéanamh.	Ní	raibh	faisnéis	iomlán	maidir	le	cothromaíocht	sreabháin	le	fáil	ach	i	54%	de	
na	tuarascálacha.	As	na	tuarascálacha	sin,	 i	gcás	go	raibh	taifead	ann	den	chothromaíocht	
sreabháin,	bhí	cothromaíocht	dheimhneach	sreabháin	ag	na	hothair	(roimh	an	bhfuilaistriú)	
sa	raon	460ml	go	dtí	breis	is	3000ml.
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Othair Scothaosta
Bhain	formhór	na	gcásanna	TACO	(79%)	ar	tuairiscíodh	orthu	le	daoine	scothaosta.	Bhí	aonar	
déag	de	na	hothair	a	fuair	comhábhair	eile	sa	tréimhse	24	huaire	roimh	an	bhfuilaistriú	agus	
bhí	leath	de	na	hothair	sin	scothaosta.	Bhí	ochtar	de	na	hothair	sin	ar	theiripe	fhualbhrostach,	
fuair	ceathrar	fualbhrostaigh	roimh	an	bhfuilaistriú,	fuair	duine	amháin	fualbhrostach	le	linn	
an	fhuilaistriúcháin	agus	triúr	 i	ndiaidh	an	fhuilaistriúcháin.	 	Tharla	TACO	i	mbean	amháin	
scothaosta	tar	éis	10ml	den	aonad	a	fháil,	agus	níor	tugadh	fualbhrostach	di	ach	i	ndiaidh	
an	fhuilaistriúcháin.	Ba	chóir	measúnú	críochnúil	cliniciúil	a	dhéanamh,	 le	haird	ar	 leith	ar	
chothromaíocht	sreabháin	an	othair	agus	ar	a	gcumas	cobhsaíocht	a	bhaint	amach,	fiú	 le	
hathruithe	beaga	toirte	ionshoithíocha,	sula	dtugtar	sreabháin	d’othair	scothaosta.	

Príomhphointe

Seans	 go	 mbeadh	 gá	 ag	 othair	 scothaosta,	 a	 gcuirtear	 cóireáil	
fualbhrostaigh	 orthu	 ar	 bhonn	 rialta,	 le	 fualbhrostach	 roimh	 an	
bhfuilaistriú.

Sainchuntas	SAR	7	
Tugadh	trí	aonad	de	chealla	dearga	agus	cúig	aonad	de	phlasma	SD	d’othar	fireann,	a	raibh	
stair	leanúnach	de	chur	fola	GI	agus	seipticéime	aige	agus	a	raibh	sreabháin	á	dtabhairt	dó	
go	hinfhéitheach.	Bhí	an	t-othar	tar	éis	aonad	amháin	de	chealla	dearga	a	fháil	thar	thréimhse	
ceithre	huaire	ar	maidin	agus	ina	dhiaidh	sin	atosaíodh	na	sreabháin	IV	infhéitheacha.	Níos	
déanaí	an	lá	sin	tugadh	cúig	aonad	de	phlasma	SD	dó	laistigh	de	thréimhse	45	nóiméad,	le	
haghaidh	INR	de	1.4	a	bhí	fadaithe	beagán,	mar	go	raibh	an	t-othar	le	dul	faoi	obráid	go	luath	
tar	éis	an	fhuilaistriúcháin.	I	ndiaidh	na	hobráide	tugadh	dhá	aonad	fola	eile	dó.

Ag	meán	oíche	 tugadh	 faoi	 deara	 go	 raibh	 a	 ráta	 riospráide	 imithe	 in	 airde,	 go	 raibh	 an	
sháithiúcháin	 ocsaigine	 laghdaithe	 agus	 go	 raibh	 a	 chothromaíocht	 sreabháin	 dearfach,	
ag	+1265mls.	Ag	03:30	an	mhaidin	dár	 gcionn	 tugadh	 faoi	deara	go	 raibh	na	 sáithiúcháin	
ocsaigine	tite	go	dtí	81%	agus	go	raibh	an	ráta	riospráide	méadaithe	chuig	32-36	ag	é	ag	fáil	
teiripe	ocsaigine	40%	trí	mhasc	aghaidhe.	Mar	thoradh	air	sin,	d’iarr	na	haltraí	go	ndéanfaí	
athbhreithniú	leighis	ar	an	othar.	Tar	éis	an	athbhreithnithe	sin,	tugadh	cortacaistéaróidigh	
IV	 dó	 agus	 lorgaíodh	 x-ghathú	 cliabhraigh	 a	 thaispeáin	 ionsíothláití	 déthaobhacha	 a	 thug	
le	 fios	 go	 raibh	 ró-ualú	 imshruthaithe	 tarlaithe.	Ansin	 cuireadh	 an	 t-othar	 ar	 BPAP	 (Brú	
Deimhneach	Aerchonaire	Dé-leibhéil),	ach	bhí	a	sháithiúcháin	ocsaigine	 fós	 iomlaoideach;	
níor	tugadh	fualbhrostaigh	dó	go	ceann	trí	huaire	an	chloig.	Thar	an	gcéad	chúig	uaire	eile	
bhí	iomarca	fuail	á	chailliúint	ag	an	othar,	tuairim	is	2000ml,	ach	lean	sé	ag	dul	in	olcas	agus	
fuair	sé	aeráil	níos	déanaí	an	tráthnóna	sin	mar	go	raibh	ag	teip	ar	an	riospráid.	Tar	éis	tástála	
le	 haghaidh	 Peiptíd	 B-natrúiréiseach	 (BNP),	 léiríodh	méadú	 faoi	 deich,	 a	 thug	 le	 fios	 gur	
tharla	ró-ualú	imshruthaithe	bainteach	le	fuilaistriú,	a	bhí	níos	measa	mar	go	raibh	sreabháin	
infhéitheacha	eile	á	dtabhairt	don	othar.		

Nóta	tráchta
•	 Cé	nach	bhféadfaí	an	TACO	a	chur	i	leith	an	phlasma	SD	amháin,	bhí	an	chuma	air	

gur	 tugadh	an	plasma	SD	thar	 thréimhse	an-ghearr	ama,	 sa	mhéid	nach	raibh	an	
t-othar	ag	cur	fola.	Ní	dócha	go	gceartódh	an	plasma	SD	an	INR	(1.4).
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•	 Is	 díol	 suntais	 é	 ó	 roinnt	 tuarascálacha	maidir	 le	TACO	 go	mbeartaíonn	 roinnt	
dochtúirí	 ar	 oideas	 de	 chortacaistéaróidigh	 le	 haghaidh	 frithghníomhartha	 ar	
measadh	iad	a	bheith	ina	bhfrithghníomhartha	ailléirgeacha	ar	dtús	agus	níor	tugadh	
fualbhrostaigh	do	na	hothair.

Frithghníomhartha	a	tharla	sna	hothair	mar	thoradh	ar	earráid	
Neamhchosúil	le	blianta	roimhe	seo	níor	tuairiscíodh	ach	ar	chás	amháin	TACO	a	tharla	mar	
thoradh	ar	earráid.	Tugadh	aonad	de	chealla	dearga	d’othar	mar	go	raibh	ainéime	air.		Bhí	
cothromaíocht	dheimhneach	sreabháin	de		3020ml	ag	an	othar	12	uair	roimhe	an	bhfuilaistriú	
agus	ar	mhaidin	an	fhuilaistriúcháin	bhí	gearranáil	air.	Tugadh	fualbhrostaigh	IV	dó	roimh	an	
bhfuilaistriú.	Fós	féin,	bhí	éidéime	ar	a	ghlúine,	bhí	brú	méadaithe	féitheach	cuingealach	air	
agus	chualathas	cnagarnach	ina	chliabhrach.	Tugadh	dáileog	eile	d’fhualbhrostach	IV	dó	agus	
leanadh	leis	an	bhfuilaistriú.	Théarnaigh	an	t-othar	go	hiomlán	an	lá	dár	gcionn.	Luadh	gurbh	
earráid	dhaonna	agus	easpa	eolais	ba	chúis	leis	an	teagmhas.

Moltaí
•	 Is	dócha	gurb	é	TACO	an	aimhréidh	is	coitianta	san	fhuilaistriú	agus	tarlaíonn	sé	i	

dtuairim	is	1:200	de	chásanna.	Ba	chóir	aird	ar	leith	a	thabhairt	ar	othair	ardbhaoil.	
Ina	measc	 tá	othair	 atá	 faoi	 bhun	 an	 ghnáthmheáchain,	 naíonáin	 agus	 leanaí	 agus	
iadsan	 atá	 lagaithe	 go	fiseolaíoch	 go	háirithe	othair	 le	 hainéime	 ainsealach,	 nó	 le	
riochtaí	cairdiacha,	duánacha	agus	riospráide.		

•	 Ba	chóir	meáchan	an	fhaighteora	nó	meastachán	dá	meáchan	a	chur	san	áireamh	
i	gcás	go	bhfuiltear	ag	beartú	ar	líon	na	n-aonad	le	tabhairt	dóibh.	Ardóidh	aonad	
amháin	fola	an	Hb	faoi	0.5-2gm	ag	brath	ar	mheáchan	an	othair,	agus	ar	thoirt	an	
aonaid,	ar	féidir	éagsúlacht	de	30-40%	a	bheith	i	gceist	eatarthu	(Davenport,	2005,	
Gilcher,	 2002,	Hogman	 E	Meryman,	 2006).	 Is	 ionann	 toirt	 na	 n-aonad	 de	 chealla	
dearga	a	eisíonn	IBTS	agus	230mls-350mls,	le	meántoirt	de	260mls.	Mar	sin,	ba	chóir	
an	leibhéal	Hb	a	sheiceáil	idir	na	haonaid	ionas	nach	ndéanfar	iomarca	fola	a	aistriú,	
mar	go	bhféadfadh	gur	leor	aonad	amháin.

•	 Ba	 chóir	 fuilaistriú	 a	 dhéanamh	 ar	 bhonn	 aonad	 i	 ndiaidh	 aonaid,	 agus	 ba	 chóir	
measúnú	cliniciúil	a	dhéanamh	ar	another	roimh	thús	an	fhuilaistriúcháin	agus	sula	
dtugtar	aon	chomhábhar	breise.	San	áireamh	sa	mheasúnú	sin	ba	chóir:

 - measúnú	cúramach	a	dhéanamh	ar	hiodráitiú	an	othair	agus	ar	a	stádas	cairdiach	
roimh	an	bhfuilaistriú	

 - athbhreithniú críochnúil a dhéanamh ar chothromaíocht an othair roimh an 
bhfuilaistriú	agus	le	linn	an	fhuilaistriúcháin	atá	á	dhéanamh	ar	aon	chomhábhar	
fola	

 - breithniú	a	dhéanamh	ar	an	ngá	le	teiripe	fualbhrostaigh	
 - a	 chur	 san	 áireamh	 go	 bhféadfaí	 laghdú	 ar	 an	 mbaol	 go	 dtarlódh	TACO	 trí	
fhualbhrostaigh	a	thabhairt	don	othar	roimh	an	bhfuilaistriú.	D’fhéadfadh	gá	a	
bheith	leis	seo	i	gcás	na	n-othar	a	bhíonn	ar	theiripe	rialta	fualbhrostaigh.

•	 I	 gcás	 othar	 atá	 faoi	 bhun	 an	 ghnáthmheáchain,	 seans	 go	 mbeadh	 gá	 aonaid	 a	
fhuilaistriú	 le	 hidirthréimhsí	 de	 24	 huaire	 idir	 gach	 aonad,	 agus	 fualbhrostaigh	 a	
thabhairt	dóibh	chomh	maith.	Bíonn	roinnt	othar	a	dtógann	sé	chomh	fada	 le	24	
huaire	orthu	cothromaíocht	fola	toirte	fola	a	bhaint	amach,	go	háirithe	othair	a	raibh	
a	mbrú	féitheach	ardaithe	roimh	an	bhfuilaistriú	(Mollison	et	al.,	1997).
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•	 Ba	chóir	d’altraí	monatóireacht	a	dhéanamh	ar	ráta	an	fhuilaistriúcháin	agus	ar	an	
gcothromaíocht	sreabháin	sa	mhéid	go	bhféadfaidís	cur	leis	an	mbaol	go	dtarlódh	
TACO	san	othar	(SHOT,	2010).

Oideachas
•	 Ba	 chóir	 go	 gcuirfí	 oiliúint	 ar	 gach	 dochtúir	 agus	 gach	 altra,	 is	 cuma	 cibé	

speisialtóireacht	 agus	 cibé	 grád,	 ionas	 go	mbeidís	 in	 ann	TACO	 a	 aithint	 agus	 a	
sheachaint.	 Ba	 chóir	 a	 chur	 ina	 luí	 orthu	 go	 bhfuil	 sé	 ríthábhachtach	 cairteacha	
cothromaíochta	sreabháin	a	choinneáil.	Chomh	maith	leis	sin,	ba	chóir	sainoiliúint	
a	chur	ar	fáil	d’fhoireann	NCHD	sa	mhíochaine	fuilaistriúcháin	chun	a	chinntiú	go	
bhfuil	an	chinnteoireacht	agus	an	t-oideasú	comhábhar/táirgí	fola	ina	cinnteoireacht	
agus	ina	oideasú	sábháilte	agus	iomchuí.	Ba	chóir	am	a	chur	ar	leataobh	don	oiliúint	
haemafhaireachais	d’fhoireann	nua	leighis	agus	ba	chóir	go	mbeadh	fáil	níos	éasca	ar	
shliotán	ama	le	haghaidh	léachtaí	ar	an	bhfuilaistriúchán	ar	leibhéal	fochéime.

•	 Ba	chóir	an	clár	foghlama	ar	an	ngréasán,	atá	dírithe	ar	chleachtóirí	fuilaistriúcháin,	
a	chur	chun	cinn	i	ngach	ospidéal.	
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8.9 Dispné bainteach le Fuilaistriú (n=2)

Sainmhíniú:	Sa	dispné	bainteach	le	fuilaistriú	(TAD)	féadtar	anacair	riospráide	a	thabhairt	
faoi	deara	 laistigh	den	tréimhse	24	huaire	 i	ndiaidh	an	 fhuilaistriúcháin,	nach	dtagann	 faoi	
raon	chritéir	TRALI,	TACO	nó	frithghnímh	ailléirgigh	agus	nach	bhfuil	bainteach	le	bunriocht	
san	othar	nó	nach	bhfuil	aon	chúis	eile	leis.

Torthaí
In	2010	fuarthas	dhá	thuarascáil	maidir	le	Dispné	bainteach	le	Fuilaistriú	(TAD).	Bhain	ceann	
amháin	le	cealla	dearga	agus	bhain	an	ceann	eile	 le	pláitíní	aifiréise.	Bhí	mion-ainiarmhairt	
phaiteolaíoch	ag	othar	amháin	agus	bhí	gá	le	haeráil	le	brú	deimhneach	leanúnach		(CPAP)	
ar	feadh	ceithre	lá.	Théarnaigh	an	t-othar	eile	go	hiomlán	laistigh	de	thréimhse	dhá	uair	an	
chloig.	Sa	dá	chás	bhí	bunriochtaí	cairdiacha	orthu,	agus	bhí	othar	amháin,	bean	óg,	a	raibh	
neamhord	riospráide	uirthi.	Na	siomptóim	is	coitianta	ná	dispné,	corrthónacht	agus	buairt.		

Sainchuntas	SAR	8	
Measadh	ar	dtús	gur	tuarascáil	 í	seo	a	bhain	le	TRALI.	Bhí	othar	42	bhliain	d’aois,	a	raibh	
bunriochtaí	cairdiacha	agus	riospráide	air,	ar	tharla	dipsné,	fiabhras,	corrthónacht	agus	buairt	
ann	dhá	lá	i	ndiaidh	an	fhuilaistriúcháin	inar	tugadh	ceithre	aonad	de	chealla	dearga	dó	mar	
go	raibh	ainéime	air.	Tar	éis	iniúchadh	breise	a	dhéanamh	ar	an	scéal	cuireadh	TRALI	as	an	
áireamh	agus	ní	raibh	aon	fhianaise	ann	gur	tharla	ró-ualú	imshruthaithe.	Cuireadh	cóireáil	
ar	an	othar	le	hocsaigin,	le	fualbhrostaigh,	le	hantaibheathaigh	agus	le	sreabháin	IV	agus	bhí	gá	
ag	an	othar	le	hAeráil	le	Brú	Deimhneach	Leeanúnach	(CPAP)	ar	feadh	ceithre	lá.	Théarnaigh	
an	t-othar	agus	scaoileadh	as	an	ospidéal	é	deich	lá	dár	gcionn.	
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8.10 ionfhabhtú amhrasta arna Tharchur le  
 Fuilaistriú (n=5)

Bailíonn	NHO	tuarascálacha	maidir	leo	seo:
•	 Gach	ionfhabhtú	amhrasta	arna	tharchur	le	fuilaistriú	(HCV,	HBV,	HIV)	a	bhaineann	

le	comhábhair	fola	a	aistríodh	ó	tugadh	isteach	an	tástáil	éigeantach	don	víreas	sin.
•	 Ionfhabhtuithe	víreasacha	nach	bhfuil	cuimsithe	faoin	tástáil	éigeantach,	e.g.	an	víreas	

Heipitíteas	A,	CMV	agus	parovíreas	a	meastar	iad	a	bheith	bainteach	le	fuilaistriú.	
•	 Ionfhabhtuithe	amhrasta	baictéar	agus	ionfhabhtuithe	seadánacha	arna	dtarchur	le	

fuilaistriú.

Tugtar	 ionfhabhtuithe	 iar-fhuilaistriúcháin	 ar	 ionfhabhtuithe	 a	 bhíonn	 le	 sonrú	 seachtainí,	
míonna	 nó	 blianta	 i	 ndiaidh	 fuilaistriúcháin.	 De	 ghnáth	 bíonn	 ionfhabhuithe	 baictéar	 nó	
seadánacha	bainteach	le	géarshiomptóim	agus	tugann	an	fhoireann	chliniciúil	faoi	deara	iad	
go	luath	tar	éis	an	fhuilaistriúcháin.	I	gcás	na	ngalar	víreasach,	ámh,	seans	nach	mbeadh	aon	
siomptóm	le	sonrú	go	ceann	roinnt	blianta.	Mar	sin,	sna	tuarascálacha	faoin	gcatagóir	seo	ní	
gá	go	mbainfidís	le	comhábhair	a	aistríodh	le	linn	na	bliana	tuairiscithe.	

Seans	go	mbaineann	na	tuarascálacha	amhrasta	STTI	seo	le	haistriú	aonaid	atá	ionfhabhtaithe	
nó	éillithe,	ach	seans	freisin	go	mbeadh	an	t-ionfhabhtú	faighte	ag	an	othar	ó	fhoinse	eile.	
Chun	a	fháil	amach	an	é	an	fuilaistriú	ba	chúis	leis	an	ionfhabhtú,	féadtar	iniúchadh	a	dhéanamh	
le	haghaidh	mharcóirí	an	ionfhabhtaithe	sa	deonachán	i	gceist,	nó	i	samplaí	a	thiocfadh	ón	
deontóir	céanna	amach	anseo.	Seans	go	dtabharfadh	an	t-iniúchadh	sin	le	fios	go	bhfuil	gá	
foinsí	eile	ionfhabhtaithe	a	fhiosrú (SHOT,	1999).	San	iniúchadh	sin	seans	go	mbeadh	gá	tástáil	
mhicribhitheolaíochta	a	dhéanamh	ar	dheontóirí	iolracha	agus	seans	go	dtógfadh	sin	cúpla	
mí	le	cur	i	gcrích.

Dearbhaítear	gur	ionfhabhtú	arna	tharchur	leis	an	bhfuilaistriú	atá	i	gceist	leis	an	ionfhabhtú	
iar-fhuilaistriúcháin,	 tráth	 a	 bhfuil	 an	 t-iniúchadh	 i	 gcrích	 agus	 i	 gcás	 go	 gcomhlíontar	 na	
critéir	seo	a	leanas:	

•	 Bhí	fianaise	ann	go	raibh	ionfhabhtú	ar	an	bhfaighteoir	i	ndiaidh	an	fhuilaistriúcháín,	
gan	aon	fhianaise	ann	go	raibh	ionfhabhtú	air/uirthi	roimh	an	bhfuilaistriú;	agus,	

•	 I	gcás	deontóra	a	raibh	fianaise	ann	gur	dheonaigh	sé/sí	an	t-ionfhabhtú	in-tarchurtha	
céanna,	 dheonaigh	 sé/sí	 ar	 a	 laghad	 comhábhar	 amháin	 a	 fuair	 an	 faighteoir	
infhabhtaithe;	nó

•	 Léiríodh	go	raibh	ar	a	laghad	comhábhar	amháin	a	fuair	an	faighteoir	infhabhtaithe	
éillithe	leis	an	gníomhaire	tógálach	céanna	(SHOT,	1999).

Tá	 fianaise	mhaith	 ann	 gur	 beag	 baol	 go	 bhfaighfí	 ionfhabhtú	 arna	 tharchur	 le	 fuilaistriú.	
Tá	 seo	 amhlaidh	 a	 bhuíochas	 leis	 na	 feabhsuithe	 atá	 déanta	 ar	 roghnú	 deontóirí,	 leis	 na	
gnáthaimh	don	tástáil	agus	leis	na	próisis	déantúsaíochta	in	Éirinn.

Tá	 níos	mó	 baol	 ann	 go	 bhfaighidh	 othar	 comhábhar	 earráideach	 ná	 go	 bhfaighidh	 sé/sí	
ionfhabhtú	 arna	 tharchur	 le	 fuilaistriú.	Tar	 éis	 athbhreithniú	 a	 dhéanamh	 ar	 na	 STTIanna	
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a	ndearna	NHO	 iniúchadh	orthu	 léirítear	go	ndearna	STTIanna	suas	 	2.1%	 (54)	de	gach	
tuarascáil	a	ndearna	NHO	iniúchadh	orthu	sna	11	bhliain	de	thuairisciú	in	Éirinn.	Ní	raibh	
ach	seacht	gcinn	de	na	tuarascálacha	(0.3%)	maidir	le	héilliú	baictéar	a	measadh	iad	a	bheith	
dóchúil	sa	tréimhse	sin.	I	ngach	tuarascáil	STTI	measadh	nach	dócha	go	raibh	siad	víreasach	
agus	eisíodh	dhá	thuarascáil	eile	de	HBV	mar	nach	bhféadfaí	iniúchadh	ar	an	deontóir	a	chur	
i	gcrích.	Is	líon	beag	tuarascálacha	iad	seo	i	gcomparáid	le	tuarascálacha	IBCT/SAE	a	rinne	
suas	57%	de	gach	tuarascáil	a	fuair	siad.		

Torthaí
In	2010	fuair	NHO	cúig	thuarascáil	maidir	le	STTI.	Bhain	trí	cinn	le	hionfhabhtú	amhrasta	
baictéar	arna	tharchur	le	fuilaistriú	agus	bhain	dhá	cheann	le	STTI	Víreasach	(Heipitíteas	C	
agus	HIV	1+2).	
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Torthaí
Glacadh	le	trí	thuarascáil	STTI	a	bhain	le	baictéir.	Bhain	dhá	cheann	le	comhdhlúthúcháin	de	
phláitíní	aifiréise	agus	ní	raibh	aon	fhrithghníomh	san	othar	ach	chuir	an	fhoireann	chliniciúil	
na	hothair	ar	antaibheathaigh	mar	thoradh	ar	thuairisc	a	fuair	siad	ó	IBTS	ag	cur	in	iúl	go	
raibh	toradh	dearfach	ar	thástáil	baictéar	(Sainchuntas	SAR	9).	Bhain	an	tuarascáil	deiridh	le	
pláitíní	taiscthe	(Sainchuntas	SAR	10).

Sainchuntas	SAR	9
I	dtuarascáil	amháin	maidir	le	hionfhabhtú	amhrasta	baictéar	arna	tharchur	le	fuilaistriú	bhí	
pláitíní	aifiréise	i	gceist	ar	athghlaoigh	IBTS	iad.	Tráth	ar	athghlaodh	an	t-aonad	bhí	na	pláitíní	
aistrithe	cheana	féin	agus	mar	thoradh	air	sin	athraíodh	cóireáil	antaibheathaigh	an	othair.	
An	chúis	ar	athghlaodh	an	t-aonad	ná	go	bhfuarthas	toradh	neamhdhearbhaithe	deimhneach	
baictéar	sa	saothrán	agus	dearbhaíodh	ina	dhiaidh	sin	gurbh	é	an	speiceas	propionibacterium	

a	bhí	i	gceist.	Mar	thoradh	ar	na	hainiarmhairtí	paiteolaíocha	san	othar,	cuireadh	an	tuarascáil	
seo	sa	chatagóir	‘ionfhabhtú	amhrasta	baictéar	arna	tharchur	le	fuilaistriú’	agus	measadh	go	
raibh	sé	dóchúil	go	raibh	an	t-ionfhabhtú	inchurtha	i	leith	an	fhuilaistriúcháin.	

Sainchuntas SAR 10
Fuarthas	tuarascáil	maidir	le	frithghnímh	baictéar	STTI	a	bhain	le	pláitíní	taiscthe.	Rinneadh	
an	t-iniúchadh	seo	mar	go	raibh	 frithghníomh	fiabhrasach	san	othar	a	 tharla	20	nóiméad	
tar	 éis	 an	 fhuilaistriúcháin.	 Bhí	 bunriocht	 oinceolaíochta/haemaiteolaíochta	 ar	 an	 othar	
agus	d’ardaigh	 a	 theocht	2.6o os	cionn	na	bonnlíne,	 tharla	dispné,	 crithfhuacht,	 creathadh	
agus	thosaigh	sáithiúcháin	O2	ag	titim.	Bhí	cóireáil	antaibheathaigh	ar	bun	cheana	féin	agus	
cuireadh	cóireáil	ar	an	othar	le	paraicéiteamól	IV	agus	le	sreabháin	IV.

Ní	raibh	aon	bhaictéar	ag	fás	i	saothráin	fola	an	othair.	Fuarthas	go	raibh	stafalacocas	téachtáis-
diúltach	 sa	 trealamh	 aistrithe	 fola.	 Bhí	 na	 saothráin	 ó	 ábhar	 an	 phaca	 fola	 diúltach	 don	
bhaictéar	agus	ní	raibh	dóthain	ábhair	sa	phíobán	aistrithe	fola	chun	saothrán	a	dhéanamh.	
D’athghlaoigh	IBTS	na	ceithre	aonad	bhainteacha	RCC	agus	rinneadh	saothráin	ó	na	samplaí.	
Bhí	gach	saothrán	diúltach.	Théarnaigh	an	t-othar	go	hiomlán	agus	measadh	nach	raibh	éilliú	
baictéar	dóchúil.	
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STTI	Víreasach	(n=2)
Tábla	66:	Ionfhabhtú	Amrasta	Víreasach	arna	Tharchur	le	Fuilaistriú	2010	(n=2)

Cásuimhir Frithghníomh	

Trom 

Díobhálach	

Aois Inscne Dáta	an	

Fhuilaistriúcháin 

Comhábhair Deontóiri	

i	gceist	

Inleagthacht Nóta	Tráchta	

1 Ionfhabhtú	

Víreasach	

arna Tharchur 

le Fuilaistriú 

(HCV)

Duine	

Fásta 

(31-50	

bliain)

Baineann 12-Feabhra-10 Comhábhair 

Iolracha	

38 As an 

áireamh 

Tosca Riosca 

eile	tugtha	

faoi	deara	

2 Ionfhabhtú	

Víreasach	

arna Tharchur 

le Fuilaistriú 

(HIV-1/2)

Naíonán	

(1-4	

bliana)

Fireann 3-Lúnasa-09 RCC 1 As an 

áireamh 

Tosca Riosca 

eile	tugtha	

faoi	deara

Torthaí 
Rinneadh	iniúchadh	ar	dhá	thuarascáil	maidir	le	STTI.	Bhain	tuarascáil	amháin	le	HCV,	a	raibh	
comhábhair	iolracha	i	gceist	leis,	agus	bhain	an	tuarascáil	eile	le	HIV	1+2	mar	ar	aistríodh	
aonad	amháin	RCC	(Sainchuntas	SAR	11).
Tar	éis	 iniúchadh	a	dhéanamh,	athlaodh	gach	deontóir,	a	raibh	 toradh	diúltach	ann	dóibh	
tráth	an	deonacháin,	agus	rinneadh	atástáil	orthu.	Bhí	na	torthaí	sin	diúltach	chomh	maith.	Bhí	
tosca	riosca	eile	ann	don	dá	othar	agus	measadh	gurbh	iad	na	tosca	foinse	an	ionfhabhtaithe.	

Sainchuntas SAR 11
Fuarthas	 tuarascáil	 maidir	 le	 hionfhabhtú	 amhrasta	 víreasach	 arna	 tharchur	 le	 fuilaistriú	
(HIV)	a	bhain	le	cealla	dearga	a	aistríodh	chuig	naíonán.	Fuarthas	go	raibh	an	naíonán	sin	
HIV-deimhneach	15	mhí	dár	gcionn.	Cuireadh	ionfhabhtú	arna	tharchur	le	fuilaistriú	as	an	
áireamh	mar	go	raibh	toradh	diúltach	ann	don	tástáil	shéireolaíoch	agus	don		Tástáil	don	
Aigéad	Núicléasach	(NAT)	tráth	an	deonacháin	agus	rinneadh	atástáil	le	haghaidh	HIV,	tar	
éis	an	tuarascáil	a	fháil.	Fuarthas	toradh	diúltach	sa	tástáil	sin	freisin.	Bhí	tosca	riosca	eile	ann	
don naíonán.   

1.9 
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8.11  2010: Teagmhais Throma Dhíobhálacha 
bainteach le hOthair Phéidiatraiceacha 

Torthaí
I	 mbliana,	Tharla	 17	 (11%)	 de	 na	 151	 fhrithghníomh	 i	 measc	 othair	 phéidiatraiceacha.	
Sin	 laghdú	beag	 (4%)	ar	 an	 líon	 tuarascálacha	maidir	 le	 frithghníomhartha	 i	measc	othair	
phéidiatraiceacha	a	fuarthas	in	2009.	I	mbliana	níor	tuairiscíodh	aon	fhrithghníomh	i	measc	
nua-naíonna.	Bhí	frithghníomh	amháin	ann	a	tharla	do	naíonán	san	aoisghrúpa	1-12	mhí	d’aois,	
sé	frithghníomh	a	tharla	do	naíonáin	san	aoisghrúpa	1-4	mbliana	d’aois,	sé	fhrithghníomh	a	
tharla	i	measc	leanaí	(5–11	bhliain	d’aois)	agus	ceithre	fhrithghníomh	a	tharla	do	dhéagóirí	
(12-17	mbliana	d’aois).	

Bunriocht
Cosúil	 leis	 na	 hothair	 fhásta,	 bhain	 formhór	 na	 bhfrithghníomhartha	 i	 measc	 othair	
phéidiatraiceacha le hothair a raibh bunriochtaí haemaiteolaíochta/oinceolaíochta orthu 
(82%).	Sa	ghrúpa	sin,	bhí	frithghníomhartha	ag	triúr	díobh	cheana	agus	i	gcás	othar	eile	bhí	
frithghníomh	ann	d’ainneoin	gur	cuireadh	cóireáil	air	roimh	ré.	I	gcás	na	dtrí	othar	eile	bhí	
bunriochtaí	leighis	orthu	cheana	féin	gan	aon	fhrithghníomh	tuairiscithe	i	rith	na	bliana	in	aon	
othar péidiatraiceach a raibh aon bhunriocht máinliachta orthu. 

Tábla	67:	Péidiatraiceacha:	Achoimre	fhoriomlán	

Líon	iomlán	SAR	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha		n=17

Comhábhair	i	gceist Próifíl	Aoise	 Inleagthacht	 Toradh Cliniciúil 

Cealla	Dearga 1
Naíonán	
(1-12	mhí) 1 Cinnte 7 Téarnamh	Iomlán	16

Pláitíní	Aifiréise 13
Naíonán	
(1-4	bliana) 6 Dóchúil 7 Ní	fios		1

Pláitíní Taiscthe 1
Leanbh	(5-
11	bhliain) 6 Féideartha 2

Am	tosaigh	an	
fhuilaistriúcháin	

FFP 1

Déagóir	
(12-17	
mbliana) 4

As an 
áireamh 1

Laistigh	de	chroí-
uaireanta  12

Comhábhair 
Iolracha	 1 Fuilaistriú	Éigeandála/Gnáthúil	

Lasmuigh	de	chroí-
uaireanta 3

 Is	ea		3
Ní	hea		

12
Ní	fios		

2 Ní	fios	2	

Sonraíodh	 roinnt	 de	 na	 frithghníomhartha	 ina	 gcatagóirí	 féin,	 ach	 ionas	 go	 mbeadh	 sé	
éasca	 tagairt	 dóibh	 tá	 achoimre	 tugtha	 i	 dTábla	 SAR.	 Taispeántar	 thíos	 céatadán	 na	
bhfrithghníomhartha	 a	 tharla	 d’othair	 phéidiatraiceacha	 i	 ngach	 catagóir	 fhoriomlán	
tuairiscithe. 

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2010
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Ba	fhrithghníomhartha	AA	iad	a	bhformhór,	13	san	iomlán.	Bhain	12	fhrithghníomh	le	pláitíní:	
bhain	11	fhrithghníomh	le	comhdhlúthúchán	pláitíní	aifiréise	agus	bhain	frithghníomh	amháin	
le	comhdhlúthúchán	pláitíní	taiscthe		(ar	fuaidreamh	i	PAS)	agus	bhain	an	frithghníomh	eile	le	
plasma	úr	reoite.	Díol	suntais	é	in	2010,	gur	comhdhlúthúcháin	aifiréise	a	bhí	i	gceist	le	77%	
de na haonaid pláitíní a eisíodh.

Bhí	dhá	thuarascáil	ann	maidir	le	Haemalú	Imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	alla-antashubstaint	
(géar).	Sa	chéad	fhrithghníomh	bhí	comhábhair	 iolracha	 i	gceist	(Sainchuntas	SAR	1)	agus	
bhain	an	dara	frithghníomh	le	comhdhlúthúchán	pláitíní	aifiréise	(Sainchuntas	SAR	2).
I	 dtuarascáil	 eile	maidir	 le	 hionfhabhtú	 amhrasta	 baictéar	 arna	 tharchur	 le	 fuilaistriú	 bhí	
comhdhlúthúchán	pláitíní	aifiréise	i	gceist	ar	pláitíní	iad	a	raibh	IBTS	tar	éis	iad	a	athghlaoch	
(Sainchuntas	SAR	9).

Sa	tuarascáil	deiridh,	maidir	 le	hionfhabhtú	amhrasta	víreasach	arna	tharchur	 le	 fuilaistriú	
(HIV)	bhí	cealla	dearga	i	gceist	a	aistríodh	tráth	bhreith	an	othair,	agus	fuarthas	amach	15	mhí	
dár	gcionn	go	raibh	an	t-othar	sin	HIV-deimhneach.	Cinneadh	nárbh	é	an	fuilaistriú	ba	chúis	
leis	an	ionfhabhtú	(Sainchuntas	SAR	11).	

Toradh cliniciúil 
Tugadh	an	toradh	cliniciúil	i	16	thuarascáil	agus	théarnaigh	na	hothair	sin	go	léir	go	hiomlán.	

Frithghníomhartha	a	tharla	mar	thoradh	ar	earráid		
I	 gcás	AA	 amháin	 a	 tuairiscíodh,	 a	 bhain	 le	 hothar	 péidiatraiceach,	 níor	 taifeadadh	 aon	
bhreithniúchán	15	nóiméad	tar	éis	thús	an	fhuilaistriúcháin	agus	cé	nárbh	é	an	fuilaistriú	ba	
chúis	leis	an	bhfrithghníomh,	ba	chóir	gur	tugadh	na	siomptóim	faoi	deara	níos	luaithe.	

Fiosruithe	cliniciúla	a	fuair	NHO	2010
I	 gcás	 go	 dtagann	 fiosruithe	 isteach	 uathu	 cuireann	NHO	 tacaíocht	 agus	 faisnéis	 ar	 fáil	
d’oifigigh	haemafhaireachais	atá	lonnaithe	in	ospidéil	agus	d’fhoireann	chliniciúil	a	bhíonn	i	
mbun	an	fhuilaistriúcháin		

Fuair	NHO	326	fiosrú	in	2010:	ba	é	27	an	meánlíon	d’fhiosruithe	a	fuarthas	gach	mí.	Tháinig	
na	 fiosruithe	 sin	 d’fhormhór	 ó	 oifigigh	 haemafhaireachais	 in	 ospidéil,	 ach	 bhí	 fiosruithe	
ann	 freisin	ó	 fhoinsí	eile	 seachas	 réimse	an	chúraim	sláinte	agus	 tháinig	 roinnt	fiosruithe	
idirnáisiúnta	isteach	a	bhain	le	cúrsaí	oideachais.	Seo	a	leanas	mar	a	rangaíodh	na	fiosruithe:

•	 Tuairisciú	do	NHO	–	238
•	 Cleachtas	an	Fhuilaistriúcháin	–	66	
•	 Ilghnéitheach	–22

Is	fianaise	iad	na	fiosruithe	seo	den	tacaíocht	agus	den	treoir	i	leith	an	haemafhaireachais	
agus	chleachtas	an	fhuilaistriúcháin	a	chuireann	an	Oifig	Náisiúnta	Haemafhaireachais	ar	fáil	
gach	lá.

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2010



Tuarascáil NHO 2010/2011152

9. 2011: Tuairisciú Bliantúil ar 
Fhrithghníomhartha agus ar Theagmhais 
Throma Dhíobhálacha (aNsarE) 

Ceanglaítear	 ar	 bhallstáit	 faoi	 airteagal	 a	 hocht	 de	Threoir	 2005/61/CE	 ón	 gCoimisiún	
Eorpach	go	gcuirfidís	tuarascáil	bhliantúil	faoi	bhráid	Choimisiún	an	Aontais	Eorpaigh	maidir	
le	gach	Frithghníomh	Trom	Díobhálach	(SAR)	agus	gach	Teagmhas	Trom	Díobhálach	(SAE),	
ar	frithghníomhartha	agus	teagmhais	iad	a	gcuirtear	an	tÚdarás	Inniúil	(Bord	Leigheasra	na	
hÉireann)	ar	an	eolas	 fúthu	gach	bliain.	Roghnaigh	Bord	Leigheasra	na	hÉireann	 (IMB)	an	
NHO	chun	sonraí	a	bhailiú	agus	a	thiomsú	agus	cuirtear	na	sonraí	sin	ar	aghaidh	chuig	IMB	
le	go	gcuirfí	iad	faoi	bhráid	an	Choimisiúin.	

Fuarthas	472	thuarascáil	le	linn	2011.		As	measc	na	dtuarascálacha	sin,	glacadh	le	393	díobh	
agus	bhí	79	dtuarascáil	nár	imigh	ar	aghaidh	nó	nár	chomhlíon	critéir	tuairiscithe	NHO	nó	
Choimisiún	an	Aontais	Eorpaigh.	Bhí	 tuarascáil	dhúblach	amháin	ann,	a	 tháinig	ó	 fhoras	a	
bhíonn	ag	plé	le	fuil	agus	ó	bhanc	fola	ospidéil.	I	gcás	eile	fuarthas	tuarascáil	ó	fhoras	a	bhíonn	
ag	plé	le	fuil	agus	trí	thuarascáil	ón	mbanc	fola	ospidéal	a	mbíonn	baint	ag	an	bhforas	leis	(bhí	
tionchar	ag	an	teagmhas	ar	thriúr	othar).	San	iomlán	bhí	286	(78%)	thuarascáil	san	fhógra	
bliantúil	le	haghaidh		2011,	agus	in	dhá	chás	bhí	comhábhair	iolracha	fola	i	gceist.		

Fuarthas	 tuarascálacha	ó	72	 fhoras	 tuairiscithe	 (BE,	HBB	agus	 saoráidí)	 in	2011,	 agus	 sin	
ceann	amháin	níos	lú	ná	an	líon	a	fuarthas	in	2010.	Féadtar	an	laghdú,	ó	2006	i	leith,	ar	líon	
na	bhforas	a	chuireann	tuarascálacha	ar	fáil	a	mhíniú	mar	seo:

•	 Chuir	roinnt	de	na	foshuíomhanna	a	dtuarascáil	isteach	tríd	an	mbanc	fola	ospidéil	a	
sholáthraíonn	fuil	dóibh,	agus	i	gcásanna	eile	chuir	na	foshuíomhanna	a	dtuarascálacha	
isteach	go	díreach	

•	 Tá	roinnt	suíomhanna	níos	lú	(Catagóir	A)	nach	ndéanann	fuilaistriú	a	thuilleadh.

Laghdú	 suntasach	 é	 sin	 ar	 líon	 na	 dtuarascálacha	 ó	 ospidéil	 a	 chomhlíon	 na	 ceanglais	
éigeantacha	tuairiscithe	mar	atá	sonraithe	sa	reachtaíocht	(n=39/72)	i	gcomparáid	le	2010	
(n=48/73).	

Tábla	69:	Tuarascálacha	ANSARE	2006-2011

BLIAIN	 2006	 2007 2008 2009

A
th
rú
		a
r	
an
	g
có
ra
s	

tu
ai

ri
sc

ith
e

2010 2011

SAR	&	SAE	araon	(n) 15 11 22 16 23 20

SAE	amháin	(n) 4 9 6 6 9 10

SAR	amháin	(n) 20 25 21 17 16 14

Gan aon tuarascálacha 
éigeantacha	(n)

45 39 27 36 25 28

Líon	iomlán	na	bhforas	a	
thuairiscíonn	(n).

84 84 76 75 73 72

Nóta	Tráchta
Áirítear	ar	fhoirm	ANSARE	tuarascálacha	maidir	le	SAEanna	agus	SARanna	éigeantacha.	Bhí	
fhormhór	mór	na	dtuarascálacha	SAR	(128/130)	ina	dtuarascálacha	éigeantacha.	Ní	áirítear	
ar	ANSARE	 tuarascálacha	 SAR	 a	 bhaineann	 le	 plasma	 SD,	 SAEanna	 a	 bhaineann	 le	 táirgí	
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fola	míochaineacha	agus	teagmhais	chliniciúla.	Ón	mbliain	2010,	tar	éis	chruinniú	Mheitheal	
Saineolaithe	 ón	Aontas	 Eorpach	 thosaigh	 NHO	 ag	 bailiú	 tuarascálacha	 éigeantacha	 SAE	
ó	 fhorais	a	bhíonn	ag	plé	 le	 fuil,	 agus	 tuarascálacha	maidir	 le	neasteagmhais	ó	gach	 foras	
a	 thuairiscíonn	 (CE,	 2011)	 agus	mar	 thoradh	 air	 sin	 tháinig	méadú	 suntasach	 ar	 líon	 na	
SAEanna	éigeantacha.

Tábla	70:	SAE	2006-2011	(n=1108)

BLIAIN 2006 2007 2008 2009

A
th

rú
 a

r 
an
	g
có
ra
s	

tu
ai

ri
sc

ith
e 

2010 2011

SAE	éigeantach	(n) 32 32 53 46 122 161

SAE 
neamhéigeantach(n)

155 83 94 111 118 102

Iomlán	(n) 187 115 147 157 240 263

Rannpháirtíocht	sa	Haemafhaireachas	2011
Ar	an	bhfoirm	ANSARE	éilítear	ar	fhorais	a	thuairiscíonn	staitisticí	a	sholáthar	maidir	le	líon	
iomlán	na	dtáirgí	fola	eisithe	agus	sonraí	na	dtuarascálacha	éigeantacha	SAR	agus	SAE	arna	
nglacadh	ag	NHO.	Ag	úsáid	na	sonraí	tiomsaithe,	déantar	forais	a	thuairiscíonn	a	chatagóirú	
de	réir	líon	iomlán	na	n-aonad	eisithe	don	limistéar	cliniciúil	agus	déantar	athbhreithniú	ar	
phátrúin tuairiscithe.

San	anailís	seo	tá	idir	thuarascálacha	éigeantacha	agus	neamhéigeantacha	a	cuireadh	ar	fáil	
le	 linn	2011	(n=471).	Tháinig	 formhór	mór	na	dtuarascálacha	ó	ospidéil	 i	gCatagóir	D	(a	
eisíonn	breis	 is	6000	comhábhar	 in	aghaidh	na	bliana).	D’áirigh	sin	ospidéal	mór	teagaisc	
amháin	 a	 chuir	 an	 líon	 is	mó	 tuarascálacha	ó	 aon	 suíomh	 ar	 fáil	 (n=32).	 Bhí	Catagóir	 B	
(ospidéil	a	eisíonn	1000-3000	comhábhar	in	aghaidh	na	bliana)	sa	dara	háit	ó	thaobh	líon	na	

dtuarascálacha	de.	Is	ó	ospidéil	i	gCatagóir	A	(a	eisíonn	<1000	aonad	in	aghaidh	na	bliana)	a	
tháinig	an	líon	is	lú	tuarascálacha.	Bhí	torthaí	cosúla	ann	do	Thuarascálacha	Bliantúla	NHO	i	
mblianta	roimhe	agus	bhí	19	n-ospidéal	i	gcatagóir	A	nár	chuir	aon	tuarascáil	isteach	in	2011.
Rinneadh	seacht	gcinn	d’ospidéil	a	athchatagóiriú	le	linn	2011	agus	bhíothas	den	tuairim	gur	
bhain	na	hathruithe	seo	le	hatreorú	na	gcomhábhar,	athruithe	ar	leagan	amach	an	ospidéil	
laistigh	de	struchtúr	Fheidhmeannacht	na	Seirbhíse	Sláinte	(HSE)	agus	athruithe	ar	úsáid	fola.
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Fíor	12:	Líon	na	dtuarascálacha	in	aghaidh	an	ospidéil	
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Tábla	71:	Tuarascálacha	Éigeantacha	agus	Neamhéigeantacha	de	 réir	Chatagóir	 an	
Ospidéil	(n	=413*)

Catagóir Comhábhair 
eisithe	(in	
aghaidh	na	
bliana)

Líon na 
bhforas	a	
thuairiscíonn

Neasteagmhas	 SAE SAR Nár	
glacadh	
leo

Iomlán  Raon
(líon	na	
dtuarascálacha 
in	aghaidh	
na	catagóire	
ospidéil)

A 0-1000	 40 6 34 10 15 65 4-46

B 1000	-3000 14 7 54 32 16 109 25-32

C 3000-6000 10 20 16 25 25 86 4-28

D >6000 8 11 56 63 23 153 10-63

Iomlán 72 44 160 130 79 413

(*Ní	áiríonn	seo	SAEanna	a	 thuairiscíonn	 forais	a	bhíonn	ag	plé	 le	 fuil	 agus	ní	áiríonn	sé	
tuarascálacha	dúblacha).
Is	ionann	seo	agus	ráta	rannpháirtíochta	haemafhaireachais	de	73%	(n=52)	in	2011.

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
Throma	Dhíobhálacha	(ANSARE)	2011
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Fíor	13:	Minicíocht	na	dtuarascálacha	 faighte	 ag	NHO	(2011)	 in	 aghaidh	 gach	
1000	aonad	eisithe*
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(*Ní	áiríonn	seo	forais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil).

Tá	éagsúlacht	mhór	ann,	ámh,	i	minicíocht	na	dtuarascálacha	faighte.	
•	 Bhí	an	ráta	is	airde	tuairiscithe	ann	i	measc	na	n-ospidéal	i	gCatagóir	A	(raon	1.48	

go	47.6	 tuarascáil	 in	 aghaidh	 gach	1000	 comhábhar	 eisithe).	Meastar	 an	 ráta	 ard	
minicíochta	a	bheith	ann	sa	chatagóir	seo	mar	thoradh	ar	thuarascálacha	‘asluiteacha’	
arna	gcur	ar	fáil	ag	ospidéil	nach	ndéanann	mórán	fuilaistriúcháin	agus	dá	bharr	sin	
tá na sonraí sceabhach.

•	 Bhí	an	ráta	is	ísle	tuairiscithe	ann	i	measc	na	n-ospidéal	mór	i	gcatagóir	D	(raon	1.3	
go	2.75	tuarascáil	in	aghaidh	gach	1000	comhábhar	eisithe)

•	 An	raon	le	haghaidh	Chatagóir	B	ab	ea	0.59	go	10.2	tuarascáil	in	aghaidh	gach	1000	
comhábhar eisithe

•	 An	raon	le	haghaidh	Chatagóir	C	ab	ea	1.3	go	3.37	tuarascáil	in	aghaidh	gach	1000	
comhábhar eisithe

Nóta	Tráchta
Tá	sé	tugtha	 le	fios	go	mbaineann	an	méadú	sa	ráta	tuairiscithe	ó	ospidéil	 indibhidiúla	 le	
laghdú	ar	an	 líon	 teagmhas	 tromchúiseach	 (SHOT,	2011).	Pé	 scéal	é,	 léiríodh	 i	 staidéar	a	
reáchtáladh	san	Ísiltír	(Wiersum	Osselton	et	al.,	2012)	nach	bhfuil	ann	dá	leithéid	de	nasc.	
Theip	ar	údair	an	staidéir	a	léiriú	go	bhfuil	na	hospidéil	leis	na	rátaí	níos	airde	tuairiscithe	ina	
n-ospidéil	níos	sábháilte,	agus	thug	siad	le	fios	go	mbaineann	rátaí	maithe	tuairiscithe	ospidéil	
le	cultúr	láidir	tuairiscithe,	agus	bíonn	tionchar	ag	tosca	eile	ar	an	ráta	tuairiscithe	freisin,	mar	
shampla	cur	i	bhfeidhm	moltaí.	

Mhéadaigh	an	líon	foriomlán	tuarascálacha	a	glacadh	in	2011	faoi	20	i	gcomparáid	le	2010.	
Mar	a	 luadh	 i	dTuarascálacha	Bliantúla	NHO	roimhe	seo	 tá	 tuairisciú	maidir	 le	SARanna	

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
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agus	SAEanna	bunriachtanach	don	haemafhaireachas	 agus	 cuireann	 sé	fianaise	 ar	 fáil	 den	
haemafhaireachas	ar	leibhéal	an	ospidéil.	Ó	bhí	1999	ann	mhéadaigh	líon	na	dtuarascálacha	
a	cuirtear	ar	fáil	gach	bliain,	agus	glactar	le	níos	mó	SAEanna	ná	SARanna.	Ar	dtús,	tar	éis	
chur	i	bhfeidhm	na	dTreoracha	ón	Aontas	Eorpach	bhí	formhór	na	SAEana	neamhéigeantach.	
In	 2010,	 ámh,	 tar	 éis	 athruithe	 ar	 an	 gcóras	 tuairiscithe,	 fuarthas	 níos	mó	 tuarascálacha	
éigeantacha	ná	neamhéigeantacha	SAE.	Lean	an	treocht	sin	ar	aghaidh,	agus	fuarthas	16	(8%)	
thuarascáil	níos	lú	in	2011	i	gcomparáid	le	2010.	

Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	Éigeantacha	(SAEanna)	(n=161)
Baineann	SAEanna	éigeantacha	le	gníomhaíochtaí	i	bhforais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(BE)	agus	i	
mbainc	fola	ospidéil	(HBB)	agus	féadtar	amharc	ar	a	gcritéir	ag:
http://www.giveblood.ie/Clinical_Services/Haemovigilance/Reporting	to	the	NHO.		
Na	SAEanna	éigeantacha	is	 intuairiscithe	faoin	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	baineann	siad	le	
teagmhais	maidir	le	bailiú,	tástáil,	próiseáil,	stóráil	agus	dáileadh	comhábhar	fola,	ar	teagmhais	
iad	a	bhféadfadh	impleachtaí	a	bheith	acu	d’othair.	Ní	áiríonn	siad	SAEanna	a	bhaineann	le	
gnéithe	cliniciúla	 an	 fhuilaistriúcháin.	Ghlac	NHO	 leis	na	 tuarascálacha	éigeantacha	 seo	a	
leanas	sa	bhliain	2011:

•	 SAEanna	agus	neasteagmhais	i	bhforais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(n=60*)
•	 SAEanna	i	mbanc	fola	ospidéil	a	bhaineann	le	comhábhair	fuilaistrithe	(n=57)
•	 Neasteagmhais	SAE	a	tharla	i	mbanc	fola	ospidéil	(n=	44)

SAEanna	agus	Neasteagmhais	i	bhforais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	(n=60)
Tá	foras	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	“freagrach	as	aon	ghné	de	bhailiú	agus	de	thástáil	fola	daonna	
nó	comhábhar	fola,	is	cuma	cad	atá	beartaithe	a	dhéanamh	leis	an	bhfuil/	leis	na	comhábhair	
sin,	agus	tá	sé	freagrach	freisin	as	na	comhábhair	sin	a	phróiseáil,	a	stóráil,	agus	a	dháileadh	i	
gcás	go	bhfuiltear	chun	iad	a	úsáid	don	fhuilaistriú”	(Iris	Oifigiúil	an	Aontais	Eorpaigh,	2003).
San	 iomlán	 glacadh	 le	 60	 tuarascáil	 éigeantach	 maidir	 le	 neasteagmhais	 agus	 SAEanna	
díobhálacha	ó	dhá	cheann	d’fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil.	I	gcás	go	bhfaightear	tuarascáil	ó	
fhoras	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	agus	ó	bhanc	fola	ospidéil	don	teagmhas	céanna	ní	dhéantar	ach	
tuarascáil	amháin	a	thaifeadadh	ar	an	bhfoirm	ANSARE.	Baineann	breis	is	leath	(38/60;	65%)	
de	na	hearráidí	le	hearráid	dhaonna,	baineann	6/60	(10%)	le	máchail	ar	an	táirge,	baineann	
3/60	(3%)	le	teip	trealaimh,	agus	bíonn	cúiseanna	eile	leis	an	bhfuílleach	de	13/60	(22%),	mar	
shampla	mí-chumarsáid.

Tábla	72:	Neasteagmhais	agus	SAEanna	éigeantacha	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	
2011	(n=60)	

SAE mar thoradh ar 
fhadhb	le:

Sonraí

(Céim	sa	phróiseas	
oibre)

Líon 
Iomlán

Máchail	ar	
an	Táirge	

Teip 
Trealaimh 

Earráid 
Dhaonna	

Eile

Bailiú	na	Fola	Iomláine	 2 0 0 2 0

Báiliú	Aifiréise	 1 0 0 1 0
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Tástáil	na	nDeonachán	 9 0 0 3 6

Próiseáil	 11 0 2 8 1

Stóráil 1 0 0 1 0

Dáileadh 22 1 1 17 3

Ábhair 0 0 0 0 0

Eile 14 5 0 6 3

Iomlán	 60 6 3 38 13
		(Formáid	i	gCuid	C,	Iarscríbhinn	III	de	Threoir	2005/61/CE	ón	gCoimisiún)

Tá	 cur	 síos	 ar	 shonraí	 na	 SAEanna	de	 réir	‘diallais’	 agus	‘sonraíochta’,	mar	 a	éilítear	 faoi	
Threoir	 2005/61/EC	 ón	 gCoimisiún	 i	 dTáblaí	 X-Y.	 Éilítear	 faoin	Treoir	 freisin	 go	 gcuirfí	
gníomhartha	ceartaitheacha	agus/nó	coisctheacha	i	bhfeidhm	chun	nach	dtarlódh	a	leithéid	
de	theagmhas	arís.	I	roinnt	cásanna	bhí	gá	le	breis	is	gníomh	amháin.	

Bhain	 an	 chatagóir	 is	mó	 le	 hearráidí	 sa	‘dáileadh’.	 Bhain	 siad	 le	 seachadadh	 comhábhar	
fola	chuig	bainc	fola	ospidéil	agus	meastar	iad	a	bheith	éigeantach	sa	mhéid	go	bhféadfadh	
iarmhairtí	a	bheith	ag	baint	leo	ó	thaobh	soláthar	comhábhar,	mar	shampla,	trí	mhoill	a	chur	
le	fuilaistriú	don	othar	agus	an	bonn	a	bhaint	den	muinín	atá	ag	an	bpobal	as	gcóras		(CE,	
2012).	

Tábla	73:	Dáileadh	(n=22)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Dáileadh

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=17)	

Dáileadh	na	gcomhábhar	ar	an	
mbanc	fola	ospidéil	mícheart	(n=6)	

•	 Cuireadh na comhábhair ar ais 
chuig	an	ionad	soláthair

•	 Eisíodh an comhábhar ceart/
athsholáthair 

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Leasaíodh	an		nós	imeachta
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Dáileadh

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Níor	cuireadh	na	riachtanais	
speisialta	ar	fáil	tráth	ar	lorgaíodh	
iad	(n=4).	Anuas	air	sin,	thuairiscigh	
banc	fola	ospidéil	SAE	ach	sa	mhéid	
nach raibh ach earráid amháin 
i	gceist	leis	níor	taifeadadh	é	ar	
ANSARE	ach	mar	aon	teagmhas	
amháin.	Níor	cuireadh	moill	ar	an	
bhfuilaistriú	ach	d’othar	amháin	sa	
chás seo.   

•	 Eisíodh comhábhair 
athsholáthair

Cuireadh comhábhar Rh 
D-deimhneach	ar	fáil	cé	gur	
lorgaíodh	comhábhar	RhD-diúltach	
.	(n=2)		

•	 Eisíodh comhábhair 
athsholáthair 

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	córas	
leictreonach	chun	fuil	a	ordú	

Níor	cuireadh	comhábhar	
féinitíopáilte	ar	fáil	cé	gur	lorgaíodh	
é	(n=1)

•	 Eisíodh comhábhair 
athsholáthair.	Níor	cuireadh	
aon	mhoill	ar	an	bhfuilaistriú	

Níor	cuireadh	comhábhar	antaigin-
diúltach	ar	fáil	cé	gur	lorgaíodh	é	
(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

Níor	cuireadh	riachtanais	speisialta	
ar	fáil	cé	gur	lorgaíodh	iad:	slánchuid	
O	RhD-deimhneach,	CMV-diúltach,	
ionradaithe,	phéidiatraiceach	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

Níor	cuireadh	comhábhair	B	Rh	
D-diúltacha	ar	fáil	cé	gur	lorgaíodh	
iad	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta

Eisíodh comhábhar pláitíní a bhí ar 
tí	dul	in	éag	roimh	an	dáta	a	mbeadh	
gá	leis	(n=1)

•	 Eisíodh comhábhair 
athsholáthair

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	córas	
leictreonach	chun	fuil	a	ordú

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
Throma	Dhíobhálacha	(ANSARE)	2011



Tuarascáil NHO 2010/2011 159

SAE mar 
thoradh 
ar:

Dáileadh

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile
	(n=3)

Bhí	na	comhábhair	ag	sileadh	tráth	
ar	shroich	siad	ceann	scríbe.	(n=1)

•	 Cuireadh na comhábhair ar ais 
chuig	an	ionad	soláthair

•	 Cuireadh	an	déantóir	agus	an	
tÚdarás	Náisiúnta	Inniúil	ar	an	
eolas	faoi	

Ní	raibh	aon	tíopa	S	ar	lipéad	an	
chomhábhair	(n=1)

•	 Rinne	an	banc	fola	ospidéil	
S-tíopáil	ar	an	aonad	

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann

Eisíodh	RCC	a	bhí	ar	tí	dul	in	éag	
roimh	an	dáta	a	mbeadh	gá	leo.	Ina	
dhiaidh sin rinneadh RCC eile a 
ordú	ar	an	teileafón	ag	iarraidh	go	
n-athrófaí	an	dáta	ar	a	mbeadh	gá	
leis	an	gcomhábhar,	ach	níor	glacadh	
aon	taifead	den	athrú	sin	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann

Teip 
Trealaimh 
(n=1)

Bhí	máchail	ar	an	trealamh	agus	na	
comhábhair	á	n-iompar	(n=1)

•	 Athghlaodh	na	comhábhair	
agus	eisíodh	comhábhair	
athsholáthair 

•	 I	gcás	gur	tugadh	na	
comhábhair	d’othair	
trí	fhuilaistriú	cuireadh	
Haemaiteolaithe	Comhairleacha	
an	ospidéil	ar	an	eolas	agus	
iarradh orthu tuairisciú maidir 
le	haon	fhrithghníomh	trom	
díobhálach 

Máchail	ar	
an	Táirge		
(n=1)	

Bhí	na	comhábhair	ag	sileadh	tráth	
ar	shroich	siad	ceann	scríbe	(n=1)
 

•	 Bhí an anailís ar an mbunchúis 
neamhchonclúideach 

•	 Cuireadh	an	déantóir	ar	an	
eolas 

•	 Stóráladh	na	comhábhair	i	
gcumhdach	i	ngabhdáin	ar	leith	
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Tábla	74:	Earráidí	arna	gcur	sa	chatagóir	‘eile’	(n=14)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=6)

Roghnaíodh	agus	eisíodh	comhábhar	
den	fhuilghrúpa		ORh	D-deimhneach,	
go	 hearráideach,	 d’othar	 leis	 an	
bhfuilghrúpa	ARh	D-diúltach.	(n=1)

•	 Níor	fuilaistríodh	an	t-aonad	
•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	

ar	an	bhfoireann	
•	 Leasaíodh	an		nós	imeachta
•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	clár	

ríomhfhoghlama

Ní	raibh	torthaí	na	tíopála	antaigine	
ag	teacht	le	torthaí	na	dtástálacha	a	
rinneadh	roimhe	sin	(n=4)

•	 Lorgaíodh	sampla	fola	eile	agus	
rinneadh	an	tíopáil	antaigine	
arís 

•	 Eisíodh tuarascáil leasaithe 
saotharlainne 

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Leasaíodh	an		nós	imeachta	
•	 Cuireadh ina luí ar an 

bhfoireann	go	mbeadh	orthu	a	
bheith níos airdeallaí

Cuireadh an dáta breithe mícheart 
ar	lipéad	aonaid	d’fhuilchealla	dearga	
d’othar	 ar	 leith	 in	 ospidéal	 áit	 a	
bhfeidhmíonn	 an	 t-ionad	 soláthair	
ina	bhanc	fola	ospidéil	(n=1)

•	 Lorgaíodh	sampla	fola	eile	agus	
cuireadh an lipéad ceart ar an 
aonad	agus	atheisíodh	é	

•	 Cuireadh ina luí ar an 
bhfoireann	go	mbeadh	orthu	a	
bheith níos airdeallaí

Máchail	ar	
an	 táirge		
(n=5)	

Dearbhaíodh	 go	 raibh	 baictéir	 sna	
pláitíní	(n=5)	

•	 Athgloadh	agus	diúscraíodh	na	
comhábhair 

•	 Rinneadh	monatóireacht	ar	
chleachtais	glantacháin	láimhe	
an othair 

•	 Cuireadh	an	fhoireann	
chliniciúil ar an eolas 

Eile	(n=3)	 Tugadh	faoi	deara	go	raibh	téachtán	
sa	 trealamh	 fuilaistriúcháin	 tráth	 a	
raibh	 aonad	 d’fhuilchealla	 dearga	 á	
n-aistriú	(n=3)

•	 Cuireadh	an	t-aonad	
leathúsáidte de chomhábhair ar 
ais	chuig	an	ionad	soláthair	le	
go	ndéanfaí	iad	a	iniúchadh	

•	 Níor	aimsíodh	aon	chúis	
chinnte
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Tábla	75:	Próiseáil	(n=11)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Próiseáil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=8)	

Bhí	an	toirt	mhícheart	scríofa	ar	
lipéad	aonaid	d’fhuilchealla	dearga	
(n=2)

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
thoirt	na	gcomhábhar	ar	
cuireadh	lipéad	orthu	le	36	lá	
anuas 

•	 Athghlaodh	na	comhábhair	
nach	raibh	laistigh	de	raon	
sonraithe meáchain 

•	 Cuireadh tús le tuarascáil 
laethúil meáchain 

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

Eisíodh,	de	láimh,	comhábhar	
neamhchaighdeánach	pláitíní	
‘fadmharthana’	(n=1)	

•	 Rinneadh athbhreithniú laethúil 
ar na hiarratais ar phláitíní a 
tháinig	ón	ospidéal	

•	 Cuireadh	feabhas	ar	
bhainistiú	agus	ar	sceidealú	
na ndeonachán pláitíní ionas 
go	gcoinneofaí	súil	ar	na	
riachtanais	le	haghaidh	na	
bhfuilghrúpaí	ar	leith	

•	 Tugadh	isteach	comhábhar	
péidiatraiceach pláitíní 

Ní	raibh	síniú	an	oibreora	ar	aonad	
d’fhuilchealla	dearga	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann.

Bhí	an	comhábhar	ag	sileadh	mar	go	
raibh	an	séala	lochtach.		(n=1)	

•	 Cuireadh an comhábhar ar ais 
chuig	an	ionad	soláthair	

•	 Cuireadh ina luí ar an 
bhfoireann	go	mbeadh	orthu	a	
bheith níos airdeallaí

Sa mhéid nár meascadh aonaid 
d’fhuilchealla	dearga	i	gceart	sula	
ndearnadh an tsampláil bhí an 
haemataicrit níos ísle ná an leibhéal 
riachtanach	sonraithe		(n=1)		

•	 Athghlaodh	na	comhábhair	
agus	eisíodh	comhábhair	
athsholáthair. 

•	 Cuireadh ina luí ar an 
bhfoireann	go	mbeadh	orthu	a	
bheith níos airdeallaí

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
	 Throma	Dhíobhálacha	(ANSARE)	2011



Tuarascáil NHO 2010/2011162

SAE mar 
thoradh 
ar:

Próiseáil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

	Iontráladh	faisnéis	mhícheart	sa	
chóras	LIS	–	cuireadh	isteach	go	
raibh	aonaid	d’fhuilchealla	dearga	
ionradaithe cé nach raibh siad. 
Tugadh	an	earráid	faoi	deara	le	linn	
seiceáil	stoic	(n=1)

•	 Diúscraíodh	na	comhábhair.
•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	

ar	an	bhfoireann.
•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta.

Baineadh úsáid as aonad 
d’fhuilchealla	dearga	a	cuireadh	
ar	athfhuaidreamh	le	haghaidh	
fuilchealla	dearga	le	plasma	
laghdaithe	(n=1).	

•	 Athghlaodh	na	comhábhair	
agus	eisíodh	comhábhair	
athsholáthair. 

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta

Teip 
Trealaimh 
(n=2)

Bhí	máchail	ar	an	bprintéir	agus	
dá bharr sin cuireadh an lipéad 
mícheart	antaigine	ar	aonad	
d’fhuilchealla	dearga	(n=1)

•	 Athghlaodh	na	comhábhair
•	 Glanadh	an	printéir	agus	

athsholáthraíodh na codanna 
máchaileacha. 

•	 Is	gá	lipéid	a	sheiceáil	sula	
ngreamaítear	iad	d’aonaid	fola.

Bhí	an	t-ionradaitheoir	ag	
mífheidhmiú	agus	ní	raibh	aon	
aláram	suiteáilte	air.	(n=1)*	

•	 Athghlaodh	comhábhair	
ionradaithe a bhí sa chuisneoir 
stoic 

•	 Rinneadh cúram leantach 
d’othair	a	bhí	tar	éis	na	
comhábhair	a	fháil	a	bhí	
ionradaithe	go	hearráideach	

•	 Suiteáladh aláram ar an 
ionradaitheoir   

Eile	(n=1) Cuireadh	an	dáta	éaga	mícheart	ar	
aonad	d’fhuilchealla	dearga	(n=1)

•	 Rinneadh seiceáil stoic ar 
chomhábhair ionradaithe 

•	 Athghlaodh	agus	diúscraíodh	na	
comhábhair	i	gceist	

Thuairiscigh	trí	cinn	d’fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	an	teagmhas	seo	agus	d’imigh	an	earráid	i	
bhfeidhm	ar	thriúr	othar.	Níor	cuireadh	san	áireamh	é,	ámh,	ach	mar	SAE	éigeantach	amháin.

An	Tástáil	a	dhéanann	BEanna	ar	Dheonacháin	
De	réir	treorach	ón	Aontas	Eorpach,	áirítear	i	dtuarascálacha	éigeantacha	earráidí	i	dtástáil	
comhoiriúnachta	 lena	 n-áirítear	ABO,	 Rh	D,	 agus	 antaiginí	 eile	mar	 thoradh	 ar	mháchail	
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ar	 tháirgí,	 teip	 trealaimh,	 earráid	 dhaonna,	 nó	 cúiseanna	 eile.	 Féadtar	 a	 áireamh	 i	measc	
na	 n-eiseamláirí:	 an	 fuilghrúpa	ABO	mícheart	 a	 fhuilaistriú	 toisc	 earráidí	 sa	 tástáil	 nó	 sa	
lipéadú	ar	chomhábhair	fola,	toisc	nár	seiceáladh	taifid	stairiúla	an	othair	ar	an	gcóras	LIS,	
nó	toisc	gur	eisíodh	comhábhair	d’othair	le	riachtanais	speisialta	(CE,	2012).	Áiríonn	NHO	
tuarascálacha	dá	leithéid	mar	thuarascálacha	a	raibh	earráidí	i	‘dtástáil	na	ndeonachán’.

Tábla	76:	Tástáil	na	nDeonachán	(n=9)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=3)

Earráidí	sa	tíopáil	de	láimh:	Ní	raibh	
torthaí	na	tíopála	antaigine	othair	
ag	teacht	le	torthaí	tástálacha	a	
rinneadh	roimhe	sin	(n=3)

•	 Cuireadh ina luí ar an 
bhfoireann	go	mbeadh	orthu	a	
bheith níos airdeallaí 

Eile	(n=6)	 Sa	mhéid	gur	athraíodh	na	
himoibrithe	a	úsáidtear	le	haghaidh	
tástála,	ní	raibh	antaigin	an	deontóra	
ag	teacht	le	torthaí	a	fuarthas	
roimhe	sin		(n=5)	

•	 Rinneadh	atíopáil	ar	antaigíní	
deontóra	ag	úsáid	imoibrithe	
éagsúla	agus	teicníc	láimhe	agus	
leasaíodh na torthaí 

•	 Cuireadh lipéad nua ar na 
comhábhair

•	 Rinneadh	atástáil	ar	dheontóirí	
tar	éis	dóibh	deonachán	a	
dhéanamh 

Ní	raibh	haemataicrit	de	phlasma	
d’fhuilchealla	dearga	le	leoicicítí	
laghdaithe,	a	bhí	riachtanach	do	
mhalartú	fuilcheall	dearg	nua-
naíoch,	laistigh	den	raon	riachtanach	
sonraithe	(n=1)	

•	 Athglaodh	an	comhábhar
•	 Ina	dhiaidh	sin	ní	raibh	aon	ghá	

fuilaistriú	a	dhéanamh	sa	mhéid	
go	raibh	feabhas	tagtha	ar	an	
othar.

•	 I	gcás	gur	féidir	é	déanfar	an	
comhábhar	seo	a	phróiseáil	le	
linn	croí-uaireanta	oibre	
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Tábla	77:		Bailiú	Fola	Iomláine	(n=2)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Bailiú	Fola	Iomláine

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=2)

Ní	dhearnadh	scagthástáil	iomlán	
deontóra	(n=2)	

•	 Rinneadh	ath-scagthástáil	ar	
shamplaí	ó	dheontóirí	

•	 Deontóirí	iarchurtha	

Tábla	78:	Bailiú	Aifiréise	(n=1)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Bailiú	Aifiréise

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=1)

Níor	cuireadh	i	bhfeidhm	na	cóid	
iarchurtha tar éis leasú a dhéanamh 
ar	an	nós	imeachta.	(n=1)

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
cheistneoirí maidir le stíl 
mhaireachtála	na	ndeontóirí	

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann

Tábla	79:	Stóráil	(n=1)	

SAE mar 
thoradh 
ar:

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=1)

Níor	iompraíodh	RCC	sa	ghabhdán	
stórála	ceart	(n=1)

•	 Eisíodh comhábhair 
athsholáthair
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SAE	éigeantach	a	bhain	le	comhábhair	a	fuilaistríodh,	ar	tuarascálacha	iad	ar	glacadh	
leo	ó	HBBanna,	2011	(n=57)
San	 iomlán	 glacadh	 le	 57	 SAE	 éigeantach	 ó	HBBanna	 in	 2011,	 sin	méadú	 de	 14	 (33%)	 i	
gcomparáid	 le	2010	 (n=43).	Ní	bhaineann	 an	Treoir	 ach	 le	 comhábhair	 fola	 amháin,	 agus	
mar	sin	déileáiltear	le	SAEanna	a	bhaineann	le	plasma	SD	agus	le	táirgí	míochaineacha	fola	
i	rannóg	ar	leithligh.	Bhain	a	bhformhór,	29/57	(51%),	le	hothair	fhásta,	bhain	18/57	(32%)	le	
hothair	>70	bliain	d’aois	agus	bhain	10/57	(17%)	le	hothair	phéidiatraiceacha	(<18	mbliana	
d’aois).	Tá	cur	síos	ar	na	SAEanna	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha	sa	Rannóg	Péidiatrach	
thíos.

Tábla	80:	SAE	Éigeantach	in	2011	ar	glacadh	leo	ó	HBBanna	(n=57)

SAE mar 
thoradh	ar:

Sonraí

(Céim	sa	
phróiseas	
oibre)

N Comhábhar Máchail	
ar an 
Táirge	

Teip 
Trealaimh 

Earráid 
Dhaonna

Eile 

RCC Pláitíní Roinnt 
comhábhar 

Tástáil na 
nDeonachán	

43 39 3 1 0 1 39 3

Stóráil	 6 6 0 0 0 0 5 1

Eile 8 5 3 0 1 3 2 2

Iomláin 57 50 6 1 1 4 46 6

Ag	 úsáid	 uirlis	 oiriúnaithe	 tionchair	 riosca	 (an	Oifig	 Cáilíochta	 agus	 Riosca,	 HSE,	 2008)	
rinneadh	measúnú	ar	gach	SAE	ina	ndearnadh	comhábhair	a	fhuilaistriú	chun	a	fháil	amach	
cén	dochar	a	d’fhéadaidís	a	dhéanamh	don	othar:	

•	 I	gcás	a	bhformhór,	24	/57	(42%),	bhí	mórbhaol	ann	go	ndéanfaí	dochar	don	othar		
(i.e.	a	raibh	an	fhéidearthacht	leo	go	dtarlódh	éagumas	fadtéarmach	nó	fiú	amháin	
bás	mar	thoradh	orthu).	

•	 I	 gcás	 30/57	 (53%)	 bhí	 baol	measartha	 ann	 go	ndéanfaí	 dochar	 don	othar	 (i.e.	 a	
mbeadh	gá	le	cóireáil	leanúnach,	nó	tréimhse	níos	faide	san	ospidéal,	dá	bharr).	

•	 I	gcás	3/57	SAE	(5%)	ní	raibh	ach	baol	beag	ann	leo	go	ndéanfaí	dochar	don	othar	
(i.e.	ní	raibh	aon	fhéidearthacht	réadúil	ann	go	ndéanfaí	dochar).

Tharla	formhór	na	dteagmhas,	43/57	(75%),	le	linn	na	seachtaine	agus	tharla	14/57	(25%)	ag	
an	deireadh	seachtaine.	D’iarr	na	tuairisceoirí	orthu	freisin	a	chur	in	iúl	cén	t-am	a	tharla	
an	earráid.	I	gcás	20/57	(34%)	tuarascáil,	ámh,	níor	cuireadh	an	t-am	in	iúl.	D’ainneoin	seo,	
tugann	 na	 torthaí	 ón	 anailís	 le	 fios	 go	 bhfuil	 an	 ráta	minicíochta	 níos	 airde	 don	 obair	 a	
dhéantar	‘ar	ghlao-dhualgas’	(23/37)	sa	mhéid	go	ndéantar	níos	lú	oibre	lasmuigh	de	chroí-
uaireanta	oibre	(SHOT,	2011).

Sonraíodh	na	gníomhartha	leantacha	a	cuireadh	i	gcrích	i	51/57	(89%)	de	na	tuarascálacha.
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Fíor	14:		Am	Tarlaithe	na	SAEanna	Éigeantacha	in	HBBanna	(n=37)

17.00 - 01.00am

09.00 - 17.00

01.00 - 09.00am

1886420 10 1412 16

Number of SAE

Tástáil	na	nDeonachán
An	chatagóir	ba	mhó	de	SAEanna	éigeantacha	a	thuairiscigh	na	HBBanna	ba	ea	‘tástáil	na	
ndeonachán’	(n=43,	75%)	agus	tharla	a	bhformhór	de	39/	43	(91%)	mar	thoradh	ar	earráid	
dhaonna. 
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Tábla	81:	Tástáil	na	nDeonachán	(n=43)

SAE mar 
thoradh 
ar:	

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=39)

Earráidí	sa	lipéadú	(n=18):
•	 Meascadh	lipéid	le	linn	

an chrosmheaits chéanna 
(n=10)

•	 Eisíodh comhábhair ar 
a raibh lipéad leis an 
aitheantóir	mícheart	othair	
(n=6)

•	 Ghlac	HBB	le	sampla	réamh-
fhuilaistriúcháin	ar	a	raibh	an	
lipéad	mícheart	(n=1)

•	 Cuireadh	lipéad	le	haghaidh	
aonad crosmheaitseáilte 
ar	aonad	neamh-
chrosmheaitseáilte 
fuilghrúpa-shonrach	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	
an	bhfoireann

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
riachtanais	inniúlachta	na	foirne	

•	 An	obair	go	léir	le	bheith	seiceáilte	
ag	an	dara	duine	

•	 Seiceáil	bhreise	tugtha	isteach	do	
gach	ball	foirne	atá	ag	obair	leis/léi	
féin	ar	ghlao-dhualgas.

•	 Tugadh	isteach	scanadh	
leictreonach	ar	lipéid	bharrachóid	

•	 Cuireadh	in	iúl	don	fhoireann	
go	mbeadh	orthu	bheith	níos	
airdeallaí maidir le sonraí 
aitheantóra	an	othair	ar	an	gcóras	
LIS	agus	ar	an	bhfoirm	iarratais	

•	 Cuireadh an comhábhar ar ais 
chuig	an	HBB,	cuireadh	lipéad	nua	
air	agus	atheisíodh	é	

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta	
•	 Méadaíodh	toise	théacs	an	lipéid	

ar an aonad 

Níor	cuireadh	comhábhair	CMV-
diúltacha/ionradaithe	ar	fáil	cé	
gur	lorgaíodh	iad	(n=8)

•	 I	gcás	go	mbeidh	sé	indéanta	
cuirfidh	an	t-ospidéal	HBB	ar	an	
eolas	faoi	aon	othar	atá	ag	fáil	
trasphlandú	gaschille

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	
an	bhfoireann	

•	 Cuireadh	i	gcuimhne	don	
fhoireann	cé	chomh	tábhachtach	
is	atá	sé	a	sheiceáil	an	bhfuil	
riachtanais	speisialta	fola	ag	othair	

•	 Cuireadh	nóta	foláireamh	speisialta	
ar	LIS	ar	mhaithe	le	hiarratais	a	
dhéanfaí	amach	anseo.	

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta
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SAE mar 
thoradh 
ar:	

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Fuilaistríodh	comhábhair	antaigin-
neamhchomhoiriúnacha	(n=6):
•	 Eisíodh	comhábhair	Kell-

deimhneacha	le	haghaidh	
othar	a	raibh	gá	acu	le	
comhábhair	Kell-diúltacha	
(n=3).	Bhí	beirt	othar	i	gceist	
a	bhí	<60	bliain	d’aois

•	 Mar	gur	léirmhíníodh	go	
mícheart	an	toradh	ó	
scagthástáil	antashubstainte	
fuilaistríodh	aonad	
M-deimhneach	chuig	othar	
a	raibh	gá	aige	le	comhábhar	
M-diúltach		(n=1)

•	 Ní	dhearnadh	scagthástáil	
antashubstainte	d’othar	cé	
go	raibh	frith-E	tugtha	faoi	
deara	cheana	agus	ar	fáil	i	
dtaifead	stairiúil	an	othair	
(n=1)

•	 Léadh	go	hearráideach	
toradh	an	chrosmheaits,	ag	
ceapadh	go	raibh	an	toradh	
diúltach. Tar éis seiceáil 
shiarghabhálach	a	dhéanamh	
ar	an	obair	go	léir	a	rinneadh	
ar	‘ghlao-dhualgas’	cinneadh	
go	raibh	an	toradh	IAT-
deimhneach	(n=1)

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta
•	 Cuireadh	foláireamh	ar	LIS	ag	cur	

in	iúl	go	raibh	riachtanais	speisialta	
fola	ag	ban-othar	<60	bliain	d’aois	

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	
an	bhfoireann.

•	 Rinneadh measúnú inniúlachta 
ar an eolaí míochaine a bhí 
rannpháirteach san SAE 
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SAE mar 
thoradh 
ar:	

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Tharla earráidí sa chrosmheaits 
(n=4):
•	 Eisíodh RCC bunaithe 

ar	shampla	fola	
crosmheaitseáilte a bhí 
imithe	in	éag	(n=3)

•	 Ní	dhearnadh	crosmheaits	
ar	naíonán	>	4	mhí	d’aois	
agus	mar	thoradh	air	sin	
fuilaistríodh	slánchuid	O	Rh	
D-diúltach	péidiatraiceach	
(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	ar	
an	bhfoireann

•	 Cuireadh ar bun measúnú 
inniúlachta 

•	 Cuireadh rabhadh ar shamplaí 
fola	do	naíonáin	>	1	mhí	d’aois:	
ná	húsáid	ach	amháin	le	haghaidh	
othair	chairdiacha	nach	dtagann	
faoi	raon	na	dtreoirlínte	

•	 Foláireamh	le	cur	ar	LIS	ag	
rá	go	mbeadh	gá	crosmheaits	
a dhéanamh ar chomhábhair 
d’fhuilaistriú	le	haghaidh	naíonán	
>4	mhí	d’aois

Aistríodh	fuilghrúpa	Rh	D	
earráideach	chuig	othar	<60	
bliain	d’aois	(n=1)

•	 Iarradh	go	leasófaí	an	fhoirm	le	go	
n-áireofaí	stair	fuilaistriúcháin	an	
othar	ó	ionaid	eile	

Nochtadh	nua-naí	d’fhuil	
ó	dheontóir	eile	mar	gur	
páirt-fuilaistríodh	slánchuid	
phéidiatraiceach	>5	lá	d’aois.	
Athghlaodh	an	comhábhar	agus	
ordaíodh	comhábhar	nua	(n=1)

•	 Cuireadh	foláireamh	ar	an	gcóras	
bainistíochta	stoic	fola	ag	cur	
in	iúl	don	fhoireann	go	raibh	
slánchodanna	pedipak	>5	lá	d’aois	
sa chuisneoir eisiúna 

Tharla	 frithghníomh	 amhrasta	
fuilaistriúcháin	 in	 othar	 a	 bhí	
ag	 fáil	 fuilchealla	 dearga.	 Níor	
cuireadh	 an	 comhábhar	 agus	 an	
doiciméadacht	 ar	 ais	 chuig	 HBB	
go	dtí	an	lá	dár	gcionn.	Bheartaigh	
an	 t-eolaí	 míochaine	 a	 bhí	 ar	
‘ghlao-dhualgas’	 nár	 chomhlíon	
an	 frithghníomh	 na	 critéir	 le	 go	
ndéanfaí	 iniúchadh	 séireolaíoch	
agus	 eisíodh	 agus	 fuilaistríodh	 an	
dara haonad bunaithe ar an sampla 
tosaigh	crosmheaitseáilte	(n=1)		

•	 Doiciméadacht	SAR	le	seiceáil	
tráth	a	bhfaighfí	é	ón	limistéar	
cliniciúil chun a chinntiú nach 
mbeadh	gá	le	hiniúchadh	
séireolaíoch  
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SAE mar 
thoradh 
ar:	

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Teip 
Trealaimh
(n=1)

Níor	 clódh	 fuilghrúpa	 an	 othair	
ar an lipéad comhoiriúnachta. 
Níor	tugadh	é	sin	faoi	deara	agus	
aistríodh	dhá	aonad	d’fhuilchealla	
dearga	 (n=1).	 Tharla	 an	 earráid	
mar	gur	theip	ar	chomhéadan	LIS	
tráth	a	raibh	an	córas	á	uasghrádú		
(n=1)

•	 Doiciméadacht	le	seiceáil	roimh	
eisiúint 

•	 Leasaíodh	an	córas	TF	chun	nach	
dtarlódh	a	leithéid	arís	

Eile:	Teip	
sa	Chóras		
(n=3)

Níor	cuireadh	ar	ais	sa	
stoc aonaid a bhain le 
frithghníomhartha	amhrasta	
fuilaistriúcháin	(n=2).	Tuairiscíodh	
na	teagmhais	don	HBB	ach	
eisíodh	agus	fuilaistríodh	aonaid	
bhreise bunaithe ar an sampla 
fola	a	úsáideadh	sa	chrosmheaits	
bunaidh:
•	 Níor	lorgaíodh	sampla	nua	

réamh-fhuilaistriúcháin	(n=1)
•	 Bailíodh sampla nua ach 

eisíodh aonaid bhreise 
bunaithe	ar	chrosmheaits	ag	
úsáid	an	tsampla	fola	bunaidh	
(n=1)

Cinneadh	gur	tharla	na	hearráidí	
mar	thoradh	ar	theip	córais	sa	
mhéid nach raibh aon bheartas 
ann	ag	sonrú	an	nóis	imeachta	is	
ceart a leanúint.  

•	 Doiciméadacht	SAR	le	seiceáil	
tráth	a	bhfaighfí	é	ón	limistéar	
cliniciúil chun a chinntiú nach 
mbeadh	gá	le	hiniúchadh	
séireolaíoch.

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta	
le	go	n-áireofaí	bainistiú	ar	
fhuilaistriúcháin	bhreise	don	
othar	tar	éis	d’fhrithghníomh	
fuilaistriúcháin	titim	amach	

Aistríodh	comhábhar	Kell-
deimhneach	chuig	othar		<60	
bliain	d’aois.	Tharla	an	earráid	
mar nach raibh beartas an 
ospidéil	soiléir	(n=1)

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta
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Tábla	82:	Earráidí	Stórála	(n=6)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=5).
 

Bhain	dhá	thuarascáil	a	fuarthas	
ó	HBB	le	teagmhais	a	tharla	sa	
tseachtain chéanna mar a raibh 
gá	ag	nua-naíonna	le	fuilaistriú	
d’fhuilchealla	dearga	(n=2).	D’imigh	
teocht an chuisneora eisiúna as 
an	raon	sonraithe	agus	mhúch	an	
t-eolaí	míochaine	ar	ghlao-dhualgas	
an	t-aláram	d’aon	ghnó.	Tugadh	an	
earráid	faoi	deara	an	lá	dár	gcionn.
•	 I	dtuarascáil	amháin	nochtadh	

othar	d’fhuil	an	dara	
deontóir	mar	go	raibh	gá	
na	slánchodanna	fágtha	den	
pedipak	a	dhiúscairt	(n=1)

•	 Sa dara tuarascáil aistríodh 
slánchuid	pedipak	chuig	othar	
cé	go	raibh	an	pedipak	sin	tar	
éis	a	bheith	stóráilte	ag	an	
teocht	mhícheart	(n=1)

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann

•	 Cuireadh ar bun measúnú 
inniúlachta 

•	 Rinne	innealtóir	an	trealamh	a	
sheiceáil 

.  

Tháinig	dhá	thuarascáil	bhreise	ó	
HBB	eile	sa	tseachtain	chéanna	mar	
gur	imigh	teocht	an	chuisneora	
eisiúna	as	an	ngnáthraon	tráth	a	
raibh	an	cuisneoir	á	ghlanadh	agus	le	
linn	seiceáil	stoic	(n=2).	Sular	tugadh	
an	earráid	faoi	deara.
•	 Aistríodh dhá aonad 

d’fhuilchealla	dearga	chuig	
othar	amháin	(n=1)

•	 Aistríodh	aonad	d’fhuilchealla	
dearga	chuig	othar	eile	(n=1)

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
othair	ar	fuilaistríodh	na	
comhábhair seo chucu 

•	 Diúscraíodh	na	comhábhair	i	
gceist	
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Baineadh	aonad	d’fhuilchealla	dearga	
as	an	stóráil	rialaithe,	agus	cuireadh	
é	ar	ais	sa	chuisneoir	30	nóiméad	
dár	gcionn.	Níor	tugadh	é	sin	faoi	
deara	agus	cúpla	uair	an	chloig	níos	
déanaí	atheisíodh	agus	fuilaistríodh	
an	t-aonad	sin	(n=1).		

•	 Níor	cuireadh	i	bhfeidhm	
aon	ghníomh	ceartaitheach/
coisctheach

Eile:	teip	
sa	chóras	
(n=1).

Cuireadh	ar	ais	chuig	an	HBB,	i	
ngabhdán	neamhshéalaithe,	aonad	
d’fhuilchealla	dearga	a	eisíodh	chuig	
fo-ionad.	Cuireadh	an	t-aonad	
ar	ais	sa	stoc,	atheisíodh	é	agus	
fuilaistríodh	é.	Ní	raibh	aon	bheartas	
ann	chun	a	dheimhniú	gur	coinníodh	
an	comhábhar	i	stóráil	rialaithe,	ná	
go	raibh	nós	imeachta	ceart	ann	
maidir le comhábhair a chur ar ais 
sa	stoc		(n=1).	

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta	le	
go	n-áireofaí	bainistiú	iomchuí	
na	gcomhábhar	a	chuirtear	ar	
ais	chuig	HBB	ó	fho-ionaid	

Tábla	83:	SAEanna	Eile	(n=8)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=1)
 

Fuilaisríodh aonad pláitíní a bhí 
imithe	in	éag	mar	nár	thug	an	t-eolaí	
míochaine	‘ar	ghlao-dhualgas’	an	
dáta	éaga	faoi	deara	sular	eisigh	sé	
an	t-aonad.	Níor	thug	an	fhoireann	
chliniciúil	an	earráid	faoi	deara	
roimh	an	bhfuilaistriú	(n=1).	

•	 Rinneadh athbhreithniú ar an 
teagmhas	

•	 Cuireadh	meamram	chuig	an	
bhfoireann	ag	cur	in	luí	orthu	
go	bhfuil	gá	dátaí	éaga	na	
gcomhábhar	a	sheiceáil	
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=1)

Fuilaistríodh	dhá	aonad	d’fhuilchealla	
dearga	grúpa-shonracha	ach	nach	
raibh	crosmheaitseáilte:	Eisíodh	
sé	aonad	d’fhuilchealla	dearga	
crosmheaitseáilte le heisiúint 
d’fhuilaistriú	práinneach.	Cuireadh	
iarratas	eile	isteach	le	haghaidh	
trí aonad bhreise. Cúpla uair 
níos	déanaí	lorgaíodh	dhá	aonad	
bhreise	d’fhuilchealla	dearga	agus	
eisíodh	iad.	Sa	mhéid	gur	eisíodh	
naoi	n-aonad,	eisíodh	dhá	aonad	
neamhchrosmheaiteáilte,	ach	
fuilghrúpa-shonracha,	atá	ag	teacht	
leis	an	mbeartas.	Pé	scéal	é,	níor	
fuilaistríodh	ach	sé	gcinn	de	na	naoi	
n-aonad,	agus	aimsíodh	trí	aonad	
chrosmheaitseáilte sa chuisneoir 
satailíte. 

•	 Leasaíodh an beartas maidir le 
fuilaistriú	ollmhór	

•	 HBB	le	fógra	a	thabhairt	don	
fhoireann	chliniciúil	i	gcás	go	
n-eisítear	comhábhair	nach	
bhfuil	crosmheaitseáilte	

•	 Leasaíodh	an	fhoirm	maidir	le	
comhoiriúnacht	-:	ag	cur	in	iúl	
cibé acu ar crosmheaitseáladh 
an	comhábhar	nó	nach	
ndearnadh 

Teip 
Trealaimh
(n=3)

Fuilaistríodh	trí	aonad	d’fhuilchealla	
dearga	tar	éis	don	ionradaitheoir	
a	bheith	ag	mífheidhmiú	in	ionad	
a	bhíonn	ag	plé	le	fuil,	ar	ionad	
é	a	fheidhmíonn	freisin	mar	
HBB.	Ní	raibh	aon	aláram	ar	an	
ionradaitheoir	agus	mar	sin	níor	
tugadh	an	earráid	faoi	deara	go	dtí	
gur	thug	an	t-eolaí	míochaine	faoi	
deara	go	raibh	athrú	ar	an	bhfuaim	
sa	trealamh	(n=3).	Sa	mhéid	gur	
bhain na trí thuarascáil seo leis 
an earráid chéanna a tharla sa BE 
tuairiscíodh	iad	ar	an	ANSARE	mar	
SAE amháin.

•	 Athghlaodh	comhábhair	
ionradaithe a bhí sa stoc/i 
gcuisneoirí	satailíte	

•	 Tógadh	an	t-ionradaitheoir	as	
seirbhís 

•	 Rinneadh cúram leantach 
d’othair	ar	fuilaistríodh	
comhábhair chucu a bhí 
ionradaithe	go	hearráideach	

•	 Suiteáladh aláram san 
ionradaitheoir    
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile:	
Earráid 
sna 
Córais	
(n=2)

Fuilaistríodh comhábhar a bhí 
imithe	in	éag	(n=2):
•	 Tharla an earráid mar 

thoradh ar athrú sa leibhéal 
comhoiriúnachta	a	thagair	
d’éagadh	an	tsampla	fola	
crosmheitseáilte	agus	ní	don	
chomhábhar. Sa chás seo 
d’éag	an	comhábhar	roimh	an	
gcrosmheaits.	Tugadh	é	seo	faoi	
deara	le	linn	an	fhuilaistriúcháin	
agus	dá	bharr	sin	cuireadh	stop	
leis	an	bhfuilaistriú	(n=1).	

•	 D’eisigh	foireann	HBB	ar	ghlao-
dhualgas	comhábhar	pláitíní	
a	d’éag	ag	meán	oíche.	Níor	
thug	an	fhoireann	chliniciúil	
an	earráid	faoi	deara.	Ba	é	
beartas	HBB	ná	an	dáta	éaga	a	
sheiceáil	ar	fháil	na	gcomhábhar	
ón	ionad	soláthair	ach	ní	sular	
eisíodh	iad	(n=1)	.

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Rinneadh	saothráin	fola	d’fhuil	
an othair

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta	agus	
lipéadú	na	gcomhábhar	

Máchail	ar	
an	Táirge	
(n=1)

Bhí éilliú baictéar 
neamhdhearbhaithe	pláitíní	i	gceist.	
Rinneadh iarracht an comhábhar a 
athghlaoch	ach	bhíothas	tar	éis	tús	a	
chur	leis	an	bhfuilaistriú	(n=1)

•	 Athraíodh antaibheathaitheach 
an othair

•	 Cuireadh	ath-oideachas/oiliúint	
ar	an	bhfoireann	

•	 Rinneadh athbhreithniú ar 
phrótacail	agus	ar	ghnáthaimh	
féithphollta	san	ionad	soláthair	

•	 Leanadh leis an atreorú a 
rinneadh	ar	an	gcéad		40ml	
d’fhuil	le	linn	an	ghnáthaimh	
chuig	an	máilín	sampla	fola	
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Neasteagmhais	Éigeantacha	ar	glacadh	leo	ó	HBB	2011	(n=44)
Is	é	is	neasteagmhas	ann	ná	“Aon	earráid	a	mbeadh	mar	thoradh	air,	murach	gur	tugadh	faoi	
deara	é,	go	gcinnfí	ar	an	bhfuilghrúpa	mícheart	nó	an	comhábhar	mícheart	a	thabhairt	d’othar	
san	 fhuilaistriú,	 ach	 ar	 earráid	 í	 a	 tugadh	 faoi	 deara	 sula	 ndearnadh	 an	 fuilaistriú”(SHOT,	
lch128,	2010).

Torthaí
•	 Chuir	HBBanna	isteach	71	tuarascáil	maidir	le	neasteagmhais	agus	astusan	glacadh	

le	44	i	gcomparáid	le	35	thuarascáil	in	2010.
•	 Astusan,	tharla	35	(80	%)	mar	thoradh	ar	earráid	dhaonna	agus	ocht	gcinn	(18%)	

mar	thoradh	ar	theipeanna	eile	(córais)	agus	tharla	ceann	amháin	mar	thoradh	ar	
mháchail	ar	an	táirge.	

•	 Glacadh	le	tuarascáil	amháin	ó	fhoras	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	a	fheidhmíonn		mar	HBB.

Tábla	84	Neasteagmhais	éigeantacha	a	glacadh	ó	HBB	2011	(n=44)	

SAR	mar	thoradh	ar	fhadhb	
le:

Sonraí

(Céim	sa	phróiseas	oibre) N Máchail	
ar an 
Táirge	

Teip 
Trealaimh 

Earráid 
Dhaonna	

Eile

Tástáil	na	nDeonachán	 29 0 0 28 1

Stóráil 7 0 0 3 4

Eile 5 0 0 3 2

Ábhair 2 1 0 0 1

Dáileadh	 1 0 0 1 0

Iomláin	 44 1 0 35 8
(Formáid	i	gCuid	C	Iarscríbhinn	III	de	Threoir	2005/61/CE	ón	gCoimisiún).

Earráidí	Dáileacháin	(n=29)
An	chatagóir	ba	mhó	(66%)	ná	‘tástáil	na	ndeonachán’	agus	bhain	a	bhformhór	le	hearráid	
dhaonna. Tuairiscíodh torthaí cosúla in 2010.
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Tábla	85:	Tástáil	na	nDeonachán	(n=29)

SAE mar 
thoradh 
ar:

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna		
(n=28)

Níor	eisíodh	comhábhair	CMV-
diúltacha	agus/nó	ionradaithe		(n	
=9)

•	 Dáileadh	ar	an	bhfoireann	an	
tuarascáil ráithiúil maidir le 
teagmhais	a	bhí	ag	atarlú	chun	
feasacht	a	spreagadh	ina	leith	agus	
chun	nach	dtarlódh	a	leithéid	arís.

•	 Cuireadh	comhábhair	ar	ais	chuig	
an	HBB	agus	eisíodh	comhábhair	
iomchuí  

•	 Cuireadh	an	liosta	d’othair	le	
riachtanais	speisialta	chuig	an	HBB.

•	 Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann

•	 Ordaíodh	comhábhair	iomchuí	ón	
ionad soláthair 

Earráidí	sa	Lipéadú	(n=8)	:
•	 Meascadh	suas	lipéid	na	

gcomhábhar	sa	chrosmheaits	
céanna	(n=5)

•	 Eisíodh comhábhair a raibh 
na	haitheantóirí	míchearta	
othair	orthu	(n=2).

•	 Eisíodh aonad pláitíní ar a 
raibh lipéad comhoiriúnachta 
le	haghaidh	RCC	(n=1)

•	 Athbhreithníodh	an	nós	imeachta	
•	 Cuireadh athoiliúint ar an 

bhfoireann
•	 Cuireadh na comhábhair ar ais 

chuig	HBB	agus	cuireadh	lipéad	
nua orthu

•	 Cuireadh an Bainisteoir Riosca/
Cáilíochta	ar	an	eolas	faoin	
teagmhas	

•	 Tógadh	sampla	eile	ón	othar	agus	
rinneadh crosmheaitseáil arís ar na 
haonaid 

•	 Cuireadh	na	haitheantóirí	cearta	
othair	isteach	ar	an	gcóras	

•	 Cuireadh	ar	bun	córas	lipéadaithe	
barrachóid	chun	a	chinntiú	go	
mbeadh uimhir an deonacháin ar 
lipéad	an	ospidéil	ag	teacht	leis	an	
gceann	ar	lipéad	an	ionaid	soláthair		

•	 Cuireadh ar bun scanadh 
leictreonach	na	n-aonad	
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SAE mar 
thoradh 
ar:

Tástáil	na	nDeonachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eisíodh comhábhair nach raibh 
oiriúnach	don	stoc	éigeandála	
(n=3):
	-	Comhábhair	CMV-
deimhneacha	(n=1)
	-	Comhábhair	Kell-deimhneacha	
(n=1)
-		Ní	raibh	na	haonaid	C,	E	ná	
CMV-diúltach	(n=1)

•	 Rinneadh athsholáthair ar na 
comhábhair	i	gceist	sa	chuisneoir	
eisiúna leis na comhábhair iomchuí.

•	 Tugadh	isteach	seiceáil	
neamhspleách bailíochtaithe ar an 
stoc	éigeandála	

Diúscraíodh	na	comhábhair	gan	
aon	doiciméadacht	(gan	aon	
inrianaitheacht)	(n=1)

•	 Cuireadh an Bainisteoir Riosca/
Cáilíochta	ar	an	eolas	faoin	
teagmhas	

•	 Cuireadh na húdaráis 
chomhshaoil ar an eolas 

SAE mar 
thoradh 
ar

Tástáil	na	nDeonachán	

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna
(n=28)

Níor	eisíodh	comhábhair	CMV-
diúltacha	agus/nó	ionradaithe		(n	
=9)

•	 Dáileadh	ar	an	bhfoireann	an	
tuarascáil ráithiúil maidir le 
teagmhais	a	bhí	ag	atarlú	chun	
feasacht	a	spreagadh	ina	leith	agus	
chun	nach	dtarlódh	a	leithéid	arís.

•	 Cuireadh	comhábhair	ar	ais	chuig	
an	HBB	agus	eisíodh	comhábhair	
iomchuí  

•	 Cuireadh	an	liosta	d’othair	le	
riachtanais	speisialta	chuig	an	HBB.

•	 Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann

•	 Ordaíodh	comhábhair	iomchuí	ón	
ionad soláthair
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SAE mar 
thoradh 
ar

Tástáil	na	nDeonachán	

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráidí	sa	Lipéadú	(n=8)	:
•	 Meascadh	suas	lipéid	na	

gcomhábhar	sa	chrosmheaits	
céanna	(n=5)

•	 Eisíodh comhábhair a raibh 
na	haitheantóirí	míchearta	
othair	orthu	(n=2).

•	 Eisíodh aonad pláitíní ar a 
raibh lipéad comhoiriúnachta 
le	haghaidh	RCC	(n=1)

•	 Athbhreithníodh	an	nós	imeachta	
•	 Cuireadh athoiliúint ar an 

bhfoireann
•	 Cuireadh na comhábhair ar ais 

chuig	HBB	agus	cuireadh	lipéad	
nua orthu

•	 Cuireadh an Bainisteoir Riosca/
Cáilíochta	ar	an	eolas	faoin	
teagmhas	

•	 Tógadh	sampla	eile	ón	othar	agus	
rinneadh crosmheaitseáil arís ar na 
haonaid 

•	 Cuireadh	na	haitheantóirí	cearta	
othair	isteach	ar	an	gcóras	

•	 Cuireadh	ar	bun	córas	lipéadaithe	
barrachóid	chun	a	chinntiú	go	
mbeadh uimhir an deonacháin ar 
lipéad	an	ospidéil	ag	teacht	leis	an	
gceann	ar	lipéad	an	ionaid	soláthair		

•	 Cuireadh ar bun scanadh 
leictreonach	na	n-aonad	

Eisíodh comhábhair nach raibh 
oiriúnach	don	stoc	éigeandála	
(n=3):
	-	Comhábhair	CMV-
deimhneacha	(n=1)
	-	Comhábhair	Kell-deimhneacha	
(n=1)
-		Ní	raibh	na	haonaid	C,	E	ná	
CMV-diúltach	(n=1)

•	 Baineadh	na	comhábhair	i	gceist	
as	an	gcuisneoir	eisiúna	agus	
athsholáthraíodh iad leis na 
comhábhair iomchuí.

•	 Tugadh	isteach	seiceáil	
neamhspleách bailíochtaithe ar an 
stoc	éigeandála

Diúscraíodh	na	comhábhair	gan	
aon	doiciméadacht	(gan	aon	
inrianaitheacht)	(n=1)

•	 Cuireadh an Bainisteoir Riosca/
Cáilíochta	ar	an	eolas	faoin	
teagmhas	

•	 Cuireadh na húdaráis chomhshaoil 
ar an eolas 
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SAE mar 
thoradh 
ar

Tástáil	na	nDeonachán	

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Rinneadh	fuilghrúpáil	cheart	ar	
shampla	fola	an	othair	ach	chuir	
an	t-eolaí	míochaine	a	bhí	ar	
ghlao-dhualgas	isteach	na	torthaí	
míchearta	ar	LIS	agus	eisíodh	
comhábhair	mhíchuí	(n=1)

•	 Baineadh an comhábhar as an 
gcuisneoir	eisiúna,	bailíodh	sampla	
nua	agus	eisíodh	comhábhar	
iomchuí 

•	 Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann

Tugadh	RCC	nach	raibh	
crosmheaitseáilte	d’othar	>	4	mhí	
d’aois	(n=1)

•	 Baineadh an comhábhar as an 
gcuisneoir	eisiúna	

•	 Rinneadh crosmheaits iomlán don 
othar  

Earráidí	roghnúcháin	(n=3):
•	 Roghnaíodh	comhábhair	

den	fhuilghrúpa	mícheart	
ABO	d’othar	a	bhí	le	dul	faoi	
thrasphlandú	smeara		(n=1)

•	 Roghnaíodh	agus	eisíodh	na	
haonaid mhíchearta RCC le 
linn	éigeandála	(n=1)

•	 Níor	roghnaíodh	comhábhair	
Kell-diúltacha	do	bhean	
d’aois	iompartha	clainne	
(n=1)

•	 Cuireadh	foireann	HBB	ar	an	eolas	
ar	bhonn	laethúil	faoi	phrótacail	
fuilaistriúcháin	d’othair	áirithe.

•	 Eisíodh comhábhair den 
fhuilghrúpa	O	Rh	D-diúltach		

•	 Cuireadh	i	gcuimhne	don	
fhoireann	cé	chomh	tábhachtach	is	
atá sé sonraí an othair a dhearbhú 

•	 Baineadh an comhábhar as 
an	gcuisneoir	agus	eisíodh	an	
comhábhar iomchuí 

•	 Cuireadh	nóta	foláirimh	ar	LIS	
d’othair	a	bhfuil	gá	le	comhábhair	
Kell-diúltacha	dóibh
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SAE mar 
thoradh 
ar

Tástáil	na	nDeonachán	

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Cé	go	raibh	an	scagthástáil	
antashubstainte	agus	an	
crosmheaits	deimhneach,	léadh	
iad	mar	thorthaí	diúltacha	agus	
eisíodh	aonad	RCC	neamh-
chomhoiriúnach	(n=1)

•	 Baineadh an comhábhar as an 
gcuisneoir	eisiúna	

•	 Seoladh	an	sampla	chuig	an	ionad	
tagartha	le	go	ndéanfaí	tástáil	air	

•	 Baineadh	an	t-eolaí	míochaine	
den	uainchlár	‘glao-dhualgais’	agus	
cuireadh athoiliúint air

•	 Cuireadh an Bainisteoir Riosca/
Cáilíochta	ar	an	eolas	faoin	
teagmhas	

•	 Suiteáladh	soilsiú	nua	san	HBB	
chun	go	mbeadh	sé	níos	éasca	
torthaí tástálacha a léamh 

•	 Cuireadh	Déantóir	chártaí	Diamed	
ar	an	eolas	faoin	teagmhas

Rinneadh tástálacha sailíne 
ag	teocht	an	tseomra	agus	
crosmheaits	IAT	i	gcomhthráth	
lena	chéile.	Cé	go	raibh	toradh	
lag-dheimhneach	sa	chrosmheaits	
IAT	taifeadadh	toradh	diúltach	ar	
LIS	(n=1)

•	 Baineadh an comhábhar as an 
gcuisneoir	eisiúna	

•	 Rinneadh	an	DAT	a	athsheiceáil:	
bhí	an	toradh	dearfach

•	 Leasaíodh	an	LIS	agus	iontráladh	
na torthaí cearta

Eile 
(n=1)

Níor	cuireadh	comhábhair	CMV-
diúltacha/ionradaithe	ar	fáil	cé	
gur	lorgaíodh	iad	(teip	sa	chóras)	
(	n=1)

•	 Baineadh an comhábhar as 
na	gcuisneoir	agus	eisíodh	an	
comhábhar iomchuí

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
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Tábla	86:	Earráidí	Stórála	(n=7)	

SAE mar 
thoradh 
ar

Stóráil

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile
(n=4)

•	 Bhí	comhábhair	éagtha	fós	ar	
fáil	le	go	mbaileofaí	iad	(n=3)

•	 Cuireadh	RCC	ar	ais	chuig	
an	gcuisneoir	stoic	HBB	ach	
ní	raibh	lipéad	friteagmhála	
i	bhfeidhm	ar	an	mbosca	
stórála	(n=1)

•	 Cuireadh na comhábhair ar 
coraintín	agus	cuireadh	iad	ar	ais	
chuig	an	ionad	soláthair	(n=3)

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta	ionas	
go	n-áireofaí	séala	friteagmhála	
ar	an	ngabhdán	stórála	i	gcás	go	
gcuirfí	na	comhábhair	ar	ais	chuig	
an	HBB

•	 Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann

E a r r á i d 
Dhaonna
(n=3)

•	 Níor	stóráladh	RCC	i	
gceart	mar	gur	imigh	teocht	
an chuisneora as an raon 
sonraithe.	I	dtuarascáil	
amháin	luadh	gur	diúscraíodh	
24	aonad	RCC.	(n=2)

•	 Bhí	RCC	le	haghaidh	úsáid	
éigeandála	nua-naíoch	ar	fáil	
>5 lá tar éis an deonacháin 
(n=1)

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	nós	imeachta	
inmheánach chun comhábhair a 
athghlaoch	

•	 Athshocraíodh teocht an 
chuisneora 

•	 Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann	

•	 Baineadh na comhábhair as an 
gcuisneoir	eisiúna	agus	eisíodh	
aonaid athsholáthair 

•	 Cuireadh	i	bhfeidhm	córas	Rees	
chun rialú a dhéanamh ar an 
teocht	sa	chuisneoir	(bhíothas	ag	
brath roimhe sin ar thaispeáint 
teochta)

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
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Tábla	87:		Neasteagmhais	agus	Cúiseanna	Eile	(n=5)

SAE mar 
thoradh ar

Eile

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=3)

•	 D’eisigh	foras	a	bhíonn	ag	plé	le	
fuil,	a	bhí	ag	feidhmiú	ina	HBB,	
RCC don othar mícheart in 
ospidéal	satailíte	(n=1)	

•	 D’imigh	aonad	
crosmheaitseáilte	RCC	in	éag	
sa chuisneoir eisiúna sular 
bailíodh	é	(n=1)

•	 Eisíodh	slánchuid	Pedipak	don	
othar	mícheart	(n=1)

•	 Diúscraíodh	na	comhábhair	
agus	eisíodh	comhábhair	
iomchuí 

•	 Baineadh	na	haonaid	éagtha	as	
an	gcuisneoir	eisiúna	

•	 Cuireadh athoiliúint ar an 
bhfoireann	HBB	a	bhí	páirteach	
sa	teagmhas

•	 Cuireadh an comhábhar ar 
ais	chuig	an	HBB	agus	eisíodh	
slánchuid iomchuí 

•	 Is	gá	aitheantas	an	othair	a	
dhearbhú	ó	bhéal	tráth	a	bhfuil	
na comhábhair á mbailiú

Eile	(n=2) •	 Bhí	RCC	le	haghaidh	úsáid	nua-
naíoch	fós	ar	fáil	>5	lá	tar	éis	an	
deonacháin mar nach raibh stoc 
athsholáthair	ar	fáil	ón	ionad	
soláthair	(n=1)

•	 Bhí	RCC	le	haghaidh	úsáid	nua-
naíoch	fós	ar	fáil	>5	lá	tar	éis	an	
deonacháin	(n=1)

•	 Chuir	an	t-ionad	soláthair	
comhábhar	athsholáthair	ar	fáil	

•	 Cuireadh	meamram	chuig	gach	
ball	foirne	ar	ghlao-dhualgas	
ag	cur	in	iúl	dóibh	gur	gá	
comhábhair atá oiriúnach 
d’úsáid	nua-naíoch	a	ordú	ón	
ionad soláthair in am trátha

Tábla	88:		Ábhair	(n=2)

SAE mar 
thoradh ar

Ábhair

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Eile	(n=1) Tar	éis	pedipak	a	fháil	ón	ionad	
soláthair níor cuireadh lipéad 
ach ar shlánchuid amháin a raibh 
barrachód	agus	uimhir	deonacháin	
scríofa	air.	Níor	cuireadh	ach	lipéid	
le	barrachóid	ar	na	slánchodanna	
eile

•	 Cuireadh	an	t-ionad	soláthair	
ar an eolas.

•	 Eisíodh comhábhar 
athsholáthair.

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
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Máchail	ar	
an	Táirge	
(n=1)

Ní	raibh	aon	phort	ann	chun	an	
t-aonad	RCC	a	cheangal	leis	an	
trealamh	fuilaistriúcháin.	Níor	thug	
an	t-ionad	soláthair	ná	HBB	é	sin	
faoi	deara	ar	fháil	an	aonaid	dóibh.	
(n=1)

•	 Cuireadh	an	t-ionad	soláthair	
ar	an	eolas	faoin	trealamh	
lochtach 

•	 Leasaíodh	an	nós	imeachta:	
HBB	le	seiceáil	le	haghaidh	
pacaí máchaileacha tar éis 
dóibh	comhábhair	a	fháil	ón	
ionad soláthair  

•	 Chuir	an	t-ionad	soláthair	an	
déantóir	pacaí	ar	an	eolas	faoin	
teagmhas	

Tábla	89:		Earráidí	Dáileacháin	(n=1)

SAE mar 
thoradh ar

Dáileachán

Sonraí Cur Síos Gníomhartha ceartaitheacha/
coisctheacha:

Earráid 
Dhaonna	
(n=1)

Ordaíodh	ceithre	aonad	RCC	CMV-
diúltacha	agus	ionradaithe	ach	dháil	
an	t-ionad	soláthar	comhábhair	
neamh-ionradaithe.	Thuairiscigh	an	
BE	agus	HBB	an	SAE	seo	ach	níor	
cuireadh san áireamh é ach uair 
amháin	ar	ANSARE

•	 Chuir	an	t-ionad	soláthair	
HBB	ar	an	eolas	maidir	leis	an	
earráid

•	 Eisíodh comhábhair iomchuí 
•	 Cuireadh athoiliúint ar an 

bhfoireann

Tuairisciú	Bliantúil	ar	Fhrithghníomhartha	agus	ar	Theagmhais	
	 Throma	Dhíobhálacha	(ANSARE)	2011



Tuarascáil NHO 2010/2011184

Príomhphointí

•	 Sa	dá	bhliain	ó	thosaigh	NHO	ag	bailiú	tuarascálacha	maidir	 le	
SAEanna	éigeantacha	ó	Fhorais	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	agus	maidir	
le	 neasteagmhais	 ó	 HBBanna,	 tá	 líon	 na	 SAEanna	 éigeantacha	
méadaithe	 go	 suntasach	 agus	 glacadh	 le	 39	 dtuarascáil	 bhreise	
SAE	in	2011	i	gcomparáid	le	2010.	

•	 Bhí	 roinnt	 ospidéal	 a	 thuairiscigh	 go	 ndearna	 siad	 ‘an	 dara	
seiceáil’	mar	ghníomh	chun	a	chinntiú	nach	dtarlódh	SAE	arís.	Níl	
mórán	fianaise	ann,	ámh,	chun	tacú	leis	an	gcleachtas	seo,	mar	a	
thuairiscigh	Watson	et	al.	(2008)	in	athbhreithniú	córasach	a	rinne	
siad	agus	tá	roghanna	eile,	mar	shampla	réitigh	uathoibríocha,	ina	
roghanna	coisctheacha	níos	fearr.

•	 Tá	sé	fós	ag	tarlú	go	minic	nach	soláthraítear	riachtanais	speisialta	
d’othair	i	gcás	go	lorgaítear	iad	–	agus	tarlaíonn	an	earráid	seo	i	
BEanna	agus	HBBanna	araon.	Dar	le	Murphy	et	al.	(2010),	an	chúis	
is	 coitianta	 leis	 an	 gcineál	 seo	 earráide	 ná	 cumarsáid	mhíchuí.	
Cé	 gur	 chuir	BE	 amháin	 córas	 leictreonach	 ar	bun	chun	 fuil	 a	
ordú,	 is	gá	do	shaotharlanna	eile	céimeanna	a	ghlacadh	chun	a	
chinntiú	go	bhfuil	córais	mhaithe	chumarsáide	i	bhfeidhm	ionas	
go	gcinnteofar	go	bhfreastalófar	ar	riachtanais	speisialta	fola	an	
othair. 

Moltaí	le	haghaidh	SAE	Éigeantach
Tá	roinnt	moltaí	ó	Thuarascála	Bliantúla	NHO	roimhe	seo	fós	ábhartha:

•	 Ba	chóir	go	mbeadh	beartas	ospidéil	ann	a	shonródh	gur	chóir	stair	fuilaistriúcháin	
an	othair	a	fháil	agus	stair	maidir	le	hantashubstaintí	agus	riachtanais	speisialta	a	fháil	
freisin	i	gcás	go	n-aistrítear	an	t-othar	ó	ospidéal	eile.

•	 Táthar	fós	ag	moladh	go	bhforbrófaí	bunachar	sonraí/clár	náisiúnta	d’antashubstaintí.
•	 Ba	chóir	don	fhoireann	chliniciúil	a	chur	in	iúl	d’othair	go	bhfuil	riachtanais	speisialta	

fola	acu,	ionas	gur	féidir	leosan	ansin	a	chur	in	iúl	don	fhoireann	sa	chéad	ospidéal	
eile	go	bhfuil	na	riachtanais	sin	acu.

Ní	foláir	do	gach	ball	foirne,	go	háirithe	baill	foirne	ar	‘ghlao-dhualgas’,	oideachas	agus	oiliúint	
rialta	 a	 fháil.	Mar	 chuid	 den	 oiliúint	 sin	 ba	 chóir	 go	 ndéanfaí	measúnú	 inniúlachta	 orthu	
(Chaffe	et	al.,	2009).	Éilítear,	faoi	Threoir		2002/98/CE	ón	Aontas	Eorpach,	go	bhfaigheadh	
gach	 ball	 foirne	 saotharlainne	 oiliúint,	 lena	 n-áirítear	 na	 baill	 foirne	 sin	 a	 sholáthraíonn	
cros-chlúdach	‘ar	 ghlao-dhualgas’	 i	 gcleachtas	 an	 fhuilaistriúcháin.	Tá	 an	 clár	 foghlama	 ar	
an	 ngréasán,	 i	 gcleachtas	 an	 fhuilaistriúcháin,	 ina	 bhealach	 an-mhaith	 cur	 leis	 an	 oiliúint	
duine	le	duine	a	bhíonn	ar	fáil,	agus	is	féidir	teacht	ar	an	gclár	foghlama	sin	ag		http://www.
learnbloodtransfusion.org.uk
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I	roinnt	tuarascálacha	moltar	an	‘athoiliúint’	mar	ghníomh	leantach.	Níl	an	athoiliúint	inti	féin	
ina	gníomh	imleor;	tá	sé	ríthábhachtach	go	ndéanfaí	meastóireacht	ar	inniúlacht	na	foirne,	go	
háirithe	i	gcás	gur	tharla	earráid.	

•	 Is	gá	do	shaotharlanna	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	chúiseanna	na	n-earráidí	chun	a	fháil	
amach	an	bhfuil	aon	treochtaí	ann,	nó	aon	teipeanna	féideartha	córais	a	d’fhéadfadh	
bheith	tar	éis	cur	leis	an	earráid,	agus	is	gá	dóibh	gníomh	iomchuí	coisctheach	a	chur	
i	bhfeidhm.

•	 I	gcás	na	n-othar	a	fhaigheann	fuilaistriú	go	minic	ba	chóir	scagthástáil	a	dhéanamh	
ar	a	gcuid	fola	ag	idirthréimhsí	de	72	uair	an	chloig	ar	a	laghad	chun	a	fháil	amach	an	
bhfuil	alla-antashubstaintí	á	gcruthú	acu	(BCSH,	2004).

10. 
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10.  Teagmhais Throma Dhíobhálacha 2011

Réamhrá
In	2011,	ghlac	NHO	le	128	dtuarascáil	ar	theagmhais	throma	dhíobhálacha	(SAE)	a	bhain	
le	 comhábhair	 fola	 ina	 raibh	 plasma	 cóirithe	 le	 tuaslagóir	 agus	 glantach	 (DS)	 agus	 táirgí	
míochaineacha	 díorthaithe	 ó	 phlasma,	 mar	 shampla	 Ig	 frith-D	 agus	 Comhdhlúthúchán	
Coimpléasc	 Prótroimbine	 (PCC).	Glacadh	 leis	 na	 tuarascálacha	 SAE	 seo	 i	 gcás	 go	 raibh	
an	comhábhar/táirge	aistrithe/tugtha	don	othar.	D’áirigh	sin	tuarascálacha	maidir	le	gan	Ig	
Frith-D	a	thabhairt	d’othair	a	raibh	gá	acu	leis.	Rinne	na	SAEanna	seo	suas	41	%	de	gach	
tuarascáil	a	ndearna	NHO	anailís	orthu	in	2011.	Bhí	21	tuarascáil	ann	a	bhain	le	Ig	frith-D	
agus	le	táirgí	míochaineacha	díorthaithe	ó	phlasma.	

SAEanna	Éigeantacha	agus	Neamhéigeantacha	a	bhaineann	le	comhábhair	fola	agus	
le	Plasma	SD	(n=135)
Fuair	NHO	161	tuarascáil	a	bhain	le	comhábhair	fola	agus	plasma	SD	ach	bhí	26	díobhsan	
nár	chomhlíon	na	critéir	tuairiscithe	agus	mar	sin	níor	áiríodh	iad	sa	tuarascáil	seo.	Tháinig	
na	 tuarascálacha	 sin	 ó	 40	 foras	 a	 thuairiscíonn	 (37	 mbanc	 fola	 ospidéil)	 agus	 bhain	 na	
tuarascálacha	sin	le	comhábhair	agus	táirgí	fola.			

Tábla	90:	Comhábhair/táirgí	páirteach	sa	SAE	i	gcás	gur	tharla	an	fuilaistriú	(n=135)

Comhábhar/táirge	fola	 n

Comhdhlúthúchán	Fuilcheall	Dearg	(RCC) 103

Comhdhlúthúchán	Pláitíní	Aifiréise 12

Comhdhlúthúchán Pláitíní Taiscthe 2

Plasma	a	Cóiríodh	le	Tuaslagóir	agus	Glantach 16

Comhdhlúthúcán	Pláitíní	Taiscthe	agus	RCC 1

Comhdhlúthúcán	Pláitíní	Taiscthe	agus	plasma	SD 1

Tábla	91:	Aoiseanna	na	n-othar	in	SAEanna	i	gcás	gur	tharla	an	fuilaistriú		(n=135)

Aois n

Nua-naí	(<	28	lá) 7

Naíonán	(1-12	mhí) 7

Naíonán	(1-4	bliana) 4

Leanbh	(5-11	bhliain) 2

Déagóir	(12-17	mbliana) 1

Duine	fásta	(18-30	bliain) 7

Duine	fásta	(31-50	bliain) 18

Duine	fásta	(51-70	bliain) 37

Duine	scothaosta	(70+) 51

Ní	fhéadtaí	an	aois	a	dhéanamh	amach 1
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Ba	 SAEanna	 éigeantacha	 iad	 57	 (42%)	 as	 135	 (Treoir	 2005/61/CE).	 Ba	 SAEanna	
neamhéigeantacha	iad	na	78	(58%)	eile,	a	tharla	go	príomha	sa	limistéar	cliniciúil.	Sin	méadú	
beag	i	gcomparáid	leis	an	líon	in	2010	(n=8).	Laghdaigh	tuairisciú	na	dteagmhas	sin	faoi	tuairim	
is	45%	ar	an	meán	tar	éis	thabhairt	isteach	an	tuairiscithe	éigeantaigh	(Treoir	2002/98/CE	
ón	gCoimisiún)	in	2006.		

Príomhphointe

Ní	 léir	 an	bhfuiltear	 tar	éis	 an	pointe	 sáithiúcháin	 a	 shroicheadh	 sa	
tuairisciú	SAE	a	dhéantar	i	 limistéir	chliniciúla.	D’fhéadfadh	go	bhfuil	
feabhas	 tagtha	ar	 an	gcleachtas	cliniciúil,	 d’fhéadfadh	nach	bhfuiltear	
ag	 tuairisciú	 SAEanna	 cliniciúla	 nó	 d’fhéadfadh	 go	 bhfuil	 cleachtais	
athraithe	 ó	 thaobh	 thabhairt	 na	 gcomhábhar	 fola	 don	 othar,	 ar	
athruithe	iad	nach	n-aithnítear	sa	chlár	tuairiscithe	reatha.			

Catagóiriú	na	dtuarascálacha	arna	n-anailísiú	ag	NHO	(n	=135)
Ghlac	NHO	le	135	thuarascáil	ar	theagmhais	dhíobhálacha	a	bhain	le	comhábhair	fola	nó	
plasma	SD	a	aistríodh.	Rinneadh	iadsan	a	chatagóiriú	ar	dtús	de	réir	chineál	an	teagmhais	
dhíobhálaigh.	Coinníonn	sé	sin	fócas	an	tuairiscithe	ar	an	othar.		

Fuilghrúpa	mícheart	ABO	a	aistríodh	(n=3)
Bhain	trí	thuarascáil	maidir	le	haistriú	an	fhuilghrúpa	mhíchirt	ABO	le	plasma	SD.	

Grúpa	mícheart	Rh	D	a	aistríodh	(n=1)
Bhí	othar	baineann	amháin	a	fuair	an	grúpa	Rh	mícheart	de	RCC.	

Aistriú	fuilcheall	dearg	a	bhí	antaigin	neamh-chomhoiriúnach	(n=5)
Ghlac	NHO	le	cúig	thuarascáil	maidir	le	hantaigin	mhícheart	a	aistríodh.	

Aistriú	nach	raibh	gá	leis	(n=20)
Rinne	NHO	anailís	ar	50	tuarascáil	a	bhain	le	fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis.		

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=17)
Athbhreithníodh	 17	 dtuarascáil	 SAE	 a	 bhain	 le	 hothair	 ag	 fáil	 comhábhar	mícheart	 agus	
plasma	SD,	i	gcás	go	raibh	comhábhar	eile	níos	oiriúnaí.			

Teip	na	riachtanais	speisialta	a	aistriú	(n=26)
Bhain	26	SAE	le	hothair	nach	bhfuair	na	riachtanais	iomchuí	speisialta	e.g.	fuilchealla	dearga	
ionradaithe,	nó	athbhreithníodh	comhábhair	CMV-diúltacha.	

Láimhseáil	agus	stóráil	SAE	(n=35)
Bhain	35	SAE	le	haonaid	a	aistríodh	agus	a	raibh	an	lipéad	mícheart	orthu,	nó	a	stóráladh	go	
mícheart	nó	a	bhí	imithe	in	éag	in	2011.				
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Eile	(n=28)
In	28	gcás	rangaíodh	na	tuarascálacha	sa	chatagóir	‘Eile’.	Astusan,	bhain	sé	cinn	le	hearráidí	i	
bpróisis	HBB	

•	 Tástáil	ar	an	sampla	mícheart	(n=4)
•	 Ní	dhearnadh	scagthástáil	antashubstainte	(n=1)
•	 Phróiseáil	HBB	sampla	ar	a	raibh	aitheantóir	ó	ospidéal	eile	(n=1)

Bhí	19	n-earráid	ann	i	dtabhairt	na	fola/an	chomhábhair	a	raibh	siad	seo	a	leanas	mar	thoradh	
orthu:

•	 Fuilaistriú	ag	úsáid	trealamh	mícheart	fuilaistriúcháin	(n=11)
•	 Tréimhse	ama	earráideach	fuilaistriúcháin	(n=5)
•	 Earráidí	maidir	le	téamh	fuilcheall	dearg	(n=2)
•	 Earráidí	agus	fuilchealla	dearga	á	n-aistriú	(n=1)

Bhí	 tuarascáil	 amháin	 a	 bhain	 le	 foláireamh	 neamhdhearbhaithe	 BactT	 agus	 sa	 dá	 chás	
próiseáladh	samplaí	a	raibh	lipéid	earráideacha	orthu	sa	HBB.	Aistríodh	na	comhábhair	seo	
go	léir	chuig	othair.		

Fíor	15:		SAE	2011	(n=135)

Blood to wrong patient

Incorrect RhD group transfused

Incorrect ABO group transfused

Transfusion of expired component

Transfusion of other antigen incompatible RCC

Transfusion of incorrectly stored component

Incorrect component/production transfused

Unnecessary transfusion

Failure to transfuse special requirements

Transfusion of an Incorrectly labelled component

Other 28

302520151050

1

3

3

5

6

17

20

26

26

0

Fuilghrúpa	mícheart	ABO	a	aistríodh	(n=3)
Bhí	plasma	SD	i	gceist	i	dtrí	cinn	de	SAEanna	agus	tharla	siad	i	mbanc	fola	ospidéil:

•	 Eisíodh	Uniplas	in	ionad	plasma	SD	le	linn	rith	fola	ollmhór.	Bhíothas	ar	an	eolas	faoi	
fhuilghrúpa	an	othair	agus	is	eolaí	míochaine,	a	d’oibrigh	ar	bhonn	rialta	sa	HBB,	a	
rinne an earráid. 

•	 Roghnaíodh	agus	aistríodh	plasma	SD	den	fhuilghrúpa	O	d’othar	leis	an	bhfuilghrúpa	
B.	Ba	chóir	go	mbeifí	 tar	éis	plasma	SD	den	 fhuilghrúpa	B	a	 thabhairt	don	othar	
seo.	Earráid	dhaonna	í	seo	mar	ar	roghnaigh	an	t-eolaí	míochaine	plasma	SD	den	
fhuilghrúpa	O	bunaithe	ar	fhuilghrúpa	de	chealla	dearga	a	fuair	an	t-othar	i	rith	na	
hoíche. 
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•	 Roghnaíodh	agus	aistríodh	plasma	SD	den	fhuilghrúpa	A	le	haghaidh	othair	leis	an	
bhfuilghrúpa	AB.	Ba	chóir	go	mbeifí	tar	éis	Uniplas	a	thabhairt	don	othar	seo.		

Príomhphointe

Tharla	gach	ceann	de	na	SAEanna	seo	 le	 linn	ghnáthuaireanta	oibre	
an	HBB.	Cé	gurbh	sa	HBB	a	tharla	an	earráid	ar	dtús,	níor	tugadh	na	
SAEanna	seo	faoi	deara	ag	an	tseiceáil	dheireanach	cois	leapa.	Léiríonn	
seo	 go	 bhfuil	 easpa	 eolais	 ann	 ní	 hé	 amháin	 sa	HBB,	maidir	 leis	 an	
ngrúpa	ceart	plasma	a	roghnú,	ach	sna	limistéir	chliniciúla	chomh	maith.		

Grúpa	mícheart	Rh	D	a	aistríodh	(n=1)
Bhain	seo	le	fuilaistriú	fuilcheall	dearg	Rh-deimhneach	d’othar	a	bhí	Rh	D-diúltach.		

SAE Cás 1
Bhí	othar	61	bhliain	d’aois	in	ospidéal	A,	a	raibh	galar	Crohn	uirthi.	Dar	leis	na	tástálacha	bhí	
fuilghrúpa	RhD-diúltach	ag	an	othar	seo.	Rinneadh	crosmheaitseáil	ar	dhá	aonad	don	othar	
ach	cuireadh	na	haonaid	sin	ar	ais	sa	stoc	mar	go	raibh	na	stoic	fola	íseal.	Ina	ionad	sin	eisíodh	
aonad	amháin	RC	d’fhuilghrúpa	Rh	D-deimhneach	agus	fuilaistríodh	an	t-aonad	sin.
Ansin	aistríodh	an	t-othar	seo	go	dtí	Ospidéal	B	le	dul	faoi	obráid	éigeandála.	Sa	ghrúpáil	fola	
a	rinneadh	uirthi	fuarthas	amach	go	raibh	frithghníomh	measctha	ann	don	ghrúpa	Rh	D	agus	
mar	sin	taifeadadh	an	toradh	ar	LIS	mar	fhuilghrúpa	Rh	D-deimhneach.	Dhearbhaigh	ospidéal	
A	an	toradh	sin.		Ansin	rinneadh	an	fuilaistriú	don	othar	seo	ag	úsáid	sé	cinn	d’aonaid	RC	Rh	
D-deimhneacha	agus	dhá	aonad		Rh	D-deimhneacha	eile	an	tseachtain	dár	gcionn.		
Tuairim	is	bliain	níos	déanaí,	tógadh	sampla	fola	eile	ón	othar	agus	cuireadh	é	chuig	banc	fola	
ospidéal	B.	An	tráth	seo,	dar	leis	an	tástáil	 is	fuilghrúpa	RhD-diúltach	a	bhí	ag	an	othar,	 le	
Frith	C,	D,	E	agus	K.	Rinneadh	iniúchadh	ar	an	scéal	agus	leasaíodh	an	taifead	ar	LIS,	ionas	go	
léireofaí	go	raibh	an	t-othar	O	Rh	D-diúltach.	

Cúis an SAE
Bhí	earráid	ann	sa	chumarsáid	a	tharla	 idir	an	 fhoireann	sna	bainc	 fola	 in	ospidéil	A	agus	
B.	Chuir	 an	 t-eolaí	 leighis	 in	Ospidéal	A	 in	 iúl	 dá	 chomhghleacaí	 in	Ospidéal	 B	 go	 raibh	
fuilghrúpa	O	Rh	D-deimhneach	ag	an	othar.	Bhí	na	heolaithe	leighis	sa	dá	ospidéal	ar	ghlao-
dhualgas	agus	níor	oibrigh	siad	de	ghnáth	sa	HBB.		

Gníomh ceartaitheach
Rinne	Ospidéal	B	 athbhreithniú	 agus	 athrú	 ar	na	 gnáthaimh	 inmheánacha	d’fháil	 agus	do	
dhearbhú	sonraí	fuilaistriúcháin	ó	ospidéil	sa	HBB.		

Fuilaistriú	RCC	antaigin-neamhchomhoiriúnach	(n=5)
Rinneadh	iniúchadh	ar	chúig	cinn	de	thuarascálacha	in	2011:		

•	 I	dtrí	cinn	de	na	tuarascálacha	tuairiscíodh	nach	rabhthas	tar	éis	fuilchealla	dearga	
Kell-diúltacha	a	aistriú	chuig	othair	bhaineanna	le	poitéinseal	iompartha	clainne	

•	 In	dhá	thuarascáil	eile	níor	aistríodh	fuilchealla	dearga	antaigin-mheaitseáilte	chuig	
othair eile.
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Teip	fuilchealla	dearga	Kell-diúltacha	a	aistriú	chuig	othair	bhaineanna	le	poitéinseal	
iompartha	clainne	(n=3)
Bhain	na	tuarascálacha	seo	le	mná	le	poitéinseal	iompartha	clainne.	Tháinig	na	tuarascálacha	
seo	ó	ospidéil	éagsúla.		

Tábla	92:	SAE	maidir	 le	 teip	 fuilchealla	dearga	Kell-diúltacha	a	aistriú	chuig	othair	
bhaineanna	le	cumas	iompartha	clainne	(n=3)

Aois Fuilaistriú 
Éigeandála	

Cúis an SAE Gníomh leantach 

24 
bliana

Ní	hea	 Earráid	dhaonna	–	trí	
thaisme.	Roghnaigh	an	
t-eolaí	míochaine	aonad	
K-deimhneach	ach	níor	chuir	
sé	isteach	an	feinitíopa	ar	LIS.		

1.	Cuireadh	i	gcuimhne	don	
eolaí míochaine cad é an 
gnáthamh	ceart	2.	Rinne	
an	t-oifigeach	cáilíochta	
athbhreithniú ar an scéal chun 
a	fháil	amach	ar	eisíodh	aonaid	
earráideacha roimhe sin.  

42 
bhliain

Ní	fios Earráid	dhaonna	–	trí	
thaisme.	Roghnaigh	an	
t-eolaí	míochaine	aonad	
K-deimhneach	trí	thaisme.		

Iarradh	ar	an	rannóg	TF	a	fháil	
amach	an	bhféadfaí	foláireamh	
a	chur	ar	chóras	LIS	a	bheadh	
bunaithe ar aois an othair i.e. 
<60	bliain	d’aois.	

52 
bhliain

Práinneach 
ach níorbh 
éigeandáil	a	bhí	
ann

Teip	sa	chóras	–	Ní	raibh	aon	
treoir shoiléir i mbeartas 
HBB	agus	mar	sin	bheartaigh	
an	t-eolaí	míochaine	gurbh	é	
<50	bliain,	seachas	<60	bliain,	
an aois poitéinsil iompartha 
clainne.  

Leasaíodh	beartas	HBB	ionas	
go	n-áireofaí	aois	an	othair	
ar	LIS	mar	chritéar	chun	fuil	
K-diúltach	a	eisiúint.

In	dhá	cheann	de	na	tuarascálacha	seo	bhain	an	teagmhas	le	heolaithe	míochaine	ag	obair	
ina	n-aonair	 lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre:	 i	dtuarascáil	 amháin	bhí	gá	práinneach	 le	
fuilchealla	dearga.		Sa	tuarascáil	deiridh	bhí	crosmheaits	 i	gceist	a	rinneadh	ar	an	Satharn.	
Níor	léir	ar	tharla	sé	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre	nó	nár	tharla.		

Príomh-mholtaí
•	 Ba	chóir	go	mbeadh	socrú	foláirimh	ag	HBB	ar	an	tseirbhís	faisnéise	saotharlainne	

(LIS)	do	riachtanais	speisialta	fuilaistriúcháin.	Tá	sé	tábhachtach	freisin	athbhreithniú	
a	dhéanamh	orthusan	i	gcomparáid	le	réamhshocrú	Teicneolaíochta	Faisnéise	chun	
a	chinntiú	go	bhfuil	na	foláirimh	ceart	agus	cuí.		

•	 Cé	gur	sonraíodh	le	déanaí	i	dtreoirlínte	ó	Choiste	na	Breataine	um	Chaighdeáin	
Haemaiteolaíochta	 (BCSH,	 2012)	 aois	 an	 phoitéinsil	 iompartha	 clainne	 ag	 50	
bliain	d’aois,	molann	IBTS	go	ndéanfaí	fuilchealla	dearga	Kell-diúltacha	a	fhuilaistriú	
chuig	othair	bhaineanna	le	poitéinseal	iompartha	clainne	faoi	bhun	60	bliain	d’aois.	
Leanfaidh	NHO	ag	glacadh	le	tuarascálacha	bunaithe	air	sin.	
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Teip	fuilchealla	dearga	antaigin-mheaitseáilte	a	aistriú	chuig	othair	eile	(n=2)
SAE Cás 2
Rinne	eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas	(nár	oibrigh	de	ghnáth	sa	HBB)	crosmheaits	
d’othar	 le	 hainéime.	Bhí	 toradh	dearfach	 sa	 scagthástáil	 antashubstainte,	 agus	 bhí	 torthaí	
lag-dheimhneacha	ann	sa	phainéal	tástála	i	gcoinne	na	gceall		homaisigeach.		Níor	shainaithin	
an	t-eolaí	míochaine	pátrún	na	dtorthaí	agus	bhí	sí	den	tuairim	gur	antashubstaint	neamh-
shainiúil	a	bhí	i	gceist.	Mar	sin	d’eisigh	sí	fhuilchealla	dearga	comhoiriúnacha.	Bhí	an	t-eolaí	
míochaine	tar	éis	ciall	chontráilte	a	bhaint	as	na	torthaí;	bhí	antashubstaint	M	ag	an	othar	
agus	mar	sin	ba	chóir	fuilchealla	dearga	M-diúltacha	a	thabhairt	don	othar	sin.		

Tugadh	an	earráid	seo	 faoi	deara	tráth	a	ndearnadh	athbhreithniú	ar	an	obair	a	rinne	an	
t-eolaí	míochaine	HBB	agus	í	ar	ghlao-dhualgas.	Tar	éis	iniúchadh	iarchúraim	a	dhéanamh	ar	
an	othar	fuarthas	nach	raibh	aon	fhianaise	ann	gur	tharla	haemalú.	Cuireadh	athoiliúint	ar	
an	eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas	agus	rinneadh	athmheas	ar	a	hinniúlacht	tar	éis	
an SAE seo.   

SAE Cás 3
Tugadh	aonad	K-deimhneach	d’othar	a	raibh	stair	frith-K	aige.	Rinneadh	dhá	shampla	fola	
a	phróiseáil	 in	HBB	Ospidéal	A;	ceann	amháin	ón	gclinic	réamh-mheasúnaithe	agus	ceann	
amháin		ó	bharda	iar-obráide	Ospidéal	B.	Tugadh	trí	aonad	RC	don	othar,	agus	bhí	ceann	de	
na	haonaid	sin	K-deimhneach.				

Tugadh	an	SAE	seo	faoi	deara	tráth	ar	aistríodh	an	t-othar	ó	Ospidéal	B	go	dtí	Ospidéal	A.	
Rinne	an	HBB	an	tríú	sampla	a	phróiseáil	agus	cé	go	raibh	an	scagthástail	antashubstainte	
diúltach,	cuireadh	nóta	foláireamh	ar	LIS	ag	cur	 in	 iúl	go	raibh	stair	 frith-K	ag	an	othar	–	
eolas	a	 tháinig	ó	ospidéal	eile.	 	Níor	 thug	na	heolaithe	míochaine	a	rinne	próiseáil	ar	na	
samplaí	tosaigh	faoi	deara	an	nóta	foláirimh	ar	LIS.	Tar	éis	iniúchadh	iarchúraim	a	dhéanamh	
ar	an	othar	fuarthas	nach	raibh	aon	fhianaise	ann	gur	tharla	haemalú.	Rinne	an	t-oifigeach	
cáilíochta	athbhreithniú	agus	nuashonrú	ar	bheartas	HBB	maidir	 le	fuilghrúpaí	stairiúla	an	
othair a sheiceáil.   

Príomhphointí

•	 I	 gcás	 nach	 raibh	 na	 SAEanna	 seo	 tar	 éis	 tarlú,	 bheadh	 na	
hothair	 tar	 éis	 fuilchealla	 dearga	 antaigin-mheaitseáilte	 a	 fháil.	
Cibé	scéal	é,	ní	miste	a	mheabhrú	gur	tugadh	fuil	chrosmheaits-
chomhoiriúnach do na hothair seo.  

•	 I	 gcás	 go	 bhfuil	 mol-HBB	 ag	 déanamh	 crosmheaits	 d’ospidéil	
eile,	 beidh	 orthu	 dul	 i	 ngleic	 leis	 na	 dúshláin	 a	 bhaineann	 le	
haitheantóirí	éagsúla	othair	agus	a	bhaineann	le	rochtain	a	fháil	ar	
thorthaí	stairiúla	fola	ó	ospidéil	eile.		
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Fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis	nó	fuilaistriú	míchuí	
Fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis	(n=20)
Sa	chatagóir	seo	áirítear	teagmhais	inar	aistríodh	comhábhair	fola	chuig	othar	ar	comhábhair	
iad	nach	raibh	gá	leo	(NHO,	2007).	Bhí	na	hospidéil	a	chuir	na	tuarascálacha	seo	ar	fáil,	 i	
ngach	cás,	den	tuairim	nach	raibh	gá	leis	an	bhfuilaistriú	nó	go	raibh	an	fuilaistriú	míchuí.

•	 San	iomlán	bhain	12	chás	le	cealla	dearga,	bhain	sé	chás	le	pláitíní	agus	bhain	dhá	
chás	le	plasma	SD

•	 Bhí	othair	de	gach	aois	i	gceist

Moltaí
Ní	foláir	d’athruithe	a	bheidh	á	ndéanamh	ar	struchtúir	HBB	dul	i	ngleic	leis	na	córais	éagsúla	
ghinearálta	agus	saotharlainne	in	ospidéil

Tábla	93:	Aois	na	n-othar	a	fuair	fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis		(n=20)

Aois n

Scothaosta	(70+) 4	(20%)

Fásta	(51-70	bliain) 9	(45%)

Fásta	(31-50	bliain) 3	(15%)

Fásta	(18-30	bliain) 1	(5%)

Naíonán	(1-4	mbliana) 2	(10%)

Príomhphointe

Laghdaigh	líon	na	dtuarascálacha	sa	chatagóir	seo	ó	33	(29%)	in	2010	
go	 20	 (15%)	 in	 2011.	 Ní	 bhfuarthas	 aon	 tuarascáil	 a	 bhain	 le	 nua-
naíonna	nó	naíonáin	<1	bhliain	d’aois	in	2011.	

Fuilaistriú	a	tharla	i	gcás	go	raibh	ainéime	a	bhaineann	le	cothú	ar	an	othar	(n=4)	
Bhain	 na	 tuarascálacha	 seo	 le	 fuilaistriú	 ceall	 dearg	 chuig	 othair	 a	 raibh	 ainéime	 uireasa	
iarainn orthu.

Bhí	stair	dhoiciméadaithe	leighis	d’ainéime	uireasa	iarainn	ag	triúr	de	na	hothair	seo.	I	gcás	
amháin	eile	tháinig	othar	fireann	chuig	rannóg	éigeandála	an	ospidéil	le	hainéime,	agus	tugadh	
fuilaistriú	de	dhá	aonad	d’fhuilchealla	dearga	dó.	Bhí	stair	d’ainéime	uireasa	iarainn	aige	agus	
ní	raibh	sé	ag	cloí	lena	chógas	béil.		
  
SAE Cás 4 
Tháinig	othar	baineann	39	mbliana	d’aois,	a	raibh	stair	de	rómhíostrú,	droch-iontógáil	óna	
cothú	agus	stair	d’ainéime	uireasa	iarrainn	aici,	isteach	in	aonad	éigeandála	an	ospidéil	mar	
go	raibh	sí	lag,	spadánta.	Tráth	ar	glacadh	isteach	san	ospidéal	í	bhí	a	haemaglóibin	ag	6.6g/L	
agus	a	MCV	ag	59.6.	 	Fuilaistríodh	dhá	aoand	d’fhuilchealla	dearga.	Rinne	an	haemaiteolaí	
comhairleach	athbhreithniú	ar	a	cás	agus	bhí	sé	den	tuairim	gur	chóir	don	fhoireann	leighis	
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bheith	tar	éis	oideas	d’iarann	infhéitheach	a	thabhairt	di	sa	mhéid	go	raibh	stair	d’ainéime	
uireasa	iarainn	uirthi	le	fada	an	lá.		

Bhí	dhá	thuarascáil	ann	a	bhain	le	hothair	a	bhí	tar	éis	freastal	ar	chlinic	réamh-mheasúnaithe:
•	 Rinneadh	athbhreithniú	ar	othar	le	stair	d’ainéime	uireasa	iarainn	i	gclinic	réamh-

mheasúnaithe	 15	 lá	 roimh	 obráid	 sceidealaithe,	 agus	 beartaíodh	 ar	 an	 othar	 a	
thabhairt	isteach	san	ospidéal	le	haghaidh	fuilaistriúcháin	

•	 Bhí	hameaglóibin	íseal	ag	othar	a	d’fhreastail	ar	chlinic	réamh-mheasúnaithe	15	lá	
roimh	obráid	sceidealaithe,	agus	ní	dhearnadh	iniúchadh	ar	an	haemaglóibin	íseal	sin.	
Tráth	a	ndearnadh	iniúchadh	ar	an	scéal	fuarthas	go	raibh	ainéime	uireasa	iarainn	ar	
an	othar	agus	tugadh	an	diagnóis	seo	an	lá	roimh	an	obráid	a	bhí	beartaithe.	Tugadh	
dhá	aonad	fola	don	othar	le	linn	na	hobráide.		

Moladh	
Tuigtear	anois	go	bhfuil	bun-ainéime	 ina	cúis	 le	 fuilaistriú	nach	bhfuil	gá	 leis	agus	 ina	cúis	
le	 níos	mó	mortlaíochta	 tráth	 a	 bhfuil	 othair	 ag	 dul	 faoi	 obráide	 roghnaí.	 I	 dtuarascáil	 a	
d’fhoisigh	dí	Network	of	Advancement	of	Transfusion	Alternatives	le	déanaí	rinneadh	moltaí	
maidir	le	haithint,	meastóireacht	agus	bainistiú	na	hainéime	réamh-obráide.	Ba	chóir	measúnú	
roimh	obráid	 agus	 tástáil	 sa	 tsaotharlann	a	dhéanamh	ar	 a	 laghad	30	 lá	 roimh	an	obráid	
(Goodnough	et	al.,	2010).

Fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis	mar	thoradh	ar	earráidí	cumarsáide	(n	=3)
•	 Bheartaigh	NCHD	sóisearach	ar	oideas	de	dhá	aonad	pláitíní	d’othar.	Tar	éis	don	

haemaiteolaí	 cláraitheach	 athbhreithniú	 a	 dhéanamh	 ar	 an	 gcás	 glacadh	 cinneadh	
cliniciúil	gan	ach	aonad	amháin	pláitíní	a	aistriú.	Cé	gur	beartaíodh	ar	an	oideas	a	
chur	ar	ceal	(tríe	líne	a	chur	tríd	an	oideas	á	scriosadh),	níor	athraíodh	an	t-ordú	leis	
an	HBB,	níor	athraíodh	nótaí	an	othair	agus	níor	cuireadh	an	fhoireann	altranais	ar	
an	eolas	maidir	leis.	Aistríodh	dhá	aonad	pláitíní	chuig	an	othar	agus	níor	tugadh	an	
earráid	faoi	deara	ag	an	tseiceáil	dheireanach	cois	leapa	

•	 D’ordaigh	lia	comhairleach	aonad	pláitíní	ón	HBB	roimh	traicéastóime.	Theastaigh	
ón	lia	comhairleach	go	mbeadh	na	pláitíní	ar	fáil	ar	an	láthair	ar	eagla	go	mbeadh	gá	
leo,	sa	mhéid	go	raibh	an	t-ospidéal	i	bhfad	ón	ionad	soláthair,	ach	bheartaigh	NCHD	
ar	phláitíní	a	oideasú	agus	aistríodh	na	pláitíní	sin	

•	 I	 dtuarascáil	 eile,	 tugadh	 aonad	 d’fhuilchealla	 dearga	 d’othar	 tar	 éis	 measúnú	
neamhleor	cliniciúil	a	dhéanamh.	Anuas	air	sin,	chuir	droch-chumarsáid	agus	droch-
chomhordú le tarlú an SAE. 

SAE Cás 5 
D’imigh	othar	 30	 bliain	 d’aois	 faoi	 ghnáthamh	 le	 haghaidh	 paincréagrafaíocht	 ionscópach	
aisiompaithe	dhucht	an	domlais	 (ERCP)	 in	ospidéal	A	agus	aistríodh	an	t-othar	sin	ar	ais	
chuig	ospidéal	B	an	tráthnóna	céanna.	Thosaigh	sí	ag	urlacan	fola	agus	d’fhorbair	sí	malaena,	
agus	 rinne	 an	 dochtúir	 cláraitheach	 máinliachta	 a	 bhí	 ar	 ghlao-dhualgas	 in	 ospidéal	 B	
teagmháil	leis	an	lia	comhairleach	a	bhí	tar	éis	an	gnáthamh	a	dhéanamh.	Ba	é	11.0g/L	leibhéal	
haemaglóibine	an	othair	roimh	an	obráid.	D’ordaigh	an	lia	comhairleach	aonad	d’fhuilchealla	
dearga	agus	trí	aonad	de	phlasma	SD	agus	fuilaistríodh	iadsan	agus	cuireadh	in	iúl	go	mbeadh	
gá	haemaglóibin	an	othair	a	sheiceáil	tar	éis	gach	aonad	aonair	a	aistriú.	Scríobh	an	dochtúir	
cláraitheach	oideas	le	haghaidh	fuilchealla	dearga	agus	plasma	SD.		Aistríodh	an	t-othar	chuig	
ICU.		
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D’éirigh	riocht	cliniciúil	an	othair	níos	cobhsaí	tar	éis	di	an	fuilaistriú	d’fhuilchealla	dearga	
a	fháil.	Tar	éis	don	altra	ICU	teagmháil	a	dhéanamh	leis	an	dochtúir	cláraitheach	ar	ghlao-
dhualgas	chun	a	fháil	amach	ar	chóir	don	fhuilaistriú	fuilcheall	dearg	dul	ar	aghaidh,	dúirt	sé	
gur	chóir	trí	aonad	a	thabhairt	don	othar,	agus	bhí	an	cinneadh	sin	bunaithe	ar	an	gcomhrá	
a	bhí	aige	níos	luaithe	leis	an	lia	comhairleach.	Sa	mhéid	nach	raibh	sé	san	ospidéal	ní	raibh	
sé	 in	 ann	 scrúdú	 a	 dhéanamh	 ar	 an	 othar.	Aistríodh	 an	 tríú	 aonad	 d’fhuilchealla	 dearga,	
ach	 coinníodh	 siar	 an	 ceathrú	 aonad	 go	dtí	 go	ndéanfaí	 athbhreithniú	 ar	 an	 scéal.	Rinne	
ainéistéisí	 in	ospidéal	B	 athbhreithniú	 ar	 chás	 an	othair	 ar	maidin	 agus	níor	 aistríodh	 an	
ceathrú	aonad	d’fhuilchealla	dearga.	Ba	é		13.5g/L	leibhéal	haemaglóibine	an	othair	i	ndiaidh	
an	fhuilaistriúcháin.		

Bhain	earráidí	sa	chumarsáid	agus	sa	chomhordú	le	tarlú	an	SAE	seo.	Chuir	lia	comhairleach	
in	ospidéal	A,	nach	raibh	ar	ghlao-dhualgas,	 treoracha	 iar-ghnáthaimh	ar	 fáil	don	dochtúir	
cláraitheach in Ospidéal B nach raibh san ospidéal ar chor ar bith le linn na heachtra cúraim 
seo.  

Ní	 raibh	 sé	 soiléir	 in	Ospidéal	 B	 an	 raibh	 an	 fhreagracht	 as	 othair	 féinaerála	 in	 ICU	 ar	
ainéistéisithe	nó	ar	an	bhfoireann	cúraim	phríomhúil.	Rinneadh	an	chéad	athbhreithniú	ar	
chás	 an	 othair	 seo	 ar	 an	mbarda.	 Rinne	 an	 t-altra	 a	 bhí	 ag	 déanamh	 cúraim	 den	 othar	
teagmháil	leis	an	dochtúir	cláraitheach	máinliachta	chun	comhairle	a	fháil	i	rith	na	hoíche,	ach	
ba	é	an	t-ainéistéisí	a	chuir	ar	ceal	an	t-oideas	don	aonad	deiridh.	Cé	go	raibh	an	t-othar	ag	
urlacan	fola	agus	go	raibh	malaena	uirthi,	bhí	a	paraiméadair	téachta	laistigh	den	ghnáthraon.	
Rinne	an	haemaiteolaí	comhairleach	in	Ospidéal	B	athbhreithniú	ar	fhuilaistriú	an	phlasma	
SD	agus	bheartaigh	go	raibh	an	fuilaistriú	seo	ina	fhuilaistriú	míchuí.		

Earráidí	gnásúla	as	ar	eascair	fuilaistriú	nach	raibh	gá	leis	(n=3)	
•	 I	gcás	dhá	shampla	haemachaolaithe	eisíodh	toradh	a	thug	le	fios	go	raibh	an	leibhéal	

haemaglóibine	íseal.	Beartaíodh	ar	fhuilaistriú	a	dhéanamh	bunaithe	ar	na	torthaí	seo.
•	 Meascadh	suas	na	lipéid	a	bhí	ar	shamplaí	FBC	agus	bithcheimice	ó	dhá	othar	ar	an	

mbarda	haemaiteolaíochta	céanna.	Bhí	áireamh	pláitíní	an	othair	ag	16	i	sampla	amháin	
agus	aistríodh	aonad	amháin	pláitíní.	Tugadh	an	earráid	 faoi	deara	sa	tsaotharlann	
bhithcheimice	 tráth	 ar	 próiseáladh	 an	 sampla,	 agus	 cuireadh	 an	 fhoireann	 ar	 an	
mbarda	ar	an	eolas	faoi,	ach	bhí	an	t-aistriú	pláitíní	tosaithe	ag	an	staid	sin.					

Fuilaistriú	iomarcach	(n=3)
Glacadh	 le	 trí	 thuarascáil	 SAE	 sa	 chatagóir	 seo,	 agus	 bhain	 dhá	 cheann	 le	 hothair	
phéidiatraiceacha.  

SAE	Cás	6	
Glacadh	 othar	 baineann	 38	mbliana	 d’aois,	 	 a	 raibh	 Siondróm	Down	 uirthi,	 isteach	 san	
ospidéal.	Bhí	a	leibhéal	haemaglóibine	ag	2.5	g/L.	Dearbhaíodh	an	toradh	seo	ón	dara	sampla	
fola	a	tógadh.	Glacadh	cinneadh	cliniciúil	ocht	n-aonad	d’fhuilchealla	dearga	a	aistriú	thar	
thréimhse	ceithre	 lá.	Ní	dhearnadh	aon	mheasúnú	breise	cliniciúil	maidir	 leis	seo	agus	ní	
dhearnadh	aon	seiceáil	bhreise	haemaglóibine	go	dtí	go	raibh	an	tréimhse	 fuilaistriúcháin	
curtha	i	gcrích,	agus	a	haemaglóibin	ag			8.7g/L.	Bhí	meáchan	an	othair	ag	tuairim	is	45Kg.	Ar	
ámharaí	an	tsaoil,	ní	raibh	aon	ainiarmhairt	phaiteolaíoch	le	sonrú	san	othar	seo.		
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Príomhphointí

Ba	chóir	go	ndéanfaí	athbhreithniú	agus	measúnú	rialta	ar	riachtanais	
gach	othair	a	bhfuil	gá	acu	 le	 fuilaistriú	ar	bhonn	rialta.	Ba	chóir	go	
mbeadh	gach	cliniceoir	a	bheartaíonn	ar	oideas	d’fhuilaistriú	deimhin	
de	go	bhfuiltear	ar	an	eolas	faoin	gcúis	leis	an	bhfuilaistriú,	go	bhfuil	
an	cinneadh	bunaithe	ar	fhianaise,	agus	go	bhfuil	sé	doiciméadaithe	sna	
cás-nótaí.	Beidh	toirt	níos	lú	fola	ag	othair	a	bhfuil	innéacs	corpmhaise	
(BMI)	 íseal	acu	agus	ní	bheidh	an	méid	céanna	fola	ag	teastáil	uathu	
san	fhuilaistriú	chun	an	méadú	céanna	ar	an	leibhéal		haemaglóibine	a	
bhaint	amach,	agus	tá	siad	i	mbaol	TACO	(SHOT,	2011).

SAEanna	a	bhain	le	cinnteoireacht	chliniciúil	agus	easnaimh	eolais	ar	eascair	fuilaistriú	
gan	ghá	astu	(n=7)		
I	seacht	gcás	bhain	an	SAE	le	measúnú	neamhleor	cliniciúil,	cásanna	casta	cliniciúla,	easpa	
bailíochtaithe	agus	easpa	eolais.	Bhain	dhá	chás	le	fuilchealla	dearga,	bhain	trí	chás	le	pláitíní	
agus	bhain	dhá	chás	le	plasma	SD.				

Measúnú	neamhleor	cliniciúil	(n=3)
Bhain	trí	thuarascáil	le	measúnú	neamhleor	cliniciúil	a	rinne	NCHDanna:		

•	 Bhí	beirt	NCHD	(intéirnigh)	a	bheartaigh	ar	dhá	aistriú	plasma	SD	nach	raibh	gá	
leo	bunaithe	ar	an	gcomhairle	a	fuair	siad	ó	na	dochtúirí	cláraitheacha	a	bhí	tar	éis	
scrúdú	leighis	a	dhéanamh	ar	an	othar.	

•	 Bheartaigh	NCHD	ar	oideas	d’aonad	fuilcheall	dearg	d’othar	iarobráide	le	tinneas	
cinn	mar	go	raibh	a	haemaglóibin	roimh	an	obráid	ag	11.9g/L.	Rinne	sé	an	cinneadh	
sin	ar	an	mbonn	go	mbainfeadh	an	t-othar	leas	as.	

Cinntí	deacra	cliniciúla	(n=2)
Tá	sé	deacair	cinneadh	a	dhéanamh	i	gcás	éigeandála	agus	tá	an	chuma	air	nach	bhfuil	sé	cóir	
bheith	ag	breathnú	go	siarghabhálach	ar	na	cinntí	sin.	Cibé	scéal	é,	mheas	na	hospidéil	áitiúla	
agus	NHO	go	raibh	na	fuilaistriúcháin	seo	a	leanas	ina	bhfuilaistriúcháin	nach	raibh	gá	leo.

•	 Bheartaigh	ainéistéisí	a	bhí	i	mbun	traicéatóime	in	ICU	ar	phláitíní	a	aistriú	d’othar	
a	raibh	áireamh	pláitíní	de	86	x	109	aige	roimh	an	aistriú	pláitíní.	Sa	mhéid	go	raibh	
an	t-othar	ag	cur	fola,	chinn	an	t-ainéistéisí	ar	na	pláitíní	a	aistriú.	Ba	é		72	x	109		an	
t-áireamh	pláitíní	i	ndiaidh	an	aistrithe.	

•	 Bhí	 othar	 sa	 rannóg	 éigeandála	 ina	 raibh	 draein	 chliabhraigh	 suite	 le	 haghaidh	
niúmatóracs,	agus	bheartaigh	an	dochtúir	cláraitheach	cardatóracsach	ar	oideas	de	
thrí	 aonad	de	phlasma	SD	tráth	a	 raibh	breis	 is	2L	 tar	éis	draenáil	 isteach	sa	dá	
dhraein	chliabhraigh	san	othar.	Tráth	a	raibh	an	chéad	aonad	á	aistriú,	rinne	an	lia	
chomhairleach	athbhreithniú	ar	chás	an	othair	agus	bheartaigh	sé	nach	raibh	gá	leis	
an	bplasma	SD.	Beartaíodh	ar	na	trí	aonad	de	phlasma	SD	a	aistriú,	ámh,	sa	mhéid	go	
rabhthas tar éis iad a leá. 
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Easpa	bailíochtaithe	(n=1)
Tugadh	 fuilaistriú	 d’fhuilchealla	 dearga	 nach	 raibh	 gá	 leis	 d’othar	 a	 raibh	 a	 leibhéal	
haemaglóibine	ag	11.9g/L.	Rinne	an	NCHD	cúpla	iarracht	ar	an	bhféith	a	pholladh	agus	sa	
mhéid	nach	raibh	ag	éirí	 leis	thóg	an	t-altra	sampla	 fola	 le	go	ndéanfaí	FBC.	Mar	sin	 féin,	
cuireadh	tús	leis	an	bhfuilaistriú	ceall	dearg	sular	tháinig	na	torthaí	ar	ais,	agus	leanadh	leis	an	
bhfuilaistriú	ar	chomhairle	na	foirne	leighis.	

Easpa	eolais	(n=1)
•	 Bheartaigh	NCHD	ar	oideas	d’aonad	pláitíní	d’othar	a	raibh	a	áireamh	pláitíní	ag	

90	x	109.	Níor	tugadh	an	SAE	seo	faoi	deara	go	dtí	gur	tháinig	foireann	cúraim	an	
othair	isteach	an	mhaidin	dár	gcionn.	Ní	raibh	an	NCHD	ar	an	eolas	maidir	leis	na	
treoirlínte	a	bhaineann	le	haistriú	pláitíní,	cé	go	raibh	sé	tar	éis	freastal	ar	an	oiliúint	
san	ospidéal	ar	an	ábhar,	agus	ní	raibh	sé	tar	éis	comhairle	a	fháil	óna	chomhghleacaí	
a bhí níos sinsearaí ná é.  

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=17)
Cuirtear	sa	chatagóir	seo	na	teagmhais	a	bhain	le	cásanna	ina	raibh	gá	ag	othar	le	comhábhar/
táirge	fola	agus	nár	tugadh	an	comhábhar/táirge	fola	is	oiriúnaí	dóibh.	Rangaíodh	na	tuarascála	
sin	ar	an	gcaoi	seo	a	leanas:

•	 Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=8)
•	 Úsáid	mhíchuí	plasma	SD	d’aisiompú	warfarin	(n=6)
•	 Aistriú	a	raibh	mar	thoradh	air	gur	nochtadh	othair	phéidiatraiceacha	níos	mó	ná	

mar	ba	ghá	(n=3).	

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh	(n=8)
Bhí	ceithre	thuarascáil	ann	a	bhain	le	fuilchealla	dearga	a	aistríodh	nach	raibh	crosmheaitseáilte	
cé	go	raibh	fuil	chrosmheaitseáilte	ar	fáil.		

•	 Tharla	 an	 earráid	 ar	 an	 gcéad	 dul	 síos	 ag	 céim	 an	 bhailiúcháin	 i	 dtrí	 cinn	 de	
thuarascálacha	mar	ar	bhailigh	gairmí	cliniciúil	cúram	sláinte	cealla	dearga	neamh-
chrosmheaitseáilte	ó	chuisneoir	satailíte.	Fuilaistriúcháin	éigeandála	a	bhí	i	gceist	leo	
seo,	agus	bhí	gá	práinneach	leis	an	bhfuil			

•	 Bhí	eolaí	míochaine	i	mbun	iniúchadh	frithghníomhaithe	fuilaistriúcháin.	Chuir	an	lia	
comhairleach	ina	luí	air	go	raibh	gá	ag	an	othar	le	fuilchealla	dearga	go	práinneach	agus	
mheasc	an	t-eolaí	míochaine	suas	na	lipéid	ar	an	aonad	neamh-chrosmheaitseáilte	
agus	ar	an	aonad	crosmheaitseáilte	trí	thaisme.	Aistríodh	aonad	amháin	d’fhuilchealla	
dearga.	San	iniúchadh	leantach	ní	bhfuarthas	aon	SAR	séireolaíoch.	

•	 Bhí	dhá	SAE	a	tharla	a	bhain	le	hiniúchtaí	frithghníomhaithe	fuilaistriúcháín.	Eisíodh	
aonad	de	 chealla	 dearga	 agus	 aistríodh	 é	 bunaithe	 ar	 an	 sampla	 a	 tógadh	 roimh	
an	bhfuilaistriú	mar	 go	 raibh	 SAR	 amhrasta	 tarlaithe.	Rinne	 an	 t-eolaí	míochaine	
an	 crosmheaits	 i	 gcoinne	 an	 tsampla	 earráidigh.	 	 Fuair	 HBB	 sampla	 fola	 iar-
fhuilaistríúcháin.	

•	 Tá	cur	síos	sa	rannóg	chuí	den	tuarascáil	seo	ar	dhá	thuarascáil	a	bhain	le	comhábhair	
earráideacha	fuilcheall	dearg	a	tugadh	d’othar	péidiatraiceach.
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Úsáid	mhíchuí	plasma	SD	don	aisiompú	warfarin	(n=	6)
•	 Tugadh	plasma	SD	do	chúigear	othar	don	aisiompú	warfarin	le	haghaidh	gnáthamh	

pleanáilte,	cé	nach	raibh	sin	iomchuí.	Cuireadh	cóireáil	ar	dhuine	de	na	hothair	sin	
sa	rannóg	éigeandála.	I	ngach	cás	bhí	vitimín	K	agus	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	
Próitroimbine	ar	fáil	

•	 Bhí	cúigear	othar	ann,	san	aoisghrúpa	70-93,	a	raibh	bunghalar	cairdiach	orthu.	I	gcás	
an	séú	othar,	a	bhí	32	bhliain	d’aois,	bhí	haematóma		fodhúrach	air.	

•	 Níor	 cuireadh	 i	 gcrích	 ach	dhá	 cheann	de	na	haistrithe	plasma	SD	mar	 aistrithe	
éigeandála,	agus	rinneadh	na	ceithre	aistriú	plasma	SD	eile	mar	ghnáthaimh	ghnáthúla	
roghnacha.

•	 Níor	tugadh	Vitimín	K	ach	do	thriúr	othar.	
•	 Tugadh	plasma	SD	d’othar	amháin,	agus	tugadh	idir	dhá	agus	trí	aonad	plasma	SD	

don	chúigear	othar	eile.	Mura	raibh	na	hothair	seo	an-bheag,	ní	dócha	gur	dáileog	
theiripeach	de	12-15ml/kg	a	bhí	ann.	Bhí	an	INR	iar-aistrithe	ar	fáil	sna	cásanna	seo.		

•	 Tharla	na	hearráidí	go	léir	ag	céim	an	oideasaithe/an	iarratais	den	phróiseas	aistrithe	
agus	luadh	i	gcúig	cinn	de	na	tuarascálacha	gur	bhain	an	earráid	le	heaspa	eolais	an	
dochtúra.	 I	gceann	de	na	hospidéil	ní	raibh	aon	bheartas	ann	agus	measadh	sin	a	
bheith	ina	theip	córais.		

SAE	Cás	7
Tar	éis	obráid	cíche,	tharla	haematóma	in	othar	a	bhí	83	bliana	d’aois.	Rinne	an	fhoireann	
mháinliachta	 dlúthmhonatóireacht	 uirthi,	 agus	 glacadh	 cinneadh	 í	 a	 thabhairt	 chuig	 an	
obrádlann	 láithreach	 ionas	go	 	bhfolmhófaí	 an	haematóma.	Bhí	Warfarin	 tógtha	aici	 an	 lá	
roimh	ré,	agus	tugadh	vitimín	K	di	sular	tugadh	isteach	san	obrádlann	í.	Thug	an	t-ainéistéisí	
dhá	aonad	de	phlasma	SD	di	san	obrádlann	chun	téachtadh	a	bhainistiú	agus	chun	sreabháin	
athsholáthair	a	chur	ar	fáil.	Tugadh	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótroimbine	don	othar	
ina	dhiaidh	sin	mar	gur	lean	sí	uirthi	ag	cur	fola	le	linn	na	hobráide.	Bhí	gá	ag	an	othar	le	
haonad	amháin	d’fhuilchealla	dearga	freisin	le	linn	na	hobráide	agus	le	dhá	aonad	i	ndiaidh	
na hobráide.   

Bhí	an	t-ainéistéisí	 tar	éis	beartas	an	ospidéil	a	 léamh	maidir	 le	haisiompú	Warfarin,	agus	
bhí	sé	ar	an	eolas	faoin	moladh	atá	ann	Comdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótroimbine	a	úsáid	
chuige	seo.		

Aistriú	a	chuir	le	nochtadh	othar	péidiatraiceach	(n=3)
Teip	riachtanais	speisialta	a	fhuilaistriú	(n=26)
Sa	 chatagóir	 seo	 áirítear	 teagmhais	 a	 bhain	 le	 hothair	 a	 raibh	 riachtanais	 speisialta	
fuilaistriúcháin	 acu,	mar	 shampla	 fuil	 CMV-diúltach	 nó	 comhábhair	 ionradaithe	 fola,	 agus	
nach	 bhfuair	 na	 comhábhair	 fola	 sin.	Déanann	 seo	 suas	 19%	 de	 na	 SAEanna	 tuairiscithe	
a	bhain	 le	comhábhair.	D’ardaigh	 líon	na	dtuarascálacha	a	tháinig	 isteach	sa	chatagóir	seo	
bliain	i	ndiaidh	bliana,	agus	áirítear	i	mbliana	tuarascáil	amháin	a	bhain	le	teip	pláitíní	HPA-
mheaitseáilte	a	chur	ar	fáil	(n=1).	

Tharla	na	SAEanna	seo	i	measc	othar	ar	fud	na	n-aoisghrúpaí	go	léir	le	sé	cinn		(23%)	de	
SAEanna	 	 a	 bhain	 le	 nua-naíonna	 agus	 le	 naíonáin	 	<1	 	 bhliain	d’aois.	Tharla	 formhór	na	
n-earráidí	ag	céim	an	oideasaithe/an	iarratais	(n=16;	62%),	ansin	ag	céim	na	próiseála	sa	HBB	
(n=7;	30%)	agus	tharla	an	líon	is	lú	sa	BE	(n=3;	12%).		
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In	2011,	fuair	NHO	na	tuarascálacha	seo	a	leanas	a	bhain	le	haistriú	comhábhair	fola	nach	
raibh	CMV-diúltach	ná	ionradaithe.

Tábla	94: Tásc	ar	chomhábhair	fola	le	riachtanais	speisialta	(n=26)

Tuarascálacha n Tásc	ar	riachtanais	speisialta	arna	dtuairisciú	ag	ospidéil

Teip comhábhair 
ionradaithe a aistriú

17 •	 Riochtaí	haemaiteolaíochta/oinceolaíochta	(n=12)	
•	 Easpa	Imdhíonachta	ó	Bhroinn	(n=4)
•	 Naíonán	réamhaibí	(1)

Teip	comhábhair	CMV-
diúltacha	agus	iondraithe	
a aistriú

6 •	 Stair	de	thrasphlandú	dlúthbhaill		(2)
•	 Ar	feitheamh	trasphlandú	dlúthbhaill	(1)
•	 Liomfóma	T-chill	(2)
•	 Sochtadh	smeara	arna	spreagadh	le	cógas		(1)

Teip	comhábhair	CMV-
diúltacha a aistriú

2 •	 Easpa	Imdhíonacht	

Teip	comhábhair	HPA-
mheaitseáilte a aistriú 

1 •	 Trombaicítipéine	amhrasta	alla-imdhíonach	nua-
naíoch 

Baineann	na	tuarascálacha	arna	bhfáil	sa	chatagóir	seo	le	fuilaistriúchán	nach	ndearnadh	de	
réir	na	dtreoirlínte	áitiúla.	Is	minic	a	bhíonn	beartais	ospidéil	agus	saotharlainne	níos	leithne	
ná	 na	 treoirlínte	 foilsithe	 le	 haghaidh	 comhábhair	CMV-diúltacha	 nó	 ionradaithe,	 agus	 is	
minic	 a	bhíonn	na	 riachtanais	 speisialta	 sin	nasctha	 lena	 chéile.	 Is	 é	 cuspóir	na	mbeartas	
ospidéil	sin	ná	a	chinntiú	go	bhfaighidh	othair	atá	i	mbaol	fuil	a	fhreastalóidh	ar	a	riachtanais	
ar leith.  

Cé	gur	foilsíodh	treoirlínte	le	déanaí	maidir	le	tásca	ar	chomhábhair	ionradaithe	fola	(BCSH,	
2010b),	 tá	 gá	 le	 beartas	 náisiúnta	 maidir	 le	 húsáid	 iomchuí	 fola	 atá	 CMV-diúltach	 agus	
ionradaithe. 

Tháinig	méadú	ar	líon	na	dtuarascálacha	a	fuair	NHO,	ó	bhí	2007	ann,	i	ndáil	le	teip	riachtanais	
speisialta a aistriú.  

Moladh	
Is	gá	beartas	náisiúnta	a	cheapadh	maidir	le	húsáid	chuí	fola	atá	CMV-diúltach	agus		ionradaithe.
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SAE	Tábla	95:	Teip	comhábhair	CMV-diúltacha	agus/nó	ionradaithe	a		aistriú	2007-
2011

Catagóir	na	
tuarascálacha

Cineál 
comhábhair 2007 2008 2009 2010 2011

Teip	comhábhar	CMV-
diúltach a thabhairt 

Fuilchealla 
dearga 2 0 2 4 1

Pláitíní 1 0 1 0 1

Iad	araon 2 0 0

Teip	fuilchealla	dearga	
ionradaithe a thabhairt 

Fuilchealla 
dearga 4 7 6 10 17

Teip	comhábhar	CMV-
diúltach	agus	ionradaithe	
a thabhairt 

Fuilchealla 
dearga 4 1 6 6 6

Pláitíní 0 0 0 1 0

Iomlán  11 8 17 21 25

SAE	Éigeantach  3 3 6 10 11

SAE	neamhéigeantach  8 5 12 11 14

Baineann	beagnach	94%	(n=83)	de	thuarascálacha	le	comhdhlúthcháin	fuilcheall	dearg.	Tharla	
SAEanna	sa	limistéar	cliniciúil	agus	sa	HBB	araon	agus	an	sciar	céanna	sa	dá	réimse	nach	mór.	
Léiríonn	seo	an	tábhacht	a	bhaineann	le	cumarsáid	mhaith	a	bheith	ann	idir	an	fhoireann	
chliniciúil	agus	foireann	HBB	agus	le	hoiliúint	an	dá	ghrúpa	sin.	Moltar	gur	chóir	othair	atá	
i	mbaol	TA-GVHD	agus/nó	ionfhabhtú	CMV	a	fháil	a	chur	ar	an	eolas	go	bhfuil	gá	acu	le	
comhábhair	 fola	atá	CMV-diúltach	agus	 ionradaithe	agus	ba	chóir	eolas	 soiléir,	 iomchuí	a	
sholáthar	dóibh	maidir	leis	sin		(Taylor	et	al.,	2009,	BCSH,	2010).	Tá	sé	sin	tábhachtach	ach	
go	háirithe	i	gcás	go	bhfreastalaíonn	na	hothair	sin	ar	ospidéil	eile	nó	ar	rannóga	eile	san	
ospidéal	céanna	e.g.	chun	cúram	nó	gnáthaimh	chomhroinnte	a	sholáthar	in	ospidéil	eile.

Moladh		
Molann	NHO	go	bhforbrófaí	faisnéis	don	othar	e.g.	bileoga	eolais,	cártaí	etc.	a	mhíneoidh	go	
soiléir	riachtanais	speisialta	fuilaistriúcháin	d’othair.

SAE	a	bhain	le	Láimhseáil	agus	stóráil	(n=35)
Tábla	96:		Rangú	na	SAEanna	a	bhain	le	láimhseáil	agus	stóráil	(n=35)

Rangú n SAE 
Éigeantach

SAE 
Neamhéigeantach

Aistríodh aonad a raibh an lipéad mícheart air 26 17 9
Aistríodh	comhábhar	nár	stóráladh	i	gceart	 6 5 1
Aistríodh	comhábha(i)r	a	bhí	imithe	in	éag	 3 3 0
Rangaítear	iadsan	mar	seo	a	leanas:	
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1.	Aistriú	aonaid	a	raibh	an	lipéad	mícheart	air	(n=26)
Áirítear	sa	chatagóir	seo	SAEanna	a	bhain	le	hothair	a	fuair	fuilaistriú	d’ainneoin	go	raibh	
earráid	thromchúiseach	amháin	nó	níos	mó	i	gceist	leis	an	lipéadú	agus	a	bhféadadh,	i	gcás	
nár	tugadh	an	earráid	faoi	deara,	an	comhábhar	mícheart/plasma	SD	a	fháil	e.g.	meascadh	
suas na lipéad sa chrosmheaits .

Tábla	97:		Aonad	a	aistríodh	a	raibh	an	lipéad	mícheart	air	(n=26)

SAE Suíomh na chéad earráide n

Meascadh	suas	na	lipéid	i	gcrosmheaits	amháin	 HBB 10

Earráidí	lipéadaithe	aonaid	ar	phlasma	SD	 HBB 4

Earráid	iontrála	sonraí	ar	LIS HBB 6

Earráidí	 teicneolaíochta	 faisnéise	 ar	 LIS	 –	 gan	 aon	
fhuilghrúpa	ar	an	lipéad	

HBB 1

Earráid	sa	tras-scríobh	ag	céim	na	samplála	 Limistéar cliniciúil 4

Earráid	 sa	 tras-scríobh	 ag	 céim	 na	 hiontrála	 san	
ospidéal

Limistéar cliniciúil 1

Lipéid	earráideacha	ar	aonaid	de	phlasma	SD	
Dearadh	córas	LIS	HBB	i	gcoitinne	chun	táirgí	a	láimhseáil	a	bhfuil	uimhir	aitheantas	amháin	
orthu.	Sa	mhéid	gur	táirge	é	plasma	SD	a	sholáthraítear	i	mbaisceanna,	níl	na	córais	reatha	ag	
HBB	in	ann	an	táirge	seo	a	láimhseáil,	agus	mar	thoradh	air	sin	bíonn	sé	deacair	táirgí	plasma	
SD	a	lipéadú	agus	a	rianú.	Rinne	ospidéal	amháin	an	córas	LIS	a	uasghrádú	ionas	go	bhféadfaí	
táirgí	i	mbaisceanna	a	scanadh	agus	thug	an	t-ospidéal	sin	isteach	córas	lipéadaithe	mar	ar	
féidir	an	lipéad	a	bhaint	den	táirge	agus	a	ghreamú	de	dhoiciméadacht	an	othair	sa	HBB.	

Comhábhair	fola	a	stóráladh	go	mícheart	a	aistríodh	(n=6)
Áirítear	sa	chatagóir	seo	SAEanna	inar	aistríodh	an	comhábhar	ceart	chuig	an	othar	beartaithe	
ach	inar	tharla	earráidí	stórála	a	raibh	mar	thoradh	orthu	nach	raibh	an	comhábhar	sábháilte	
le	haistriú	e.g.	comhábhair	ceall	dearg	a	cuireadh	ar	ais	i	stóráil	rialaithe	tar	éis	30	nóiméad,	
a	baineadh	amach	arís	agus	a	aistríodh	níos	mó	ná	ceithre	huaire	tar	éis	iad	a	bhaint	amach	
ar	 an	 gcéad	dul	 síos	ón	 stóráil	 rialaithe,	 comhábhair	 stóráilte	 i	 stóráil	 neamhrialaithe	nó	
fadhbanna	le	stóráil	rialaithe.	I	sé	chás	fuilaistríodh	comhábhair	a	rabhthas	tar	éis	iad	a	stóráil	
go	mícheart.	
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Tábla	98:		Aistriú	fuilcheall	dearg	a	stóráladh	go	mícheart	(n=6)

Tuarascáil n Sonraí

Athruithe i dteochtaí 
stórála	i	gcuisneoir	
rialaithe 

3 Chuir	eolaí	míochaine	an	t-aláram	teochta	ina	thost	agus	
níor chuir sé an stoc isteach sa chuisneoir cúltaca 
•	 Bhí	doras	an	chuisneora	ar	oscailt	agus	bhí	an	

t-eolaí	míochaine	ag	glanadh	nó	ag	fáil	oiliúna	(2)		
•	 Theip	ar	an	rialú	teochta	(1)		

Ní	fhéadtaí	an	teocht	
mhonatóireachta	a	
dheimhniú 

1 Briseadh	an	glas	friteagmhála	ar	árthach	bailí	iompair	
agus	é	á	thabhairt	ar	ais	chuig	HBB.	Cuireadh	na	haonaid	
ar ais sa stoc. 

Fuilchealla	dearga	
stóráilte	i	gcuisneoir	
neamhbhailí

1 Fuilaistríodh	fuilchealla	dearga	a	bhí	stóráilte	i	gcuisneoir	
drugaí.	Bhí	an	cuisneoir	suite	taobh	leis	an	gcuisneoir	
bailí	fola	agus	cuireadh	an	fhuil	isteach	ann	trí	thaisme.	

Cuireadh	fuilchealla	
dearga	ar	ais	i	stóráil	
rialaithe	>30	nóiméad,	
baineadh amach iad 
arís	agus	fuilaistríodh	
iad breis is ceithre 
huaire tar éis iad a 
bhaint amach as an 
stóráil	rialaithe	ar	an	
gcéad	dul	síos		

1
Cuireadh	na	fuilchealla	dearga	ar	ais	chuig	HBB	sa	
mhéid	go	raibh	teas	fola	ar	an	othar.	Níor	thosaigh	an	
fhoireann	chliniciúil	an	fuilaistriú	go	dtí	go	rabhthas	tar	
éis	athbhreithniú	leighis	a	dhéanamh	ar	an	othar		

Comhábhar	a	bhí	imithe	in	éag	a	aistríodh	(n=3)
Bhain	na	tuarascálacha	seo	le	fuilchealla	dearga	(n=2)	agus	pláitíní	(n=1).	Bhí	na	fuilchealla	
dearga	fós	fanta	eisithe	sa	HBB	tar	éis	an	dáta	éaga.	Tharla	gach	SAE	sa	HBB	agus	ba	ghá	iad	
a	thuairisciú	faoi	Threoir	an	AE	maidir	le	Fuil.		Níor	tugadh	na	SAEanna	seo	faoi	deara	ag	an	
tseiceáil dheireanach cois leapa. 

Eile	(n=28)
Cuireadh	28	SAE	sa	chatagóir	“Eile”	mar	atá	sonraithe	thíos.	
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Tábla	99:		Achoimre	ar	na	SAEanna	arna	rangú	sa	chatagóir	‘Eile’	(n=28)

Suíomh na chéad 
earráide

n Sonraí an SAE

HBB 6 •	 Tástáil	sampla	neamhbhailí	(4)
•	 Níor	cuireadh	i	gcrích	scagthástáil	antashubstainte	(1)
•	 Próiseáladh	an	sampla	le	haitheantóir	ó	ospidéal	eile	(1)

Tabhairt an 
chomhábhair/na 
fola

19 •	 Rinneadh	an	fuilaistriú	ag	úsáid	trealamh	mícheart	(n=11)
•	 Tréimhse	ama	mícheart	don	fhuilaistriú	(n=5)
•	 Earráidí	a	bhain	le	téamh	fuilcheall	dearg	(n=2)

Earráidí	 tráth	 a	 raibh	 na	 fuilchealla	 dearga	 á	 n-aistriú	 go	
hinfhéitheach	(n=1)

Ionad	soláthair 1 SAE	a	bhain	le	foláireamh	neamhdheimhnithe	BactT	

Sampláil 2 Próiseáil	samplaí	nach	raibh	an	lipéad	ceart	orthu	

SAE	ag	céim	próiseála	HBB	amháin	(n=6)
Tástáil	sampla	neamhbhailí	(4)

•	 	Bhí	trí	thuarascáil	ann	a	bhain	le	samplaí	neamhbhailí	dar	aois	idir	ocht	lá	agus	38	
lá.	Ba	chóir	go	mbeifí	tar	éis	samplaí	nua	a	ordú.	Tháinig	na	SAEanna	go	léir	sin	ó	
ospidéal	amháin.	Bhí	na	hothair	i	réimsí	éagsúla	cliniciúla	agus	tháinig	sampla	amháin	
ó	chlinic	 réamh-mheasúnaithe.	Tharla	 siad	go	 léir	 ar	ghlao-dhualgas.	Measadh	gur	
tharla	na	SAEanna	go	léir	mar	thoradh	ar	earráid	dhaonna.	I	measc	na	ngníomhartha	
leantacha	 rinneadh	 monatóireacht	 chliniciúil	 agus	 saotharlainne	 ar	 othair	 agus	
cuireadh	athoiliúint	ar	an	bhfoireann	i	gceist.				

•	 Rinne	eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas	crosmheaitseáil	ar	fhuilchealla	dearga	
bunaithe	 ar	 shampla	 réamh-fhuilaistriúcháin	 tar	 éis	 frithghníomh	 fuilaistriúcháin.	
Bhí	 gá	 práinneach	 leis	 na	 fuilchealla	 dearga.	Cé	 go	 ndearna	 an	 t-eolaí	míochaine	
earráid	dhaonna,	ní	 raibh	beartas	HBB	maidir	 le	 frithghníomh	 iar-fhuilaistriúcháin	
ina	bheartas	soiléir.	I	measc	na	ngníomhartha	coisctheacha	rinneadh	athbhreithniú	
ar an mbeartas seo. 

Níor	cuireadh	i	gcrích	scagthástáil	antashubstainte	(n=1)
Glacadh	othar	isteach	san	ospidéal	arís	ag		1	a	chlog	ar	maidin,	tar	éis	d’fhoireann	an	ospidéil	
é	a	scaoileadh	abhaile	cúig	lá	roimhe	sin.	Fuair	sé	fuilaistriú	d’aonad	amháin	fuilcheall	dearg	
mar	 go	 raibh	 ainéime	 shiomptómach	 air.	 Rinne	 an	 t-eolaí	 míochaine	 ar	 ghlao-dhualgas	
crosmheaitseáil	ar	aonad	amháin,	ach	ní	dhearna	sé	scagthástáil	antashubstainte	sular	eisíodh	
an	fhuil.	Níor	oibrigh	an	t-eolaí	míochaine	seo	de	ghnáth	sa	HBB	agus	chlúdaigh	sé	ceithre	
shaotharlann	agus	é	ar	ghlao-dhualgas.	Earráid	dhaonna	ba	chúis	leis	an	teagmhas	seo	agus	
cuireadh athoiliúint ar an eolaí míochaine.
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Próiseáladh	sampla	a	raibh	aitheantóir	ó	ospidéal	eile	air	(n=1)

SAE	Cás	8
Tógadh	sampla	fola	ó	othar	98	mbliana	d’aois	in	Ospidéal	A	chun	tástáil	le	haghaidh	fhuilghrúpa	
an	othair	agus	chun	crosmheaits	a	dhéanamh.	Ghlac	Ospidéal	B	leis	an	sampla	seo	le	haghaidh	
grúpála	nó	grúpála	&	coinneála	agus	rinneadh	próiseáil	air	ag	úsáid	an	aitheantóra	othair	ó	
Ospidéal	A.	Tráth	a	raibh	gá	le	crosmheaits,	an	cleachtas	a	bhí	ann	ná	lipéad	a	chur	ar	an	
sampla	ag	úsáid	an	aitheantóra	othair	ó	Ospidéal	B.	Glacadh	leis	an	sampla	faoi	aitheantóir	
othair	Ospidéal	A	 agus	 eisíodh	 dhá	 aonad	 d’fhuilchealla	 dearga	 d’fhuilaistriú	 lasmuigh	 de	
ghnáthuaireanta	oibre.

Aistríodh	an	t-othar	ó	Ospidéal	A	chuig	barda	lae	in	Ospidéal	B	le	haghaidh	fuilaistriúcháin	
a	tharlódh	ar	feadh	tréimhse	dá	lá	thar	an	deireadh	seachtaine.	Baineadh	úsáid	as	an	gcairt	
leighis	ó	Ospidéal	A	chun	fuilchealla	dearga	a	bhailiú	ó	HBB	agus	chun	na	seiceálacha	réamh-
fhuilaistriúcháin	a	dhéanamh	freisin.	Taifeadadh	an	t-oideas	ar	an	gcairt	ó	Ospidéal	A	ar	a	
raibh	an	t-aitheantóir	othair	ó	Ospidéal	B	ar	taispeáint.	Tugadh	fuilaistriú	don	othar	ag	úsáid	
an	aitheantóra	othair	ó	Ospidéal	A.	Foireann	gníomhaireachta	altranais	a	bhí	ag	soláthar	an	
chúraim	sa	chás	seo	agus	ní	raibh	sé	soiléir	ar	thuig	siad	go	raibh	dhá	aitheantóir	ospidéil	
éagsúla	in	úsáid.	

Aithníodh	gurbh	earráid	dhaonna	ba	chúis	leis	an	tesagmhas	sa	HBB,	mar	nár	thug	an	t-eolaí	
míochaine	faoi	deara	an	t-aitheantóir	othair	ó	Ospidéal	A	tráth	a	raibh	an	crosmheaits	ar	
siúl.	Bhí	an	chuma	ar	an	scéal	freisin	nach	raibh	na	haltraí	gníomhaireachta	in	iúl	ar	go	raibh	
aitheantóirí	éagsúla	othair	in	úsáid.	Dar	leis	an	ospidéal	a	thuairiscigh	an	teagmhas	seo,	tharla	
an	teagmhas	mar	thoradh	ar	theip	sa	chóras,	mar	gur	glacadh	leis	go	bhféadfaí	othar	a	aistriú	
ó	Ospidéal	A	chuig	Ospidéal	B	chun	fuilaistriú	a	fháil,	ach	ní	raibh	aon	bheartas	ospidéil	ann	
chun	tacú	leis	an	gcleachtas	seo.	

Príomhphointí 

Bítear	 ag	 súil	 go	 gcuirfidh	 HBBanna	 seirbhís	 fuilaistriúcháin	
ardchaighdeáin	ar	fáil	a	bhfuil	gnáthaimh	agus	oiliúint	foirne	ina	bhonn	
is	ina	thaca	leis.	Ní	foláir	a	leithéidí	de	ghnáthaimh	a	chur	i	bhfeidhm.	
Mura	gcuirtear	iad	i	bhfeidhm	meastar	sin	a	bheith	ina	theip	sa	chóras	
agus	ní	ina	earráid	dhaonna.	

Tá	sé	de	fhreagracht	ar	eolaithe	míochaine	réimsí	baoil	a	aithint	agus	
oibriú	 le	 comhghleacaithe	 gairmiúla	 eile	 chun	 an	 baol	 sin	 a	mhaolú	
agus	a	íoslaghdú.	Ní	léir	gur	chun	leasa	an	othair	é	an	t-othar	a	aistriú	
chuig	barda	 lae	 in	ospidéal	eile	chun	fuilaistriú	a	 fháil,	go	háirithe	ag	
an	 deireadh	 seachtaine.	 Seans	 gur	 fearr	 comhábhar	 fola	 a	 eisiúint	
d’ospidéal	satailíte.	Má	táthar	chun	cinneadh	a	dhéanamh	gan	fuilaistriú	
a	dhéanamh	in	ospidéil	áirithe	ní	 foláir	a	chur	san	áireamh	cén	sórt	
tionchair	a	bheadh	aige	sin	ar	an	othar	agus	ar	shaineolas	na	 foirne	
cliniciúla	 san	 ospidéal	 sin.	 Sa	 mhéid	 go	 bhfuil	 athruithe	 le	 tarlú	 ar	
ghníomhaíochtaí	HBB,	ní	miste	na	saincheisteanna	seo	a	bhreithniú.	
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Earráidí	i	dtabhairt	an	chomhábhair/na	fola	(n=19)
Fuilaistriú	ag	úsáid	trealamh	mícheart	(n=11)
I	ngach	ceann	de	na	SAEanna	seo	baineadh	úsáid	as	trealamh	neamhscagtha	fuilaistriúcháin.	
De	ghnáth	baintear	úsáid	as	trealamh	fuilaistriúcháin	170-200	miocrón,	murab	ionann	agus	
trealamh	infhéitheach	sreabháin	15	mhiocrón,	a	bhfuil	scagaire	níos	mó	air.				

Tréimhse	ama	earráideach	don	fhuilaistriú	(n=5)
Bhain	 na	 tuarascálacha	 seo	 a	 leanas,	 ar	 glacadh	 leo,	 le	 tréimhse	 ama	 earráideach	 don	
fhuilaistriú:

•	 Sháraigh	an	fuilaistriú	ceall	dearg	an	sé	huaire	atá	ceadaithe,	sa	mhéid	gurbh	é	sin	an	
méid	ama	a	d’imigh	thart	ó	baineadh	an	comhábhar	as	an	gcuisneoir	ar	dtús.

•	 Tugadh	na	comhábhair	don	othar	róghasta	agus	mar	thoradh	air	sin	bhí	sé	i	mbaol	
TACO,	e.g.	othair le cliseadh cairdiach.

Bhain	dhá	thuarascáil	le	fuilaistriú	ceall	dearg	a	mhair	7.3	go	7.5	uair:		
•	 Cuireadh	tús	le	fuilaistriú	amháin	sa	rannóg	éigeandála	ag	úsáid	caidéal	dáilte	fola.	

Níor	shocraigh	na	haltraí	an	ráta	pumpála	ceart	ar	an	gcaidéal.	Tugadh	an	earráid	
faoi	 deara	 tráth	 ar	 aistríodh	 an	 t-othar	 chuig	 an	 limistéar	 cliniciúil	 tar	 éis	 an	
fhuilaistriúcháin.		

•	 I	gcás	an	dara	fuilaistriúchán	tharla	sé	ag	an	deireadh	seachtaine	in	ICU.	Shocraigh	
lia	comhairleach	an	othair	an	tréimhse	ama	don	fhuilaistriú	agus	bheartaigh	ball	den	
fhoireann	 leighis	go	dtarlódh	sé	thar	thréimhse	ocht	n-uaire.	Cé	gur	cheistigh	an	
fhoireann	altranais	an	tréimhse	ama	don	fhuilaistriú,	mhaígh	an	fhoireann	leighis	go	
raibh	gá	leis	an	tréimhse	fhadaithe	sin	ionas	go	bhféadfaí	monatóireacht	a	dhéanamh	
ar	an	othar	mar	go	raibh	antashubstaint	aige.	Pléadh	an	scéal	níos	déanaí	leis	an	lia	
comhairleach.  

Cealla	dearga	a	aistríodh	róghasta	trí	thaisme	(n=3)
•	 Socraíodh	an	ráta	mícheart	indoirte	ar	an	gcaidéal	in	dhá	chás	ar	tuairiscíodh	orthu,	

agus	mar	thoradh	air	sin	aistríodh	fuilchealla	dearga	róghasta	i	gcás	dhá	othar	a	bhí	
lag	cheana	féin:	

 - othar	85	bliana	d’ais	le	bun-chómhortlaíochtaí	agus;
 - othar	 3	 bliana	 d’aois	 le	 géarchliseadh	 duánach.	Ar	 an	 dea-uair,	 ní	 raibh	 aon	
ainiarmhairt	phaiteolaíoch	ag	baint	 leis	na	hearráidí	seo	do	cheachtar	den	dá	
othar.	Rinne	an	dá	ospidéal	athbhreithniú	ar	a	ngnáthaimh	chliniciúla	

•	 In	ionad	soláthair	áirithe	breacadh	síos	toirt	aonaid	d’fhuilchealla	dearga	ar	an	bpaca	
mar	492	ml	trí	thaisme,	in	ionad	280	ml.	Shocraigh	foireann	an	ospidéil	an	caidéal	
indoirte	ionas	go	n-aistreofaí	492	ml	thar	thréimhse	ceithre	huaire.	Bhí	an	fuilaistriú	
i	 gcrích,	 ámh,	dhá	uair	 agus	20	nóiméad	níos	déanaí.	Ar	an	dea-uair	ní	 raibh	aon	
ainiarmhairt	phaiteolaíoch	ann	don	othar	scothaosta	seo.	I	measc	na	ngníomhartha	
leantacha	rinneadh	athbhreithniú	ar	LIS	ag	an	 ionad	soláthair	agus	cuireadh	nóta	
foláirimh	ar	an	gcóras	maidir le toirt an phaca.   
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Earráidí	a	bhain	le	téamh	fuilcheall	dearg	(n=2)
•	 	I	gcás	amháin	téadh	aonad	d’fhuilchealla	dearga	i	gcaibinéad	sa	rannóg	X-ghathaithe	

a	 úsáideadh	 de	 ghnáth	 le	 haghaidh	 leacht	 codarsnachta.	 Níorbh	 léir	 cén	 fáth	 ar	
seachadadh	an	t-aonad	d’fhuilchealla	dearga	chuig	an	rannóg	x-ghathaithe	mar	nár	
measadh	seo	a	bheith	ina	fhuilaistriú	éigeandála	ná	práinneach.		

•	 Níor	úsáideadh	téitheoir	fola	tráth	a	raibh	aonad	d’fhuilchealla	dearga	á	n-aistriú	in	
ICU.	Níor	thug	an	t-altra	faoi	deara	an	fógra	réamh-fhuilaistriúcháin	ar	an	tuarascáil	
chomhoiriúnachta. 

Príomphointe

I	gcás	go	bhfuil	treoracha	ar	fáil	ar	dhoiciméid	iomadúla	éagsúla	féadfaidh	
earráid	eascairt	as	 seo.	Ba	chóir	 treoracha	réamh-fhuilaistriúcháin	a	
bheith	in	aon	doiciméad	amháin	agus	ní	ar	fud	na	háite	i	bhfoirmeacha	
comhoiriúnachta	agus	i	ndoiciméid	oidis.	

Mhol	 BCSH	 nár	 chóir	 téitheoir	 fola	 a	 úsáid	 ach	 mar	 riachtanas	
speisialta	agus	go	gcaithfí	seo	a	oideasú	(BCSH,	2010).	

Earráidí	le	fuilaistriú	infhéitheach	fuilcheall	dearg	(n=1)
Aistríodh	 othar	 chuig	 rannóg	 x-ghathaithe	 le	 go	 bhfaigheadh	 sé	 scanadh	 ag	 úsáid	 ábhar	
codarsnachta.	Thug	 an	 radagrafaí	 an	 t-ábhar	 codarsnachta	 don	othar	 sa	 líne	 infhéitheach	
chéanna	ina	raibh	na	fuilchealla	dearga	á	dtabhairt	don	othar.	Is	í	an	t-altra	a	tháinig	chun	an	
t-othar	a	bhailiú	a	thug	an	earráid	faoi	deara.		

Príomh-mholadh
Ba	chóir	go	mbeadh	foireann	chliniciúil	in	éineacht	an	othair	agus	iad	ag	fágáil	an	limistéir	
chliniciúil.

SAE	ag	tarlú	in	ionad	soláthair
Foláireamh	neamhdhearbhaithe	deimhneach	baictéar	(n=1)
D’athghlaoigh	 ionad	 soláthair	 pláitíní	 aifiréise	 a	 bhí	 tugtha	 d’othar	 cheana	 féin.	 	 Bhíothas	
tar	 éis	 an	 t-othar	 a	 thosú	 ar	oideas	 antaibheathaigh	mar	 go	 raibh	 ardú	 teochta	 air	 agus	
ionfhabhtú	sa	chonair	riospráide.	Mar	sin	féin,	tar	éis	athghlaoch	na	bpláitíní	mar	go	raibh	
BactTAlert	neambhdhearbhaithe	ann,	athraíodh	na	hantaibheathaigh	sin.	

SAE	ag	céim	na	samplála	
Phróiseáil	HBB	samplaí	a	raibh	lipéid	earráideacha	orthu	(n=2)
Glacadh	le	dhá	thuarascáil	maidir	le	samplaí	ar	cuireadh	lipéid	earráideacha	orthu	in	HBB.	
Bhain	ceann	de	na	tuarascálacha	sin	le	hothar	péidiatraiceach	agus	tá	cur	síos	ar	an	gcás	sin	
thíos.
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SAE	Cás	9
Ba	cheart	d’eolaí	míochaine,	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas,	bheith	tar	éis	diúltú	do	shampla	fola	
nach	 raibh	 an	 lipéad	 ceart	 air	 –	 bhí	 céadainm	 an	 othair	mílitrithe.	 Rinneadh	 fuilghrúpáil	
ar	 an	 sampla	 fola	 agus	 rinneadh	 scagthástál	 antashubstaintí	 freisin.	 Bhí	 an	 crosmheaits	
lagdheimhneach	in	IAT,	diúltach	i	sailíne	ag	teocht	an	tseomra,	agus	eisíodh	fuilchealla	dearga.	
Cuireadh	tús	leis	an	bhfuilaistriú.	In	athbhreithniú	a	rinneadh	ar	an	obair	ar	ghlao-dhualgas	
tugadh	faoi	deara	an	mílitriú	agus	an	crosmheaits	lagdheimhneach.	Tógadh	an	dara	sampla	
ón	othar	agus	cé	nach	raibh	aon	athrú	sa	scagtástál	ABO/Rh	D,	bhí	an	crosmheaits	i	gcoinne	
an	aonaid	aistrithe	anois	diúltach.	Tar	éis	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	an	scéal	dearbhaíodh	gur	
tógadh	an	sampla	ón	othar	mícheart	agus	sa	mhonatóireacht	iar-fhuilaistriúcháin	ní	raibh	aon	
fhianaise	ann	gur	tharla	haemalú.		
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10.1 saE bainteach le hOthair Phéidiatraiceacha 
0-18 mbliana d’aois (n=21) 2011

Torthaí:	
Bhí	21	tuarascáil	ann	sa	chatagóir	SAE/IBCT	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha.	In	ionann	
seo	agus	beagnach	16%	den	 líon	 iomlán	 teagmhas	SAE/IBCT	a	 tuairiscíodh	 (frith-D	agus	
comhdhlúthúcháin	fachtóirí	as	an	áireamh).

•	 Glacadh	le	deich	dtuarascáil	ó	ospidéil	phéidiatraiceacha,	sé	thuarascáil	ó	ospidéil	
ghinearálta	a	bhfuil	aonaid	phéidiatraiceacha	agus/nó	mháithreachais	iontu	agus	cúig	
thuarascáil	ó	ospidéil	mháithreachais	

•	 Bhí	14	thuarascáil	ann	a	bhain	le	fuilchealla	dearga,	sé	thuarascáil	a	bhain	le	pláitíní	
agus	ceann	amháin	a	bhain	le	plasma	SD	

•	 San	iomlán	bhain	15	thuarascáil	le	naíonáin	a	bhí	níos	óige	ná	1	bhliain	d’aois,	agus	
astusan	bhain	sé	thuarascáil	le	nua-naíonna	(<28	lá	d’aois).	Bhain	ceithre	thuarascáil	
le	leanaí	dar	aois	1-12	bhliain,	agus	bhain	dhá	cheann	le	déagóirí	idir	12-17	mbliana	
d’aois

Rangú	SAE	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha	
Ar	 dtús	 rinneadh	 na	 tuarascálacha	 seo	 a	 chatagóiriú	 bunaithe	 ar	 chineál	 an	 teagmhais	
dhíobhálaigh	don	othar.		

	Tábla	100:	SAE	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha	(n=21)

Rangú	an	SAE N

Teip	riachtanais	speisialta	a	fhuilaistriú		 8

Comhábhar/táirge	mícheart	a	aistríodh 3

Fuilaistriú	 a	 raibh	mar	 thoradh	air	 go	 raibh	nochtadh	breise	ann	
d’othair	phéidiatraiceacha

3

Fuilaistriú iomarcach 2

Comhábhar	 fuilcheall	 dearg	 a	 aistríodh	 ar	 comhábhar	 é	 a	 bhí	
stóráilte	go	hearráideach	

1

Comhábhar	a	aistríodh	a	bhí	imithe	in	éag 1

SAE eile 3

Teip	riachtanais	speisialta	a	fhuilaistriú		
Ba	í	seo	an	chatagóir	ba	mhó	de	thuarascálacha	a	bhain	le	hothair	phéidiatraiceacha.	In	ocht	
dtuarascáil	 luadh	nach	 rabhthas	 tar	 éis	 freastal	 ar	 riachtanais	 speisialta	 fuilaistriúcháin	 an	
othair:	

•	 I	gcás	seachtar	othar	ní	rabhthas	tar	éis	fuilchealla	dearga	ionradaithe	a	thabhairt	
dóibh	

•	 I	gcás	othar	amháin	ní	rabhthas	tar	éis	pláitíní	HPA-mheaitseáilte	a	thabhairt	dó	
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Teip	fuilchealla	dearga	ionradaithe	a	fhuilaistriú			
•	 I	 gcás	 ceathrar	 othar	 bhí	 neamhoird	 easpa	 imdhíonachta	 orthu,	 mar	 shampla	

siondróm	Di	George	agus	siondróm	CHARGE.		I	gcás	an	triúir	eile	bhí	neamhoird	
urchóideacha	orthu	agus	bhí	a	gcásanna	á	n-iniúchadh	agus	bhí	cóireáil	á	chur	orthu	

•	 Tharla	 ceithre	 cinn	 de	 na	 SAEanna	mar	 thoradh	 ar	 earráidí	 san	oideas	 agus	 san	
iarratas	a	rinne	na	dochtúirí	leighis,	tharla	dhá	SAE	mar	gur	eisigh	HBB	fuilchealla	
dearga	neamh-ionradaithe,	agus	sa	chás	deireanach	eisíodh	fuilchealla	dearga	neamh-
ionradaithe	agus	aistríodh	iad	–	ní	raibh	siad	ionradaithe	mar	go	raibh	máchail	ar	an	
ionradaitheoir. 

Teip	pláitíní	HPA-mheaitseáilte	a	fhuilaistriú		
Tháinig	nua-naí	ar	an	saol	le	háireamh	pláitíní	de	15	agus	le	rith	fola	peitigeach.	Bhí	an	mháthair	
diagnóisithe	le	déanaí	le	galar	Von-Willebrand,	agus	rinneadh	dlúthmonatóireacht	uirthi	tráth	
na	breithe	agus	sa	tréimhse	iarbhreithe.	Ní	rabhthas	ag	súil	leis	an	áireamh	íseal	pláitíní	sa	
nua-naí,	ámh.	Bhíothas	den	tuairim	go	mb’fhéidir	gur	Trombaicítipéine	Alla-imdhíonach	Nua-
naíoch	(NAIT)	a	bhí	air,	agus	fuarthas	comhairle	ó	ospidéal	speisialtóireachta	ina	leith	sin.	
D’ordaigh	an	dochtúir	cláraitheach,	ar	speisialtóir	é,	san	ospidéal	treasach	go	ndéanfaí	aistriú	
pláitíní	go	práinneach.	Níor	léir	ar	cuireadh	nó	nár	cuireadh	in	iúl	dó	gur	measadh	go	raibh	
NAIT	ar	an	naíonán.		Níor	cuireadh	in	iúl	do	HBB	ach	oiread	gur	measadh	go	raibh	NAIT	ar	
an	naíonán	tráth	ar	ordaíodh	na	pláitíní	agus	tráth	ar	oideasaíodh	iad.		

Ordaíodh	pláitíní	aifiréise	agus	d’eisigh	foras	a	bhíonn	ag	plé	le	fuil	iad	agus	fuilaistríodh	iad.

Príomhphointe

Moltar	pláitíní	HPA	1a	úsáid	i	gcás	go	meastar	go	bhfuil	Trombaicítipéine	
Alla-imdhíonach	Nua-naíoch	(NAIT)	ar	othar.	I	gcás	nach	bhfuil	pláitíní	
HPA	1a	ar	fáil,	féadtar	úsáid	a	bhaint	as	pláitíní	deontóirí	randamacha	
mar	rogha	air	sin	(NBUG,	2007).	

Comhábhar earráideach a aistríodh  
Bhain	na	trí	thuarascáil	sa	chatagóir	seo	le	fuilchealla	dearga.	Is	ar	HBB	a	bhí	an	milleán	in	
dhá	chás,	mar	nach	ndearnadh	tástáil.			

•	 Eisíodh	agus	aistríodh	pedipak,	oiriúnach	d’úsáid	nua-naíoch,	le	haghaidh	naíonáin		>4	
mhí	d’aois.	Ba	chóir	go	mbeifí	tar	éis	fuilchealla	dearga	crosmheaitseáilte	a	thabhairt	
don	othar.	Tugadh	an	SAE	faoi	deara	tráth	a	rabhthas	ag	iarraidh	an	t-aonad	a	rianú	
siar	chuig	an	bhfoinse.	Cuireadh	nóta	foláirimh	ar	LIS,	chun	aird	a	tharraingt	ar	aois	
an othair.  

•	 Bhí	 frithghníomh	 ag	 othar	 12	 bhliain	 d’aois	 tráth	 a	 raibh	 fuilaistriú	 ar	 siúl.	 Níor	
cuireadh	 an	 comhábhar	 agus	 an	 cháipéisíocht	 ar	 ais	 chuig	HBB	 go	 dtí	 an	 lá	 dár	
gcionn.	Bheartaigh	an	t-eolaí	míochaine	a	bhí	ar	ghlao-dhualgas	nár	chomhlíon	an	
frithghníomh	seo	na	critéir	 le	go	ndéanfaí	 iniúchadh	séireolaíoch	agus	eisíodh	an	
dara	aonad	bunaithe	ar	an	sampla	bunaidh	crosmheaitseáilte,	agus	fuilaistríodh	é.		

Bhain	an	tuarascáil	deiridh	le	SAE	ag	céim	an	iarratais	sa	phróiseas,	agus	níor	cuireadh	cúis	
an	fhuilaistriúcháin	in	iúl	do	HBB.		
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•	 Rugadh	naíonán	a	bhí	30	lá	réamhaibí,	ag	27	seachtaine	faoi	bhun	na	gnáth-thréimhse	
iompair,	 agus	 b’ionann	meáchan	 an	 naíonáin	 sin	 agus	 700gm.	Bhí	 an	 naíonán	 seo	
an-tinn	tráth	ar	tháinig	sé	ar	an	saol	–	le	suaitheadh	agus	fotheannas	agus	cliseadh	
duánach.	 Forordaíodh	 10	 ml	 d’fhuilchealla	 dearga	 thar	 tréimhse	 30	 nóiméad.	
B’ionann	haemaglóibin	an	naíonáin	agus	13.3	g/dl.	Níor	cuireadh	in	iúl	ar	an	bhfoirm	
iarratais	gur	chóir	go	ndéanfaí	 fuilaistriú	gasta	agus	eisíodh	slánchuid	de	paedipak	
fuilcheall	dearg	a	bhí	21	lá	d’aois	agus	aistríodh	an	fhuil	sin.	Trí	huaire	i	ndiaidh	an	
fhuilaistriúcháin	d’éirigh	an	t-othar	hipircailéimeach.	Bhí	leibhéal	potaisiam	an	othair	
ag	K		7.2	mmol/l.	Cuireadh	cóireáil	ar	an	othar	le	hiondoirteadh	deastróis/insline	
ionas	go	mbeadh	an	leibhéal	K	ar	ais	sa	ghnáthraon	arís.	Anuas	air	seo,	ní	raibh	an	
dochtúir	ar	an	eolas	faoi	riachtanais	speisialta	fuilaistriúcháin	an	othair	i.e.	gur	chóir	
fuilchealla	dearga	<	5	lá	d’aois	a	thabhairt	do	naíonáin	den	aois	seo	a	bhfuil	fuilaistriú	
gasta	de	dhíth	orthu.

Fuilaistriú	a	raibh	mar	thoradh	air	go	raibh	nochtadh	breise	don	othar:	
Bhí	trí	thuarascáil	ann	a	bhain	le	naíonáin	ar	nochtadh	iad	do	bhreis	deontóirí	ná	mar	ba	ghá	
mar	thoradh	ar	earráidí	sa	limistéar	cliniciúil	agus	in	HBB.		

•	 D’ordaigh	 dochtúir	 fuilchealla	 dearga	 oiriúnach	 d’úsáid	 nua-naíoch	 le	 haghaidh	
naíonáin	a	bhí	3	mhí	d’aois,	ach	sa	chás	seo	bheadh	pedipak	níos	oiriúnaí	mar	go	
mbeadh	fuilaistriúchán	eile	ag	teastáil	ón	othar	seo.		

•	 Nochtadh	 naíonán	 d’fhuil	 an	 dara	 deontóir,	 nuair	 nár	 ghá,	 mar	 gur	 diúscraíodh	
slánchodanna	ón	pedipak	tar	éis	don	teocht	stórála	dul	lasmuigh	den	raon	cuí.	Níor	
aistrigh	an	t-eolaí	míochaine	an	fhuil	chuig	cuisneoir	eile.	

•	 D’eisigh	eolaí	míochaine	 a	bhí	 ar	 ghlao-dhualgas	 slánchuid	de	pedipak	 a	bhí	 naoi	
lá	 d’aois	 le	 haghaidh	 nua-naí	 8	 lá	 d’aois.	 Ba	 í	 seo	 an	 chéad	 slánchuid	 a	 eisíodh	
don	nua-naí	 seo.	 	 	Chomh	 luath	agus	a	 thug	an	 t-eolaí	míochaine	an	earráid	 faoi	
deara,	d’athghlaoigh	sé	an	t-aonad	ón	limistéar	cliniciúil,	ach	bhí	tús	curtha	leis	an	
bhfuilaistriú	cheana	féin.	Cuireadh	stop	leis	an	bhfuilaistriú	láithreach	agus	eisíodh	
an	dara	pedipak		a	bhí	<5	lá	d’aois.	Baineadh	an	pedipak	ón	stoc,	ach	ní	raibh	aon	
bheartas	ann	chuige	sin.	Cuireadh	beartas	ar	bun	láithreach	bonn.		

Príomhphointe

•	 Ar	chóir	do	gach	pedipak	a	bheith	<5	lá	d’aois	tráth	a	n-eisítear	
iad?

•	 Trí	laghdú	ar	a	mhéid	is	atá	othair	nochta	d’fhuil	deontóirí	breise	
laghdaítear		ar	an	mbaol	a	bhaineann	le	fuilaistriú.	

•	 I	gcás	go	bhfuiltear	chun	fuilaistriú	gasta	a	dhéanamh	le	naíonáin	
atá	 níos	 óige	 ná	 30	 lá	 d’aois	 ba	 chóir	 fuilchealla	 dearga	 <5	 lá	
d’aois	a	úsáid.

Fuilaistriú iomarcach
Bhí	dhá	thuarascáil	ann	a	bhain	 le	 fuilaistriú	 iomarcach	fuilcheall	dearg	do	naíonáin.	Bhain	
an	dá	theagmhas	le	hearráid	sa	ríomh	dáileoige	fuilcheall	dearg	do	naíonáin.	Fuair	an	bheirt	
othar	an	fuilaistriú	ar	bhardaí	péidiatraiceacha	i	saoráidí	comhroinnte.	Cé	go	raibh	earráid	
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leis	an	oideas,	níor	tugadh	é	sin	faoi	deara	ag	an	tseiceáil	cois	leapa.	I	gcás	amháin,	ní	raibh	
aon	litir	aistrithe	seolta	leis	an	othar	agus	tugadh	na	treoracha	ar	an	teileafón.	Ní	raibh	aon	
ainiarmhairtí paiteolaíocha le sonrú sna hothair seo.  

Príomhphointe

Ar	 cheann	 de	 na	 fadhbanna	 leanúnacha	 beartaítear	 ar	 an	 oideas	
mícheart,	ó	thaobh	ráta	agus	thoirt	an	chomhábhair	de,	agus	féadfaidh	
mortlaíocht	 shuntasach	 nó	 bás	 eascairt	 uaidh	 sin.	 Ba	 chóir	 don	
oideasóir	an	dáileogacht	a	ríomh	agus	ba	chóir	don	té	atá	ag	tabhairt	
an	táirge	don	othar	an	dáileogacht	sin	a	athsheiceáil.

Comhábhar	fuilcheall	dearg	a	aistríodh	ar	comhábhar	é	a	bhí	stóráilte	go	hearráideach	
Chuir	an	t-eolaí	míochaine	an	t-aláram	teochta	ina	thost	agus	níor	aistrigh	sé	an	stoc	chuig	
cuisneoir	 eile.	Nochtadh	 an	 t-othar	 d’fhuil	 an	 dara	 deontóir	 nuair	 nár	 ghá	 sa	mhéid	 go	
rabhthas	tar	éis	na	slánchodanna	eile	den	pedipak	don	othar	sin	a	dhiúscairt.	

Comhábhar	a	aistríodh	a	bhí	imithe	in	éag
Pláitíní	 a	d’imigh	 in	éag	 ag	meán	oíche,	bhí	 siad	 fós	 ar	 fáil	 le	bailiú.	Baineadh	úsáid	 as	na	
pláitíní	seo	i	bhfuilaistriú	d’othar	a	bhí	ag	cur	fola.	Sa	chás	seo,	níor	rangaíodh	an	fuilaistriú	
sa	chatagóir	‘éigeandáil’.		

Eile 
•	 Glacadh	le	sampla	nach	raibh	a	lipéad	iomlán,	nach	raibh	aitheantóir	uathúil	an	othair	

air	(Uimhir	ar	an	Taifead	Leighis	(MRN),	nach	raibh	síniú	an	té	a	thóg	an	sampla	air	
agus	nach	 raibh	an	dáta	 ar	 tógadh	an	 sampla	 scríofa	 air	 acu	oiread.	Eisíodh	agus	
fuilaistríodh	an	fhuil	sin.	Ba	chóir	go	mbeadh	an	t-eolaí	míochaine	in	HBB	tar	éis	an	
sampla	sin	a	dhiúltú.	Tharla	an	SAE	seo	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre.			

•	 Socraíodh	an	ráta	mícheart	sa	chaidéal	indoirte,	agus	mar	thoradh	air	sin	aistríodh	
fuilchealla	dearga	róghasta	chuig	othar	3	bliana	d’aois	a	raibh	géarchliseadh	duánach	
air.	Socraíodh	an	ráta	ag		260	ml	san	uair,	ach	ba	chóir	go	mbeifí	tar	éis	é	a	shocrú	
le	 haghaidh	 tréimhse	 ceithre	 huaire.	Tugadh	 an	 earráid	 faoi	 deara	 mar	 go	 raibh	
211	ml	aistrithe	45	nóiméad	dár	gcionn.	Ar	an	dea-uair	ní	raibh	aon	ainiarmhairtí	
paiteolaíocha	le	sonrú	sa	leanbh.	Rinne	an	t-ospidéal	athbhreithniú	ar	a	ghnáthamh	
cliniciúil	ionas	go	ndéanfaí	dearbhú	ar	ráta	an	fhuilaistriúcháin.		
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10.2 Teagmhais Dhíobhálacha bainteach le 
Glóbailin imhdhíonachta Frith-D 2011

I	gcás	Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	(SAEanna)	bainteach	le	Glóbailin	Imdhíonachta	(Ig)	
frith-D	(moilleanna,	neamhghníomhartha	nó	cóireáil	gan	ghá)	baineann	siad	le	cleachtas	an	
fhuilastriúcháin	agus	mar	sin	ba	chóir	iad	a	thuairisciú	do	NHO	mar	SAEanna	neamhéigeantacha.	
Chomh	 maith	 leis	 sin,	 ba	 chóir	 iad	 a	 thuairisciú	 go	 hinmheánach	 san	 ospidéal	 de	 réir	
ghnáthaimh	bainistíochta	riosca	an	ospidéil.	Níl	SAEanna	bainteach	le	Ig	frith-D	intuairiscithe	
faoi	Threoir	an	Aontais	Eorpaigh	maidir	 le	Fuil.	Tá	teagmhais	dhíobhálacha	bainteach	 le	 Ig	
frith-D	intuairiscithe	go	díreach	do	IMB	faoin	Scéim	Faireachais	Cógas,	agus	níl	siad	clúdaithe	
sa tuarascáil seo.

Torthaí
Ghlac	NHO	le	21	tuarascáil	SAE	a	bhain	le	Ig	frith-D.	Seo	laghdú	de		48	%	i	gcomparáid	
leis	na	40	tuarascáil	ar	ghlac	sé	leis	in	2010.
•	 Bhain	formhór	na	dteagmhas	57	%	(n=12/21)	le	moill	ar	thabhairt	an	chomhábhair/

an	 táirge	 fola,	 bhain	 37%	 (n=7/21)	 le	 neamhghníomh	 ó	 thaobh	 thabhairt	 an	
chomhábhair/táirge	agus	bhain	10%	(n=2/21)	de	na	tuarascálacha	 le	teagmhais	de	
Ig	frith-D	a	thabhairt	d’othair	nuair	nach	raibh	gá	leis.	Cuireadh	iad	uile	i	gcatagóir	
leibhéal	3		‘ardbhaol’,	a	chiallaíonn	go	raibh	baol	ard	ann	go	ndéanfaí	an	t-othar	a	
íogrú,	nó	go	ndéanfaí	dochar	don	mháthair	nó	don		fhéatas,	láithreach	bonn	nó	sa	
todhchaí	(SHOT,	2011).

•	 Bhí	othar	amháin	faoi	bhun	18	mbliana	d’aois	agus	ba	dhaoine	fásta	iad	na	hothair	
eile.

•	 Is	í	seo	an	deichiú	bliain	a	bhfuil	NHO	ag	bailiú	tuarascálacha	maidir	le	Ig	frith-D.	
Idir	2001	agus	2005	bhain	formhór	na	dtuarascálacha	le	hothair	iarbhreithe.	Ó	2006	
i	 leith,	 ámh,	 d’aisiompaigh	 an	 treocht	 sin	 agus	 sa	 tréimhse	 sin	 bhain	 formhór	 na	
n-earráidí	a	tharla	le	hothair	réamhbhrithe.	In	2011	leanadh	leis	an	bpátrún	seo	agus	
tharla	formhór	na	SAEanna	de		57	%	(n=12/21)	i	measc	othair	réamhbhreithe,	agus	
43	%	(n=9/21)	i	measc	othair	iarbhreithe.

Tábla	101:	Tuarascálacha	Frith-D	2011	(n=21)	

Iomlán		(n) Othair 
Réamhbhreithe

Othair 
Iarbhreithe	

Gan	Ig	Frith-D	a	Thabhairt		 7 7 0

Moill	ar	thabhairt	Ig	Frith-D		 12 7 5

Tabhairt	Ig	Frith-D	gan	ghá. 2 0 2

Iomlán 21 14 7
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Forais a Thuairiscíonn
Tá	 fiche	 ospidéal	 in	 Éirinn	 a	 chuireann	 seirbhísí	 máithreachais	 ar	 fáil,	 agus	 tá	 clinic	 for-
rochtana	i	roinnt	de	na	hospidéil	sin.	Fuarthas	tuarascálacha	ó	ocht	gcinn	de	na	hospidéil	sin.	
Tá	sin	mar	an	gcéanna	le	figiúr	2010.	Ar	an	gcaoi	chéanna,	fuarthas	formhór	na	dtuarascálacha	
ó	 ospidéil	 thiomnaithe	mháithreachais	 agus	 ní	 ó	 ospidéil	 ghinearálta	 a	 chuireann	 cúram	
cnáimhseach	ar	fáil.

Neamhghníomhartha	–	gan	Ig	frith-D	a	thabhairt	(n=7)
Bhain	gach	ceann	le	hothair	réamhbhreithe	(n=7)
In	dhá	chás	nár	tugadh	Ig	frith-D	bhain	siad	le	hothair	réamhbhreithe	a	tháinig	isteach	sa	
Rannóg	Éigeandála	tar	éis	tráma:

1. Tháinig	othar	amháin	isteach	tar	éis	di	titim,	agus	í	ina	13ú	seachtain	dá	tréimhse	
iompair.	Cuireadh	cóireáil	uirthi	mar	go	raibh	caol	na	láimhe	briste	agus	go	raibh	a	
bolg	gortaithe.	Tar	éis	don	fhoireann	chnáimhseach	scrúdú	leighis	a	dhéanamh	uirthi,	
scaoileadh	an	 t-othar	amach	as	an	ospidéal	gan	aon	sampla	 fola	a	 thógáil	 chun	a	
fuilghrúpa	a	sheiceáil.	Thug	dochtúir	an	earráid	seo	faoi	deara	tráth	ar	fhill	an	t-othar	
ar	an	ospidéal	ar	cuairt	ghnáthúil	réamhbhreithe.	

2. Glacadh	othar	isteach	san	ospidéal	de	bharr	tráma	-	othar	a	rabhthas	ar	an	eolas	
go	raibh	fuilghrúpa	Rh	D-diúltach	aici	-	agus	í	ina	35ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair.	
Cuireadh	sampla	fola	chuig	an	tsaotharlann	ionas	go	ndéanfaí	tástáil	le	haghaidh	an	
fhuilghrúpa,	 ionas	go	ndéanfaí	 scaghtástáil	antashubstainte	agus	 le	haghaidh	tástáil	
Kleihauer,	ach	níor	thug	an	t-eolaí	míochaine	a	bhí	ag	próiseáil	an	tsampla	faoi	deara	
go	 raibh	 fógra	 scríofa	 ar	 an	 sampla	 ag	 iarraidh	 go	 ndéanfaí	 tástáil	 le	 haghaidh	 Ig	
frith-D.	Tharla	earráid	eile	sa	mhéid	gur	scaoil	an	fhoireann	chliniciúil	an	t-othar	as	an	
ospidéal	gan	aon	chúram	leantach	a	dhéanamh	di.	Tugadh	an	earráid	faoi	deara	tráth	
ar	thug	an	t-othar	cuairt	ghnáthúil	ar	an	ospidéal	coicís	dár	gcionn	mar	ar	tugadh	
Ig	 frith-D	 di.	 Cuireadh	 an	 tuarascáil	 seo	 sa	 chatagóir	‘neamhghníomh’	mar	 nach	
bhfuil	ach	fianaise	theoranta	ann	a	thabharfadh	le	fios	go	bhfuil	mórán	éifeachtachta	
le	baint	as	Ig	Frith-D	a	thabhairt	breis	is	10	lá	tar	éis	teagmhas	íograithe	(RCOG,	
2002	mar	atá	luaite	ag	BCSH,	2008).	 	 	 	 	 	
Tuarascálacha	 3-6:	 Bhain	 ceithre	 thuarascáil	 le	 hothair	 réamhbhreithe	 a	 glacadh	
isteach	san	ospidéal	agus	iad	ag	cur	fola	san	fhaighin.			

3. Glacadh	othar	isteach	sa	rannóg	éigeandála	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre	agus	
í	 ina	15ú	 seachtain	dá	 tréimhse	 iompair	mar	 go	 raibh	 sí	 ag	 cur	 fola	 san	 fhaighin.	
Scaoileadh	 an	 t-othar	 amach	 as	 an	ospidéal	 agus	 iarradh	uirthi	 filleadh	 an	 lá	 dár	
gcionn	chun	Ig	Frith-D	a	fháil	ach	d’ainneoin	a	lán	iarrachtaí	dul	i	dteagmháil	léi	níor	
fhill	sí	ar	an	ospidéal.		

4. Glacadh	othar	 isteach	 in	 aonad	 iontrálacha	 cnáimhseachais	 in	ospidéal	 ginearálta	
agus	í	 ina	19ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair	–	bhí	sileadh	faighne	uirthi	agus	cur	
fola	féideartha	freisin.	Tar	éis	scrúdú	leighis	a	dhéanamh	uirthi,	ní	raibh	aon	fhianaise	
ann	go	raibh	sí	ag	cur	 fola	agus	scaoileadh	amach	as	an	ospidéal	 í	gan	aon	aird	a	
thabhairt	ar	a	stádas	RhD-diúltach.	Sé	seachtaine	dár	gcionn	d’fhreastail	sí	ar	chlinic	
réamhbhreithe	san	ospidéal	céanna	ar	cuairt	ghnáthúil	agus	chuir	sí	an	 fhoireann	
chliniciúil	 ar	 an	 eolas	 go	 raibh	 ceist	 ann	 faoi	 chur	 fola	 faighne.	 Rinneadh	 scrúdú	
leighis	eile	uirthi	agus	níor	tugadh	aon	chur	fola	faoi	deara	agus	tharla	sé	arís	nár	
thug	an	dochtúir	aon	aird	ar	a	stádas	RhD-diúltach.	Tógadh	sampla	 fola	ón	othar	
seo	trí	seachtaine	dár	gcionn	chun	fuilghrúpáil	a	dhéanamh	agus	bhí	an	scagthástáil	
antashubstainte diúltach.   

Teagmhais	Throma	Dhíobhálacha	2011



Tuarascáil NHO 2010/2011 213

5. Glacadh	othar	 isteach	sa	rannóg	éigeandála	agus	 í	 ina	15ú	seachtain	dá	 tréimhse	
iompair	mar	go	raibh	sí	ag	cur	fola	san	fhaighin.	Tógadh	sampla	fola	chun	fuilghrúpáil,	
scagthástáil		antashubstainte	agus	tástáil	Kleihauer	a	dhéanamh	agus	coinníodh	an	
t-othar	san	ospidéal.	Scaoileadh	amach	í	trí	lá	dár	gcionn	gan	aon	Ig	frith-D	a	fháil.	
Níor	léirigh	an	anailís	ar	an	mbunchúis	cén	chúis	bheacht	a	bhí	leis	an	earráid	ach	
is	 cosúil	 gur	 breacadh	 síos	 na	 torthaí	 i	 nótaí	 an	 othair	 gan	 aon	 athbhreithniú	 a	
dhéanamh orthu.

6.	 Glacadh	othar	isteach	in	ospidéal	ginearálta	le	haghaidh	cúram	cnáimhseachais	agus	
ina	14ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair	agus	í	a	maíomh	go	raibh	sileadh	agus	cur	
fola	faighne	uirthi,	chomh	maith	le	pian	sa	bholg.		Cúpla	lá	dár	gcionn	dhearbhaigh	
a	 dochtúir	 teaghlaigh	 go	 raibh	 ionfhabhtú	 chonair	 an	 fhuail	 (UTI)	 uirthi.	Tar	 éis	
scrúdú	leighis	a	dhéanamh	uirthi	níor	 léir	ar	bhain	an	sileadh	faighne	leis	an	gcur	
fola	faighne	nó	leis	an	UTI.	Tógadh	sampla	fola	 le	haghaidh	fuilghrúpála	agus	chun	
scagthástáil	 antashubstainte	 a	 dhéanamh	 ach	 scaoileadh	 an	 t-othar	 amach	 as	 an	
ospidéal	gan	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	na	torthaí.	Tugadh	an	earráid	faoi	deara	
tráth	ar	fhreastail	an	t-othar	ar	an	ospidéal	ar	cuairt	ghnáthúil	réamhbhreithe	ceithre	
seachtaine	dár	gcionn.	 	 	 	 	 	 	 	
Bhain	an	tuarascáil	deiridh	le	hothar	a	raibh	breith	anabaí	aici	agus	ar	scaoileadh	as	
an	ospidéal	í	gach	aon	Ig	frith-D	a	thabhairt	di:

7.	 Glacadh	othar	isteach	in	ospidéal	ginearálta	a	chuireann	cúram	cnáimhseach	ar	fáil	
-	othar	a	rabhthas	ar	an	eolas	 faoina	stádas	Rh	D-diúltach	–	agus	 í	beagnach	 ina	
12ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair.	Measadh	go	raibh	páirt-chailleadh	gine	tarlaithe.	
Socraíodh	coinne	di	chun	freastal	ar	an	Aonad	Luath-Thoirchis	trí	lá	dár	gcionn,	ach	
níor	fhreastail	sí	ar	an	aonad	go	ceann	13	lá	tar	éis	an	teagmhais	fhéideartha	íograithe		
(PSE).	Dearbhaíodh	le	hultrafhuaim	go	raibh	cailleadh	gine	tarlaithe	agus	cuireadh	
cóir	leighis	uirthi	dá	réir,	ach	scaoileadh	amach	as	an	ospidéal	í	gan	aon	sampla	fola	
a	 thógáil	 le	 fuilghrúpáil	 a	dhéanamh	agus	 gan	 a	 fuilghrúpa	 stairiúil	 a	 sheiceáil.	Bhí	
scagthástáil	antashubstainte	a	rinneadh	ar	an	othar	ina	dhiaidh	sin	diúltach.

Moill	ar	thabhairt	Ig	frith-D	(n=12)
Bhain	na	cásanna	seo	le	moill	ar	thabhairt	Ig	frith-D.	Níor	tugadh	Ig	frith-D	don	othar	go	dtí	
tar	éis	na	huasteorann	molta	ama	de	72	uair	an	chloig	tar	éis	an	teagmhais	íograithe.	

Othair	Iarbhreithe	(n=5)
1. Rugadh	 naíonán	 RhD-deimhneach	 d’othar	 Rh	 D-diúltach.	 Sa	 mhéid	 go	 raibh	

an	naíonán	 san	 aonad	do	nua-naíonna	 cuireadh	 cúram	ar	 an	mháthair	 sa	 bharda	
réamhbhreithe.	 	 Ina	 dhiaidh	 sin,	 níor	 thug	 na	 haltraí	 cnáimhseacha	 an	 nasc	 idir	
fuilghrúpa	an	naíonáin	agus	fuilghrúpa	na	máthar	faoi	deara.	Tugadh	an	earráid	faoi	
deara	táth	a	rabhthas	ar	tí	an	bhean	a	scaoileadh	amach	as	an	ospidéal	agus	tugadh	
Ig	frith-D	di	ag	an	bpointe	sin	(n=1).		

2. Glacadh	 othar	 isteach	 i	 rannóg	 éigeandála	 in	 ospidéal	 máithreachais	 tar	 éis	 di	
ginmhilleadh	máinliachta	a	fháil	thar	lear	trí	lá	roimhe	sin.		Níor	tugadh	Ig	frith-D	di	
roimhe	sin.		Tógadh	sampla	fola	chun	fuilghrúpáil	agus	scagthástáil	antashubstainte	
a	 dhéanamh	 agus	 iarradh	 ar	 an	 othar	 filleadh	 an	 lá	 dár	 gcionn.	D’ainneoin	 a	 lán	
iarrachtaí	a	dhéanamh	dul	i	dteagmháil	léi,	níor	fhill	an	t-othar	go	ceann	naoi	lá	agus	
tugadh	an	Ig	frith-D	di	ag	an	staid	sin	(n=1).
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3. Rinneadh	 gearradh	 Caesarach	 ar	 othar	 le	 stádas	 A	 Rh	 D-diúltach	 in	 ospidéal	
máithreachas	ar	rugadh	naíonán	Rh	D-deimhneach	di.	Aistríodh	 í	 láithreach	chuig	
ospidéal	 ginearálta.	 D’eisigh	 HBB	 Ig	 frith-D	 san	 ospidéal	 máithreachais	 ach	 níor	
tugadh	don	othar	é.		Ní	dhearnadh	aon	iniúchadh	san	ospidéal	ginearálta	ar	an	ngá	a	
bhí	ag	an	othar	le	Ig	frith-D.	Tugadh	an	earráid	faoi	deara	tráth	ar	aimsíodh	Ig	frith-D		
sa	chuisneoir	eisiúna	san	ospidéal	máithreachais	(n=1).	 	 	 	
Bhain	dhá	thuarascáil	le	hothair	a	fuair	Ig	frith-D	le	déanaí:		

4. Tugadh	 Ig	 frith-D	d’othar	 le	stádas	Rh-diúltach	agus	 í	 ina	11ú,	23ú,	26ú	agus	34ú	
seachtain	dá	 tréimhse	 iompair.	Ceithre	seachtaine	dár	gcionn	rugadh	naíonán	Rh	
D	don	bhean	ach	bhí	an	dochtúir	den	tuairim	mhícheart	nach	raibh	gá	le	breis	Ig	
frith-D.	Tugadh	an	earráid	 faoi	deara	 le	 linn	athbhreithniú	haemafhaireachais	 agus	
tugadh	Ig	frith-D	don	bhean	breis	is	72	uair	i	ndiaidh	bhreith	an	linbh	(n=1).

5. Tugadh	 Ig	 frith-D	 d’othar	 le	 stádas	 Rh-diúltach,	 a	 bhí	 tar	 éis	 titim,	 coicís	 sular	
rugadh	 naíonán	 RhD-deimhneach	 di.	 	 D’fhiafraigh	 an	 t-othar	 agus	 an	 mac	 léinn	
cnáimhseachais	den	altra	cnáimhseachais	ar	chóir	 Ig	 frith-D	sa	bhreis	a	 thabhairt	
don	othar.	Sa	mhéid	nach	raibh	sí	cinnte	chuir	sí	ceist	ar	dhochtúir	sóisearach.	Chuir	
an	dochtúir	sin	ceist	ar	dhochtúir	níos	sinsearaí	agus	beartaíodh,	go	hearráideach,	
nach	raibh	gá	 le	breis	 Ig	 frith-D.	Tugadh	an	earráid	 faoi	deara	tráth	a	rabhthas	ag	
scaoileadh	an	othair	amach	as	an	ospidéal,	agus	glaodh	ar	ais	chuig	an	ospidéal	ar	an	
othar	chun	breis	Ig	frith-D	a	thabhairt	di	85	uaire	i	ndiaidh	bhreith	an	naíonáin	(n=1)

Othair	Réamhbhreithe	(n=7)
1. D’imigh	 othar,	 le	 stádas	 RhD-diúltach,	 faoi	 ghnáthamh	 ceifileach	 agus	 í	 ina	 37ú	

seachtain	 dá	 tréimhse	 iompair.	 	 Níor	 ordaigh	 an	 Cnáimhseoir	 Comhairleach	 Ig	
frith-D	le	tabhairt	don	othar	i	ndiaidh	an	ghnáthaimh.	Tugadh	an	earráid	faoi	deara	
le	linn	cuairt	réamhbhreithe	seacht	lá	dár	gcionn	agus	tugadh	an	Ig	frith-D	di	ag	an	
bpointe	sin		(n=1).

2. Tráth	a	raibh	othar	ina	11ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair	fuarthas	amach	go	raibh	
an	toircheas	eachtópach.	Cuireadh	cóireáil	neamh-mháinliachta	uirthi	agus	aistríodh	
í	chuig	barda		gínéiceolaíochta	in	ospidéal	eile.	Roimhe	sin,	tógadh	sampla	fola	chun	
fuilghrúpáil	agus	scagthástáil	antashubstainte	a	dhéanamh	air,	agus	an	lá	dár	gcionn	
scaoileadh	 an	 t-othar	 as	 an	 ospidéal.	 	 Chuir	 HBB	 glao	 teileafóin	 ar	 an	 ospidéal	
máithreachais	ach	cuireadh	in	iúl	dóibh	nach	raibh	gá	ag	an	othar	le	haon	Ig	frith-D.	
Tugadh	 an	 earráid	 faoi	 deara	 sé	 lá	 dár	 gcionn	 tráth	 ar	 fhreastail	 an	 othar	 ar	 an	
ospidéal	máithreachais	agus	tugadh	Ig	frith-D	di	ag	an	bpointe	sin.				 	
Bhain	dhá	thuarascáil	le	hothair	le	bás	ionútarach:

3. Tharla	bás	ionútarach	i	mbean,	le	stádas	Rh	D-diúltach,	agus	í	ina	28ú	seachtain	dá	
tréimhse iompair. Glacadh í isteach san ospidéal máithreachais. Cuireadh sampla 
fola	chuig	an	tsaotharlann	chun	tástáil	Kleihauer		a	dhéanamh	agus	tugadh	tuairisc	
ó	bhéal	don	fhoireann	chliniciúil	sa	bharda	réamhbhreithe.	Scaoileadh	an	t-othar	as	
an	ospidéal	gan	aon	Ig	frith-D	a	thabhairt	di.		Thug	an	t-eolaí	míochaine	an	earráid	
faoi	deara	agus	tháinig	an	t-othar	ar	ais	chuig	an	ospidéal	trí	lá	dár	gcionn.	Tugadh	Ig	
frith-D	di	ag	an	bpointe	sin.

4. Saintuairisc          
Tar	éis	do	bhean,	le	stádas	Rh	D-diúltach,	a	chur	in	iúl	dá	dochtúir	teaghlaigh	agus	
í	 ina	36ú	seachtain	dá	 tréimhse	 toirchis	nach	raibh	aon	 	ghluaiseachtaí	 féatais	 ag	
tarlú	le	trí	lá	anuas	chuir	an	dochtúir	í	ar	aghaidh	chuig	an	ospidéal	ginearálta.		Níor	
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thug	an	t-othar	a	cuid	nótaí	léi	ón	dochtúir	teaghlaigh	agus	ní	raibh	an	Cnáimhseoir	
Comhairleach	a	bhí	ag	plé	léi	cheana	ar	fáil.	Dearbhaíodh	le	hultrafhuaim	go	raibh	
bás	 ionútarach	 tarlaithe,	 ach	 sa	mhéid	 go	 raibh	 an	 t-othar	 chomh	 corraithe	 sin	
beartaíodh	ar	choinne	a	thabhairt	di	le	filleadh	ar	an	ospidéal	48	uair	dár	gcionn	le	
go	spreagfaí	an	bhreith.		Mar	thoradh	ar	chomhthéacs	cliniciúil	an	cháis	seo,		theip	
ar	bhfoireann	a	bhí	ag	déanamh	cúraim	den	othar	Ig	frith-D	a	thabhairt	di.	D’fhill	an	
t-othar	ar	an	ospidéal	agus	rinne	a	Cnáimhseoir	Comhairleach	féin	athbhreithniú	
ar	a	cás.	Tugadh	cógas	di	chun	an	bhreith	a	spreagadh	agus	scaoileadh	amach	as	an	
ospidéal	arís	í	gan	aon	Ig	frith-D	a	thabhairt	di.	D’fhill	an	t-othar	ceithre	lá	dár	gcionn	
mar	a	bhí	beartaithe	agus	tugadh	an	earráid	faoi	deara	ag	an	bpointe	sin	agus	tugadh	
Ig	frith-D	di.	Bhí	tástáil	d’antashubstaintí	 frith-D	an	othair	diúltach	tráth	ar	fhill	sí	
don	tástáil	sin.	Ar	na	nithe	a	chuir	leis	na	fadhbanna	sa	chás	seo	bhí	anacair	an	othair	
agus	na	deacrachtaí	cumarsáide	a	bhí	ann	–	bhí	gá	le	hateangaire.		 	 	
Bhain	na	trí	thuarascáil	eile	le	hothair	a	raibh	cur	fola	faighne	orthu:

5. D’fhreastail	othar,	a	bhí	beagnach	 ina	33ú	seachtain	dá	tréimhse	 impair,	ar	chlinic	
réamhbhreithe	 in	ospidéal	 ginearálta	 agus	 chuir	 in	 iúl	 go	 raibh	 sí	 ag	 cur	 fola	 san	
fhaighin	an	tseachtain	roimhe	sin	agus	í	ar	saoire.	Tógadh	sampla	fola	chun	fuilghrúpáil	
agus	scagthástáil	antashubstainte	a	dhéanamh	agus	bhí	toradh	diúltach	ar	an	tástáil		
eisionnalta	aigéid	agus	tugadh	Ig	frith-D	di.		Trí	seachtaine	dár	gcionn,	agus	í	beagnach	
ina	36ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair,	glacadh	isteach	san	ospidéal	í	mar	go	raibh	sí	
ag	cur	fola	ina	fhaighin.		Dearbhaíodh	le	sampla	fola	eile	ón	othar	go	raibh	sí	RhD-
diúltach	agus	go	raibh	an	scagthástáil	antashubstainte	diúltach	agus	go	raibh	an	tástáil	
eisionnalta	aigéid	diúltach	 freisin.	Rinneadh	cinneadh	earráideach	cliniciúil	breis	 Ig	
frith-D	a	thabhairt	di	sa	tréimhse	sé	seachtaine	deireanacha	agus	í	ag	iompar.	Tugadh	
an	earráid	faoi	deara	le	linn	seiceáil	stoic	ar	an	gcuisneoir	eisiúna	tráth	ar	aimsíodh	
an	Ig	frith-D	don	othar.	 Iarradh	ar	an	othar	filleadh	ar	an	ospidéal	agus	tugadh	Ig	
frith-D	di	ocht	lá	i	ndiaidh	an	teagmhais	PSE.	Tógadh	sampla	fola	eile	ceithre	mhí	dár	
gcionn	agus	bhí	an	scagthástáil	antashubstainte	diúltach	(n=1).

6.	 Glacadh	 othar,	 le	 stádas	 Rh	 D-diúltach,	 isteach	 i	 mbarda	 	 breithe	 in	 ospidéal	
máithreachais	lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre	agus	í	ag	cur	fola	san	fhaighin,	agus	
í	ina	28ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair.	Tar	éis	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	an	gcás,	
scaoileadh	amach	as	an	ospidéal	arís	í	agus	d’fhill	sí	ar	an	ospidéal	an	lá	dár	gcionn	
mar	nach	n-eisítear	Ig	frith-D	Ig	 lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre.		Níor	tógadh	
aon	sampla	fola	chun	fuilghrúpáil	agus	scagthástáil	antashubstainte	a	dhéanamh	agus	
níor	breacadh	síos	aon	nótaí	maidir	le	cúram	leantach	an	othair.			D’imigh	an	t-othar	
i	dteagmháil	leis	an	ospidéal	cúig	lá	dár	gcionn,	ámh,	agus	iarradh	uirthi	filleadh	ar	an	
ospidéal.		Tugadh	Ig	frith-D	di	cúig	lá	tar	éis	an	PSE	(n=1).

7.	 D’fhreastail	othar,	a	bhí	ina	13ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair,	ar	an	Aonad	Luath-
Thoirchis	(EPU)	in	ospidéal	ginearálta	a	chuireann	cúram	cnáimhseach	ar	fáil.	Bhí	sí	
ag	cur	fola	san	faighin	le	dhá	lá	anuas.	Níor	tógadh	aon	sampla	fola	chun	fuilghrúpáil	
agus	 scagthástáil	 antashubstainte	 a	 dhéanamh	 agus	 níor	 tugadh	 aon	 Ig	 frith-D	di.	
Bhí	 a	 stair	maidir	 le	 fuilghrúpa	 ar	 fáil	 ar	 an	 gcóras	 faisnéise	 saotharlainne	 	 (LIS)	
ach	 ní	 dhearnadh	 an	 córas	 sin	 a	 sheiceáil.	Tugadh	 an	 earráid	 faoi	 deara	 tráth	 ar	
fhreastail	an	t-othar	ar	chlinic	for-rochtana	an	ospidéil	chéanna	le	haghaidh	coinne	
réamhbhreithe	ceithre	lá	dár	gcionn.	Iarradh	uirthi	filleadh	ar	an	ospidéal	ginearálta	
an	lá	céanna	ionas	go	ndéanfaí	fuilghrúpáil	uirthi	agus	Ig	frith-D	a	thabhairt	di	dá	mba	
ghá.		Sa	mhéid	go	raibh	cúraimí	teaghlaigh	eile	uirthi,	ámh,	ní	fhéadadh	sí	freastal	go	
dtí	an	lá	dár	gcionn,	mar	ar	tugadh	an	frith-D	di,	cúig	lá	tar	éis	an	teagmhais	PSE.
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Tabhairt	Ig	Frith-D	gan	ghá	(n=2)
Bhí	dhá	thuarascáil	ann	a	bhain	le	tabhairt	Ig	Frith-D	gan	ghá	agus	is	othair	iarbhreithe	a	bhí	
i	gceist	sa	dá	chás:	

1. Tógadh	samplaí	fola	chun	fuilghrúpáil	agus	scagthástáil	antashubstainte	a	dhéanamh	
le	haghaidh	othair	a	bhí	Rh	D-diúltach	agus	 í	 ina	 seachtú	seachtain	agus	 ina	28ú	
seachtain	dá	tréimhse	iompair.	Rugadh	naíonán	Rh	D-deimhneach	di	ach	níor	thóg	
an	t-altra	cnáimhseach	samplaí	fola	ón	tsreang	imleacáin,	ach	léirigh	samplaí	fola	a	
thóg	péidiatraí	ón	tsreang	go	raibh	an	naíonán	DCT-deimhneach.		D’iarr	an	banc	fola	
ospidéil	go	dtógfaí	an	sampla	fola	arís	agus	léirigh	tástáil	Kleiheur	gur	tharla	cur	fola	
de	16ml,	agus	go	raibh	antashubstaintí	frith-D	agus	frith-E	i	láthair.	Dúirt	an	dochtúir,	
nach	 raibh	 in	 iúl	 ar	 thorthaí	 na	 scagthástála	 antashubstainte,	 leis	 an	 bhfoireann	
chnáimhseachais	Ig	frith-D	a	thabhairt	don	bhean.	Seiceáladh	taifead	an	othair	ach	ní	
raibh	aon	taifead	ann	a	chuir	in	iúl	gur	lorgaíodh	scagthástáil	antashubstainte	tar	éis	
bhreith	an	naíonáin	agus	ní	raibh	torthaí	na	scagthástála	antashubstainte	ar	fáil	don	
fhoireann	chliniciúil	ar	an	gcóras	faisnéise	ríomhaire.		Tugadh	Ig	frith-D	don	othar	ón	
stoc sa chuisneoir míochaine sa limistéar cliniciúil.  

2. Bhí	toradh	diúltach	ar	scagthástáil	antashubstainte	a	rinneadh	ar	fhuil	othair	le	stádas	
Rh-diúltach	agus	í	ina	13ú,	28ú	agus	32ú	seachtain	dá	tréimhse	iompair,	faoi	seach.		
Bhí	an	t-othar	tar	éis	freastal	ar	ospidéal	áitiúil,	ach	tástáladh	na	samplaí	in	ospidéal	
réigiúnach	HBB.	Sa	36ú	seachtain	bhí	an	scagthástál	antashubstainte	deimhneach	le	
haghaidh	frith-D	agus	cuireadh	sampla	chuig	an	ionad	tagartha	le	go	ndéanfaí	é	a	
chainníochtú.		Ní	raibh	aon	stair	ná	aon	fhianaise	ann	a	thabharfadh	le	tuiscint	gur	
tharla	 teagmhas	 íograithe.	 	An	 lá	 roimh	bhreith	 an	naíonáin	 tógadh	 sampla	 le	 go	
ndéanfaí	fuilghrúpáil	agus	scagthástáil	antashubstainte	agus	breacadh	síos	go	soiléir	
i	nótaí	an	othair	go	raibh	sí	deimhneach	le	haghaidh	frith-D.		Rugadh	naíonán	Rh	
D-deimhneach	 don	 bhean	 agus	 tugadh	 frith-D	di	 agus	 cuireadh	 samplaí	 fola	 eile	
chuig	 an	 tsaotharlann	 ionas	 go	 ndéanfaí	 scagthástáil	 antashubstainte	 orthu.	Thug	
foireann	HBB	réigiúnach	an	earráid	faoi	deara	tráth	ar	imigh	siad	i	dteagmháil	leis	
an	ospidéal	áitiúil	chun	a	dhearbhú	cibé	ar	chóir	Ig	frith-D	a	thabhairt	don	othar	nó	
nár	chóir.

Cé	a	bhí	páirteach	i	ndéanamh	earráidí	agus	cár	tharla	siad?	
Tharla	formhór	(95%)	na	n-earráidí	i	measc	na	mball	foirne	sa	chleachtas	cliniciúil	agus	bhain	
siad	le	níos	mó	ná	ball	foirne	amháin.	I	roinnt	cásanna	bhí	níos	mó	ná	duine	amháin	i	gceist	
sa	teagmhas.	In	dhá	chás	níor	fhill	an	t-othar	ar	an	ospidéal	chun	go	ndéanfaí	athbhreithniú	
uirthi/nó	chun	Ig	frith-D	a	fháil.

Mar	a	luadh	i	dTuarascáil	Bhliantúil	2010	meastar	na	tuarascálacha	seo	a	bheith	ina	dtoradh	
ar	theipeanna	i	gcórais	HBB.	
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Tábla	102:	Cé	a	bhí	páirteach	i	ndéanamh	earráidí	agus	cár	tharla	siad?	

Cé a bhí páirteach i ndéanamh 
na	hearráide?	

n Cár	tharla	an	earráid?	 n

Dochtúir	agus	cnáimhseach 7 Barda 9

Dochtúir 9 An	tAonad	Luath-Thoirchis	 2

Cnáimhseach/foireann	altranais	 5 HBB 4

An	Rannóg	Éigeandála	 3

Eile 
•	 Seomraí	Breithe	(n=1)
•	 Rannóg	na	nOthar	Seachtrach	(n=1)
•	 Aonad	Iontrála	(n=1)	

3

Cár	tugadh	faoi	deara	an	earráid	agus	cé	a	thug	an	earráid	faoi	deara?	
Tugadh	 formhór	 (43%)	 na	 n-earráidí	 faoi	 deara	 in	 HBB	 tráth	 nár	 bailíodh	 Ig	 frith-D	 ón	
gcuisneoir	eisiúna	nó	tráth	a	ndearnadh	athbhreithniú	ar	thaifid	an	othair	(Tábla	103).

Tábla	103:	Sonraí	maidir	le	hearráid	a	thabhairt	faoi	deara	(n=21)

Cé	a	thug	an	earráid	faoi	deara? n Cár	tugadh	an	earráid	faoi	deara?	 n

Cnáimhseach 9 HBB	 9

Foireann	HBB	 7 Clinic réamhbhreithe 7

Foireann Chliniciúil 3 Barda 3

Oifigeach	Haemaefhaireachais	 2 Rannóg	Éigeandála 1

Aonad	Luath-Thoirchis 1

Cad	ba	chúis	leis	an	earráid?
Bhí	an	earráid	dhaonna	ina	fachtóir	i	21	tuarascáil.	Luadh	earráidí	córais	i	6/21	tuarascáil.	Tá	
miondealú	ar	anailís	na	bunchúise	tugtha	i	dTábla	thíos.	I	roinnt	tuarascálacha	bhí	níos	mó	
ná cúis amháin leis an earráid.  

Tábla	104:	Miondealú	ar	Anailís	na	mBunchúiseanna	

Earráid	Dhaonna:	Cúis n Earráid	sa	Chóras:	Cúis n

Níor	cloíodh	le	beartais	agus	le	gnáthaimh 15 Dearadh	an	chórais 1

Neamhaird 8 Tosaíochtaí Bainistíochta 1

Easpa eolais 6 Easpa	beartas/gnáthamh 1

Comhordú/cumarsáid 3 Eile:	 3

Neamhghéilliúlacht	na	n-othar	 2
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Gníomh	Ceartaitheach	agus/nó	Coisctheach	
Sonraíodh	gníomh	ceartaitheach	agus/nó		coisctheach	i	17/21	(81%)	tuarascáil.

Tábla	105:	Gníomh	Ceartaitheach	agus/nó	Coisctheach

 n Cur Síos

7 Cuireadh	athoiliúint/athoideachas	ar	an	bhfoireann	maidir	le	beartais	agus	gnáthaimh	
an ospidéil. 

5 Cuireadh an Cnáimhseoir Comhairleach/an tAltra/an Cnáimhseach ar an eolas 
faoin	teagmhas	agus	cuireadh	ina	luí	ar	an	bhfoireann	go	mbeadh	orthu	bheith	níos	
airdeallaí	agus	iad	ag	cloí	le	beartais	agus	gnáthaimh	an	ospidéil.

1 Rinneadh	cúram	 leantach	den	othar	chun	a	 fháil	amach	ar	cruthaíodh	 frith-D	 ina	
córas.

1 Déantar	Ig	frith-D	a	ordú	ó	HBB	an	lá	céanna	is	atá	an	t-othar	san	ospidéal	tar	éis	
do	theagmhas	féideartha	íograithe	titim	amach	(i	gcás	go	bhfuil	sin	indéanta).

1 Cuirfear	an	tOifigeach	Haemafhaireachtias	ar	an	eolas	 faoi	cé	hiad	na	baill	 foirne	
leighis	atá	ag	obair	sa	Rannóg	Cnáimhseachais	ar	bhonn	dochtúra	ionaid.

1 Tugadh	rochtain	don	fhoireann	chliniciúil	ar	chóras	faisnéise	HBB	ionas	gur	féidir	leo	
stádas	Rh	D	na	n-othar	a	dhearbhú.

1 Ig	Frith-D	le	heisiúint	ó	chuisneoir	HBB	agus	ní	le	stóráil	i	gcuisneoir	an	bharda.

1 Cuireadh	Rannóg	Bainistíochta	Riosca	an	Ospidéil	ar	an	eolas.
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Príomhphointí

•	 I	 gcás	 na	 n-ospidéal	 sin	 a	 chuireann	 clinicí	 agus	 seirbhísí	 for-
Rochtana	ar	 fáil	 ba	 chóir	dóíbh	 a	 chinntiú	 go	bhfuil	 gnáthaimh	
stuama	 i	 bhfeidhm	 acu	 a	 chinnteodh	 go	 gcuirfí	 gníomhartha	
praiticiúla	 ceartaitheacha	 i	 bhfeidhm,	 go	 n-íoslaghdófaí	 aon	
mhíchaoithiúlacht	 d’othair	 agus	 go	 gcinteofaí	 go	 dtabharfaí	 Ig	
frith-D	in	am	trátha	agus	nach	mbeadh	ar	an	othar	aistir	fhada	a	
thaisteal.

•	 Tá roinnt pointí tábhachtacha a luadh i dtuarascálacha bliantúla 
NHO	roimhe	seo	fós	ina	bpointí	bailí:

1. 1).	 Is	 cúis	 imní	 ach	 go	 háirithe	 na	 tuarascálacha	maidir	
le	hothair	a	 scaoiltear	amach	as	an	ospidéal	gan	sampla	
fola	 a	 thógáil	 uathu	 chun	 scagthástáil	 fuilghrúpa	 agus	
antashubstaintí	 a	 dhéanamh,	 samplaí	 gan	 a	 bheith	
próiseáilte	nó	Ig	frith-D	a	bheith	eisithe	ag	HBB	lasmuigh	
de	ghnáthuaireanta	oibre.		Scaoileadh	othair	amach	as	an	
ospidéal	gan	torthaí	a	bheith	ar	fáil	agus	gan	Ig	frith-D	a	
thabhairt	 dóibh.	 Bhí	 roinnt	mhaith	 othar	 nár	 fhill	 ar	 an	
ospidéal.	 Luaigh	 a	 lán	 othar	 nach	 mbeadh	 ar	 a	 gcumas	
filleadh.	

2. Ba	 chóir	 go	 gcinnteodh	 ospidéil	 go	 bhfuil	 gnáthaimh	
stuama	i	bhfeidhm	ionas	go	dtabharfá	Ig	frith-D	d’othair	
laistigh	den	tréimhse	ama	a	mholtar.	Ní	mheasann	NHO	
othair	a	bheith	‘rannpháirteach	i	ndéanamh	na	hearráide’	
ach	amháin	i	gcás	gur	dhiúltaigh	siad	an	Ig	frith-D	amach	
is	amach.	Is	í	bunchúis	na	SAEanna	sin	ná	gur	próiseáladh	
samplaí	 fola	 lasmuigh	de	ghnáthuaireanta	oibre	agus	nár	
tugadh	frith-D	de	réir	threoirlínte	bunaithe	BCSH,	2006).	
Meastar	seo	a	bheith	 ina	 theip	córais	HBB	ar	 teip	 í	 atá	
intuartha	agus	ar	chóir	dul	i	ngleic	léi	mar	ghné	riachtanach	
den chúram cnáimhseach. 

3. Is	 í	 bunchúis	 na	 dteagmhas	 i	 roinnt	 mhaith	 cásanna	 ná	
easpa	eolais	a	bheith	ag	gairmithe	cúraim	sláinte	agus	nár	
chloígh	siad	le	treoirlínte	bunaithe.	Tá	an	chuma	ar	an	scéal	
go	bhfuil	deacrachtaí	ann	tuiscint	a	fháil	ar	na	fadhbanna	is	
bun	le	hothair	réamhbhreithe	bheith	ag	teacht	isteach	san	
ospidéil	tar	éis	teagmhas	féideartha	íograithe	sa	mhéid	gur	
tugadh	Ig	frith-D	dóibh	mar	thoradh	ar	theagmhas	éigin	
eile linn a dtréimhse toirchis.
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Moltaí	
1. An	chúis	is	coitianta	le	hantashubstaint	frith-D	ná	imdhíonadh	a	tharlaínn	sa	tréimhse	

réamhbhreithe	gan	aon	teagmhas	íograithe	dealraitheach	tarlaithe	(RCOG,	2011).	
Ní	raibh		próifiolascsas	gnáthúil	tugtha	isteach	in	Éirinn	go	dtí	2010,	ach	i	gcás	gach	
teagmhais	fhéideartha	íograithe,	ba	chóir	fuil	a	thastáil	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	
stádas	RhD-diúltach	ag	an	othar,	agus	i	gcás	nach	bhfuil	sí	íograithe	cheana	féin	le	
frith-D.

2. Ba	 chóir	 Ig	 frith-D	a	 thabhairt	 chomh	 luath	 agus	 is	 féidir	 i	 ndiaidh	 an	 teagmhais	
íograithe	 agus	 laistigh	 de	 thréimhse	 72	 uair	 an	 chloig.	 Mura	 bhfuil	 sin	 indéanta,	
féadtar	roinnt	cosanta	a	chur	ar	fáil	fiú	má	chuirtear	é	ar	fáil	laistigh	suas	go	10	lá	i	
ndiaidh	an	teagmhais	(RCOG,	2002	luaite	i	BCSH,	2008).

3. I	gcás	go	scaoiltear	othair	abhaile	gan	na	torthaí	bheith	ar	fáil	nó	gan	frith-D	a	fháil,	
ba	chóir	d’ospidéil	a	chinntiú	gur	féidir	leis	na	hothair	sin	filleadh	ionas	go	gcuirfear	
cóireáil	 orthu	 go	 tráthúil.	Níor	 chóir	 othair	 a	 scaoileadh	 abhaile	 sula	 dtugtar	 Ig	
frith-D	dóibh	ar	othair	iad	nach	mbeidh	in	ann	filleadh,	e.g.	mná	atá	ag	iompar	clainne	
agus	a	bhfuil	leanaí	acu	sa	bhaile	a	gcaithfidh	siad	cúram	a	dhéanamh	díobh,	mná	nach	
bhfuil	modh	iompair	acu,	i		gcás	drochaimsire.

4. Ba	chóir	d’ospidéil	a	chuireann	cúram	cnáimhseach	ar	 fáil,	 lena	n-áirítear	ospidéil	
ghinearálta	a	bhfuil	rannóga	éigeandála	agus	clinicí	for-rochtana	acu,	athbhreithniú	a	
dhéanamh	ar	chórais	chliniciúla	agus	HBB	le	haghaidh	na	n-othar	a	thagann	isteach	
san	ospidéal	le	teagmhais	a	d’fhéadfadh	iad	a	dhéanamh	níos	íogaire,	go	háirithe	na	
hothair	 sin	 atá	 ag	 teacht	 isteach	 lasmuigh	 de	 ghnáthuaireanta	oibre.	 Ba	 chóir	 go	
mbeadh	gnáthaimh	stuama	i	bhfeidhm	chun	a	chinntiú	go	dtógtar	samplaí	iomchuí,	
go	ndéantar	anailís	orthu	agus	go	ngníomhaítear	bunaithe	ar	na	torthaí	sin	ionas	go	
dtugtar	Ig	frith-D	laistigh	den	tréimhse	ama	a	mholtar	–	eadhon	72	uair	an	chloig.	
Cuireadh	Haematieolaithe	Comhairleacha	 Indibhidiúla	 agus	na	Maistrí	 in	ospidéil	
mháithreachais	atá	freagrach	as	fuilaistriú	ar	an	eolas	faoi	seo.

5. Ba	chóir	go	ndéanfaí	 iniúchadh	rialta	ar	chórais	ospidéil	ag	úsáid	gnáthamh	cosúil	
leosan	 arna	moladh	 ag	 SHOT	 (2011)	 agus	 ar	 féidir	 teacht	orthu	 ag:	 http://www.
shotuk.org/resources/current-resources

6.	 Mar	a	moladh	i	dtuarascálacha	bliantúla	NHO	roimhe	seo	tá	an	chumarsáid	leis	an	
othar	agus	an	tuiscint	atá	acu	ar	an	scéal	ríthábhachtach	sa	mhéid	go	bhféadfadh	
mná	a	bheith	den	tuairim	gur	chóir	Ig	frith-D	a	thabhairt	dóibh	agus	iad	ag	freastal	
ar	an	ospidéal	i	gcás	go	bhfuil	gá	acu	leis.		Moltar	go	gcuirfí	faisnéis	i	scríbhinn	ar	fáil	
d’othair	maidir	lena	stádas	RhD-diúltach	chun	a	cur	in	iúl	dóibh	cathain	a	bheadh	
gá	 le	 frith-D.	Ar	na	háiseanna	atá	úsáideach	sa	chomhthéacs	seo	 tá	úsáid	cárta	a	
chuireann	do	stádas	RhD-diúltach	in	iúl	(BCSH,	2006b	2008/09)	agus	bileog	eolais.

7.	 Má	dhéantar	 idirghabháil	 leighis	chun	an	t-útaras	a	 fholmhú	tar	éis	don	bhean	an	
12ú	 seachtain	 dá	 tréimhse	 iompair	 a	 shroicheadh	 is	 dócha	 go	dtarlóidh	 crapadh	
suntasach	san	útaras	agus	cur	fola	suntasach	i	gcomparáid	lena	dtarlaíonn	i	mbreith	
anabaí	uathghinte.	Cé	nach	bhfuil	aon	bhonn	fianaise	ann,	moltar	gur	chóir	Ig	frith-D	
a	thabhairt	sa	chomhthéacs	seo	(RCOG,	2011).

8.	 Is	gá	do	ghairmithe	cúraim	sláinte	a	bhíonn	i	mbun	bainistiú	na	n-othar	cnáimhseach,	a	
mbeadh	gá	acu	le	Ig	frith-D,	modúl	saotharlainne	agus/nó	modúl	cliniciúil	a	dhéanamh	
chomh	maith	le	measúnacht	sa	chlár	foghlama	ar	an	ngréasán	LearnProNHS.	Le	fáil	
ag:	http://www.learnbloodtransfusion.org.uk	
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9.	 I	gcás	na	n-othar	réamhbhreithe	le	stádas	Rh	D-diúltach	agus	a	thagann	isteach	san	
ospidéal	le	cur	fola	faighne	go	rialta	sa	tréimhse	idir	an	12ú	seachtain	dá	dtréimhse	
iompair	 agus	 a	 20ú	 seachtain	 iompair,	 ba	 chóir	 Ig	 frith-D	 a	 thabhairt	 dóibh	 ar	 a	
laghad	gach	6	seachtaine.	Ba	chóir	cóireáil	Ig	frith-D	a	chur	ar	othair	le	stádas	Rh	
D-diúltach	fiú	amháin	tar	éis	an	20ú	seachtain	dá	dtréimhse	iompair,	chomh	maith	
le	tomhas	FMH	ar	an	láthair	a	dhéanamh	gach	coicís	chun	a	fháil	amach	an	bhfuil	
tuilleadh	Ig	frith-D	de	dhíth	orthu		(BCSH,	2006).
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10.3 2011: sain-chomhdhlúthúcháin Fachtóirí 
Téachta 

Bailíonn	 NHO	 tuarascálacha	 maidir	 le	 sain-chomhdhlúthúcháin	 fachtóirí	 téachta	 agus	 le	
táirgí	fola	míochaine	toisc	go	mbaineann	siad	le	cleachtas	an	fhuilaistriúcháin.	Déantar	cur	
síos	ar	theagmhais	a	bhaineann	le	frith-D	i	gcaibidil	ar	leith.	Cuimsítear	frithghníomhartha	
díobhálacha	 ar	 chomhdhlúthúcháin	 fachtóirí	 agus	 táirgí	 a	 ghintear	 ó	 ábhar	 fola	 faoin	
reachtaíocht	maidir	 le	 cógaisíocht,	 agus	ní	mór	na	 frithghníomhartha	 sin	 a	 thuairisciú	 go	
díreach	do	IMB	(Bord	Leigheasra	na	hÉireann).	Dá	bhrí	sin,	ní	dhéantar	cur	síos	orthu	sa	
tuarascáil	seo.	Ní	gá	teagmhais	throma	dhíobhálacha	a	bhaineann	le	sain-chomhdhlúthúcháin	
fachtóirí	téachta	a	thuairisciú	faoi	Threoir	Fola	an	AE.	

Torthaí
Rinneadh	 trí	 chás	 a	 thuairisciú,	 agus	 measadh	 go	 bhféadfadh	 na	 cásanna	 sin	 díobháil	
mheasartha	a	dhéanamh.	Bhí	othair	os	cionn	seachtó	bliain	d’aois	(>70	bliain)	i	gceist	le	dhá	
chás,	agus	othar	ar	dhuine	fásta	é	i	gceist	leis	an	gcás	eile.	Rinneadh	na	tuarascálacha	a	aicmiú	
faoi	na	ceannteidil	seo	a	leanas:

Eile	(n=2) 
1. Rinneadh	Comhdhlúthúchán	Coimpléasc	Prótroimbine	(PCC)	a	ordú	i	gcás	othar	

aosta	ag	a	raibh	leigheas	antaithéachtach	(INR	2.6)	á	thógáil	de	bhéal	agus	ar	a	raibh	
fuiliú	 ceirbreach.	Rinneadh	PCC	a	 iondoirteadh	 rómhall	 toisc	 gur	 ríomhadh	 ráta	
tugtha	an	leighis	(trí	chaidéal	iondoirte)	mar	3ml	san	uair	seachas	3ml	sa	nóiméad.	
Nuair	a	rinneadh	anailís	ar	an	mbunchúis	(RCA),	fuarthas	gur	tharla	an	earráid	mar	
gheall	ar	easpa	fíorúcháin	agus	nár	cloíodh	le	beartais	ná	le	nósanna	imeachta	mar	
sheiceáil	 beirt	 altraí	 an	 t-oideas	 agus	 an	 ráta	 caidéalaithe	 go	 cianda	 seachas	 cois	
leaba	an	othair.	Ba	é	an	tOifigeach	Haemafhaireachais	(HVO)	a	tháinig	ar	an	earráid	
le	linn	iniúchadh	siarghabhálach.	Measadh	go	bhfuair	an	t-othar	níos	lú	ná	leath	den	
mhéid PCC a bhí ordaithe.

2. Tháinig	othar	aosta	ag	a	raibh	leigheas	antaithéachtach	(INR	3.7)	á	thógáil	de	bhéal	
chuig	an	Rannóg	Éigeandála	agus	pian	san	abdóman	air.	Ba	é	an	diagnóis	a	rinneadh	
ná	go	bhféadfadh	bacainn	phutóige	a	bheith	air,	mar	aon	le	snaidhm	sheicne	i	réigiún	
an	imleacáin.	Rinneadh	cinneadh	go	gcuirfí	obráid	ar	an	othar	agus	ordaíodh	2205	
IU	PCC	dó	de	réir	na	comhairle	haemaiteolaíochta	a	fuarthas.	Tugadh	1500	IU	de	
sin	dó	sa	Rannóg	Éigeandála	thar	tréimhse	40	nóiméad.	Aistríodh	an	t-othar	chuig	an	
mbarda	ansin,	áit	a	ndearnadh	an	705	IU	eile	a	thabhairt	dó	thar	tréimhse	6	huaire	
an	chloig	agus	20	nóiméad.	De	réir	anailíse	a	rinneadh	ar	an	mbunchúis,	tharla	an	
earráid	toisc	nach	ndearna	a	dhóthain	monatóireachta	ar	an	othar,	ach	níor	tháinig	
aon	tátal	as	iniúchadh	a	rinneadh	ar	an	tréimhse	ama	fada	a	bhí	i	gceist.	Ní	raibh	ar	
chumas	na	foirne	cliniciúla	sonraí	na	heachtra	a	thabhairt	chun	cuimhne,	ach	ní	raibh	
fianaise	ar	bith	ann	a	thabharfaí	le	fios	gur	cuireadh	moill	ar	obráid	an	othair	mar	
gheall	ar	an	earráid.
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Táirge/comhábhar	earráideach	a	aistríodh	(n=1) 
I	gcás	othair	a	raibh	galar	ae	agus	neamhord	téachta	plasma	(INR	2.0)	air,	ordaíodh	2,000	IU	
PCC	 a	 thabhairt	 dó	 in	 áit	 Plasma	Cóirithe	 le	Tuaslagóir	 agus	Glantach.	Thángthas	 ar	 an	
earráid	le	linn	iniúchadh	siarghabhálach.	De	réir	anailíse	a	rinneadh	ar	an	mbunchúis,	bhain	
an	earráid	le	cliseadh	córas	mar	chuaigh	an	dochtúir	amú	maidir	le	trádainmneacha	an	dá	
tháirge	atá	cosúil	lena	chéile.	

Príomhphointe:

Tá roinnt de na cúiseanna earráide ar cuireadh béim orthu i dTuarascáil 
Bhliantúil	 NHO,	 2008/2009,	 ag	 tarlú	 i	 gcónaí.	 Bíonn	 mearbhall	
leanúnach	ann	mar	gheall	ar	thrádainmneacha	do	phlasma	SD	agus	do	
PCC	a	bheith	cosúil	lena	chéile.		Chun	an	mearbhall	sin	a	sheachaint,	
ba	cheart	na	táirgí	sin	a	ordú	mar	Phlasma	SD	agus	Comhdhlúthúchán	
Coimpléasc	Prótroimbine,	seachas	mar	Octaplas	agus	Octaplex.	Táthar	
ag	súil	go	rachadh	an	déantóir	i	ngleic	leis	sin	go	luath.

Moltaí:	
Faoi	mar	a	moladh	i	dTuarascálacha	Bliantúla	NHO	a	foilsíodh	roimhe	seo,	b’fhearr	go	mbeadh	
baint	 ag	 foireann	 chliniciúil	 atá	 eolach	 ar	 tháirgí	 téachta	 agus	 fola	 lena	 seiceáil	 agus	 lena	
dtabhairt	d’othair.		I	gcás	baill	foirne	nach	bhfuil	cleachtadh	acu	ar	chóireáil	a	chur	ar	othair	
a	bhfuil	neamhord	téachta	orthu	ná	ar	úsáid	táirgí	fola	amhail	PCC	agus	comhdhlúthúcháin	
fibrinigine,	moltar	dóibh	sainchomhairle	haemaiteolaíochta	a	 lorg	nuair	 is	 féidir.	 I	gcás	 ina	
mbíonn	caidéil	iondoirte	uathoibríocha	in	úsáid,	ba	cheart	an-chúram	a	ghlacadh	go	bhfuil	an	
ráta	ríofa	i	gceart	roimh	an	leigheas	a	thabhairt	don	othar.
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11. 2011: Frithghníomhartha Troma 
Díobhálacha 

Cuireadh	isteach	155	thuarascáil	ar	Fhrithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	ó	40	ospidéal	
(57%)	i	rith	bhliain	tuairiscithe	2011.	Tar	éis	athbhreithnithe,	ghlac	NHO	le	130	tuarascáil	
SAR.	Is	laghdú	é	sin	ar	fhigiúirí	2010.	Níor	imigh	an	25	tuairisc	eile	ar	aghaidh	(DNP)	toisc	
nár chomhlíon siad na critéir tuairiscithe. 

Faoi	mar	a	tharla	i	gcás	blianta	eile,	ní	dhearnadh	tuairisc	ar	bith	ar	ghalar	nódú	in	éadan	
óstaigh	 bainteach	 le	 fuilaistriú	 (TAGvHD),	 ar	 ghalar	 corcra	 iar-fhuilaistrithe	 (PTP)	 ná	 ar	
fhrithghníomhartha	díobhálacha	othair	a	bhain	le	réamh-uathdheonú	fola	(PAD).	Den	chéad	
uair,	ní	raibh	tuairisc	ar	bith	ar	fhrithghníomh	haemalaíoch	géar	fuilaistrithe	ná	ar	ionfhabhtú	
amhrasta	arna	tharchur	le	fuilaistriú.	

Bhain	 trí	 cinn	 de	 na	 tuarascálacha	 le	 cásanna	 féideartha	 de	 Ghéarghortú	 Scamhóige	
bainteach	le	Fuilaistriú	(TRALI)	ach,	tar	éis	athbhreithnithe,	rinneadh	dhá	chás	a	athaicmiú	
mar	Anaifiolacsas/Hipiríogaireacht	 (AA)	 agus	 níor	 imigh	 an	 cás	 eile	 ar	 aghaidh	 toisc	 gur	
measadh	gur	bhain	na	comharthaí	le	bunghalar	an	othair.	

Rinneadh	sé	thuairisc	déag	maidir	le	hothair	phéidiatraiceacha.	Níor	tuairiscíodh	frithghníomh	
ar	bith	 i	nua-naíonna	(faoi	bhun	4	seachtaine	d’aois)	agus	ní	dhearnadh	ach	dhá	thuairisc	
maidir	le	frithghníomh	i	naíonán	(1-12	mhí).	

Tá	catagóirí	na	bhfrithghníomhartha	 léirithe	 i	 SAR	Tábla	 thíos.	Tá	an	mhinicíocht	de	réir	
comhábhair	léirithe	agus	tá	achoimre	fhoriomlán	ar	na	sonraí	tugtha	i	SAR	Tábla	thíos.
Tabhair	faoi	deara:	tharla	naoi	bhfrithghníomh	mar	gheall	ar	earráid,	agus	tharla	péire	díobh	
seo in othair phéidiatraiceacha.

Tábla	106: Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	ar	ghlac	NHO	leo 

Frithghníomh	Trom	Díobhálach	ar	ghlac	NHO	leis 2010 2011

Géar-fhrithghníomh	
Fuilaistriúcháin 

Haemalú	imdhíoneolaíochta	de	bharr	
neamh-chomhoiriúnacht	ABO	 2 0

 
 
 
 
 

Haemalú	imdhíoneolaíochta	de	bharr	
alla-antasubstaint	eile	(Géar	<24	huaire) 4 0

Anaifiolacsas/hipiríogaireacht	(AA) 51 59

	Frithghníomh	Neamh-haemalaíoch	
Fiabhrasach Fuilaistriúcháin 46 31

SAR	neamhrangaithe 4 2

	Frithghníomh	Fotheannasach	
Fuilaistriúcháin 2 0

Frithghníomhartha	
Haemalaíocha	
Moillithe	
Fuilaistriúcháin 

Haemalú	imdhíoneolaíochta	de	bharr	
alla-antasubstaint	eile	(Moillithe	>24	
huaire) 11 6
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Frithghníomh	Trom	Díobhálach	ar	ghlac	NHO	leis 2010 2011

Aimhréidheanna 
Riospráide 
Fuilaistriúcháin 

	Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	
Fuilaistriú	(TACO) 24 32

 
 

Dispné	bainteach	le	Fuilaistriú 2 0

Géarghortú	 Scamhóige	 bainteach	 le	
Fuilaistriú	(TRALI) 0 0

Ionfhabhtú	 Amhrasta	
arna Tharchur le 
Fuilaistriú 

Ionfhabhtú	Baictéarach	arna	Tharchur	le	
Fuilaistriú 3 0

 
Ionfhabhtú	 Víreasach	 arna	 Tharchur	 le	
Fuilaistriú	(neamhdheimhnithe) 2 0

Iomláin	  151 130

Fíor	16:	Frithghníomh	Trom	Díobhálach	de	réir	comhábhair	2011	(n=130)
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Tábla	107: Sonraí	foriomlána	SAR	2011	(n=130)

Sonraí	foriomlána	SAR	2011	n=130

Comhábhair	i	gceist Próifíl	aoise	 Inleagthacht	 Toradh cliniciúil 

Fuilchealla	dearga 80
Naíonán	 (1-4	
bliana) 2 Neamhdhealraitheach	 1 Téarnamh iomlán 124

Pláitíní	aifiréise 37
Leanbh	 (5-11	
bhliain) 10 Féideartha 53

Mion-ainiarmhairtí	
paiteolaíocha 6

Pláitíní taiscthe 10
Déagóir	 (12-
17	mbliana) 4 Dealraitheach/Dóchúil 65

Ainiarmhairtí 
troma 

paiteolaíocha 0

Plasma	Cóirithe	
le	Tuaslagóir	agus	
Glantach	(SD	
Plasma) 1

Duine	 fásta	
(18-30	bliain) 9 Cinnte 11

Bás nár bhain le 
fuilaistriú	 2

Comhábhair 
iolracha 2

Duine	 fásta	
(31-50	bliain) 17

Fuilaistriú	éigeandála/Gnáth-
fhuilaistriú	

Am tosaithe an 
fhuilaistriúcháin	

  
Duine	 fásta	
(51-70	bliain) 36 Is	ea	 20

Laistigh	
d’uaireanta	
croíleacáin  95

  
Duine	 aosta	
(70+) 52 Ní	hea 99

Lasmuigh	
d’uaireanta	
croíleacáin 35

    Ní	fios 11 Fuilaistrithe 
neamh-éigeandála	

arna dtabhairt 
lasmuigh	
d’uaireanta	
croíleacáin 25      
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11.1 Géar-fhrithghníomh Fuilaistriúcháin (aTr) 2011

Torthaí 
Tuairiscíodh	92	chás	ATR	sa	bhliain	tuairiscithe	2011.	Is	laghdú	é	sin	ar	fhigiúirí	2010	(n=109).	Faoi	mar	a	léiríodh	
cheana,	ní	dhearna	tuairisc	ar	bith	ar	fhrithghníomh	haemalaíoch	géar	fuilaistrithe.	Tá	miondealú	ar	na	tuarascálacha	
ar	glacadh	leo	sa	tábla	thíos.

Tábla	108:	Géar-fhrithghníomhartha	Fuilaistriúcháin	(n=92)

Géar-fhrithghníomhartha	Fuilaistriúcháin	 n

Anaifiolacsas/hipiríogaireacht	 59

FNHTR 31

Neamhrangaithe	 2

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2011
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11.2 Frithghníomh Neamh-haemalaíoch 
Fiabhrasach Fuilaistriúcháin 2011 (n=31)

Torthaí
Chomhlíon	31	tuarascáil	ar	an	iomlán	na	critéir	maidir	le	FNHTR,	laghdú	ar	an	46	thuairisc	
a	 rinneadh	 in	 2010.	 Bhain	 formhór	 na	 bhfrithghníomhartha	 le	 RCC	 (n=26),	 agus	 bhain	
na	 frithghníomhartha	 eile	 le	 pláitíní	 aifiréise	 (n=3)	 agus	 le	 pláitíní	 taiscthe	 (n=2).	Daoine	
fásta	a	bhí	i	gceist	le	formhór	na	gcásanna	(n=29)	agus	tharla	dhá	fhrithghníomh	in	othair	
phéidiatraiceacha. 
 
Tábla	109: Achoimre	ar	shonraí	FNHTR	2011 

Líon	iomlán	FNHTR	n=31

Comhábhair	i	gceist Próifíl	aoise	 Inleagthacht	 Toradh cliniciúil 

Cealla	dearga 26
Naíonán	 (1-4	
bliana) 1 Neamhdhealraitheach	 1

Téarnamh 
iomlán 31

Pláitíní	aifiréise 3
Déagóir	 (12-
17	mbliana) 1 Féideartha 18

Fuilaistriú	éigeandála	/	
Gnáth-fhuilaistriú	

Pláitíní taiscthe 2
Duine	 fásta	
(18-30	bliain) 3 Dealraitheach/Dóchúil 12 Is	ea 3

 

Duine	 fásta	
(31-50	bliain) 7 Am	tosaithe	an	fhuilaistriúcháin	 Ní	hea 28

Duine	 fásta	
(51-70	bliain) 8 Laistigh	de	chroí-uaireanta		 27

 

  
Duine	 aosta	
(70+) 11 Lasmuigh	de	chroí-uaireanta	 4

   

Fuilaistrithe	neamh-
éigeandála	arna	dtabhairt	
lasmuigh	de	chroí-uaireanta 2

Cóireáil
Léiríodh	 i	 sé	 thuairisc	 nach	 raibh	 cóireáil	 ar	 bith	 de	 dhíth	 ar	 na	 hothair	 le	 haghaidh	 na	
gcomharthaí	a	bhí	orthu.

•	 Níor	cuireadh	ach	cóireáil	i	gcoinne	fiabhrais	ar	13	hothar
•	 Níor	tugadh	ach	frith-hiostaimín	d’othar	amháin	
•	 Níor	tugadh	ach	antaibheathach	d’othar	amháin		

Tugadh	meascán	 de	 dhrugaí	 éagsúla	 do	 na	 hothair	 eile,	 lena	 n-áirítear	 teiripe	 ocsaigine,	
stéaróidigh,	néalaitheoirí,	drugaí	i	gcoinne	fiabhrais,	agus	antaibheathaigh.	
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Imscrúduithe 
San	anailís	a	rinneadh	ar	na	tuarascálacha,	léirítear	go	ndearnadh	imscrúdú	maidir	le	héilliú	
baictéarach	i	bhformhór	na	gcásanna:

•	 Tógadh	saothráin	fola	ó	25	othar	(81%)	
•	 Tógadh	saothráin	ón	bpaca	i	20	cás	(65%)
•	 Tógadh	saothráin	fola	ón	othar	agus	ón	bpaca	in	18	gcás	(58%)	

Mar	sin	féin,	is	ábhar	imní	atá	i	líon	na	gcásanna	ina	ndearnadh	imscrúduithe	séireolaíocha	agus	
baictéaracha	araon	tar	éis	an	fhrithghnímh.	Cé	go	ndearnadh	roinnt	imscrúduithe	séireolaíocha	
in	athuair	in	18	gcás	(58%),	ní	dhearnadh	imscrúduithe	séireolaíocha	agus	baictéaracha	araon	
ar	an	sampla	ón	othar	agus	ar	an	sampla	ón	bpaca	i	gceist	ach	i	10	gcás	(32%).	

Rud	suntasach	eile	ná	nach	léiríodh	ach	i	10	dtuarascáil	gur	sheiceáil	an	fhoireann	chléireachais	
sonraí	an	othair	leis	na	sonraí	ar	an	bpaca	tar	éis	an	fhrithghnímh.	Bheadh	an	tseiceáil	sin	mar	
chéim	bhunúsach	den	bhainistíocht	tosaigh	ar	fhrithghníomh	fuilaistriúcháin.		

Príomhphointe 

Ba	cheart,	ar	a	laghad,	saothráin	fola	a	thógáil	ó	othair	agus	imscrúdú	
maidir	 le	 haemalú	 a	 dhéanamh	 ar	 othair	 ar	 a	 bhfuil	 FNHTR	 chun	
neamh-chomhoiriúnacht	 le	 fuilchealla	 dearga	 nó	 éilliú	 baictéarach	 a	
chur as an áireamh.  Ba cheart an dara seiceáil a dhéanamh le deimhniú 
gur	bhain	an	comhábhar	i	gceist	leis	an	othar	sin.

Toradh cliniciúil 
Tháinig	 gach	othar	chucu	 féin	go	hiomlán.	Léiríodh	an	 t-aga	 téarnaimh	 i	24	 thuairisc,	 agus	
tháinig	formhór	na	n-othar	(79%)	chucu	féin	laistigh	de	4	huaire	an	chloig.	Tháinig	na	hothair	
ar	fad	eile,	seachas	aon	othar	amháin,	chucu	féin	laistigh	de	24	huaire	an	chloig.

Bainistíocht	ar	fhuilaistrithe	ina	dhiaidh	sin
Léiríodh	in	11	tuarascáil	go	dtabharfaí	cógas	don	othar	roimh	an	gcéad	fhuilaistrithe	eile.	Ba	é	
a	bhí	sa	chógas	sin	ná	meascán	de	leigheas	i	gcoinne	fiabhrais	agus	de	fhrith-hiostaimín,	nó	de	
stéaróideach	agus	de	fhrith-hiostaimín.	

Moladh
I	gcás	othair	le	frithghníomhartha	fiabhrasacha	athfhillteacha,	moltar	triail	a	bhaint	as	cógas	
roimh	ré	mar	aon	 le	paraicéiteamól	de	bhéal	a	thabhairt	uair	an	chloig	sula	bhfuil	súil	 leis	
an	bhfrithghníomh	(nó	drugaí	 frith-athlastacha	neamhstéaróideacha	 i	gcás	othar	ar	a	bhfuil	
crithfhuacht	nó	creathadh	orthu	den	chuid	is	mó	–	ach	ba	cheart	measúnú	a	dhéanamh	ar	
rioscaí	an	chógais	in	aghaidh	dhéine	an	fhrithghnímh	a	dhéanamh	i	ngach	cás)	(BCSH,	2012).
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Frithghníomh	FNHTR	de	bharr	earráide 
Tharla	aon	 fhrithghníomh	amháin	de	bharr	earráide.	San	anailís	 a	 rinneadh	ar	na	 torthaí,	
léiríodh	 gur	 chuir	 teipeanna	 daonna	 leis	 an	 earráid.	 Ní	 raibh	 an	 t-othar	 ag	 cur	 fola	 go	
gníomhach	agus	measadh	go	mb’fhéidir	nach	raibh	gá	leis	an	gcéad	aonad	pláitíní	agus	cinnte	
nach	raibh	gá	leis	an	dara	haonad	pláitíní.
Cuirtear an tsaintuairisc i láthair thíos. 

SAR Saintuairisc 12 
Tugadh	dhá	aonad	de	phláitíní	aifiréise	fuilghrúpa	A	Rh	deimhneach	mar	fhuilaistriú	d’othar	
aosta	d’fhuilghrúpa	A	Rh	D	deimhneach	ar	a	raibh	galar	ae.	Ba	é	48	x109/L	an	t-áireamh	
pláitíní	i	bhfuil	an	othair	roimh	an	bhfuilaistriú.	Ní	raibh	an	t-othar	ag	cur	fola	go	gníomhach,	
agus	ní	 raibh	gnáthamh	ar	bith	eile	beartaithe	ag	 an	bpointe	 sin.	Tugadh	an	chéad	aonad	
pláitíní	gan	fhadhb.	Níor	seiceáladh	áireamh	pláitíní	an	othair,	agus	cuireadh	tús	leis	an	dara	
haonad.	Bhí	tuairim	is	180ml	de	na	pláitíní	aistrithe	nuair	a	tháinig	hipirtheannas,	taicéacairde,	
crithfhuacht	agus	creathadh	ar	an	othar.	Cuireadh	deireadh	leis	an	aistriú.
Tugadh	cógas	i	gcoinne	fiabhrais	don	othar.	Níor	leanadh	an	nós	imeachta	chun	imscrúdú	a	
dhéanamh	ar	fhrithghníomh	fuilaistrithe	sa	chás	sin.

Toradh cliniciúil
Tháinig	 an	 t-othar	 chuige	 féin	 go	 hiomlán	 laistigh	 d’uair	 an	 chloig.	 Mar	 sin	 féin,	 nuair	 a	
rinneadh	athbhreithniú	ar	an	gcás,	measadh	go	mb’fhéidir	nach	raibh	gá	leis	an	gcéad	aonad	
pláitíní	agus	cinnte	nach	raibh	gá	leis	an	dara	haonad	toisc	nach	raibh	an	t-othar	ag	cur	fola	
go	gníomhach.	

Rangú	na	hearráide 
•	 Teip	daonna	–	teip	maidir	le	heolas	a	chur	i	bhfeidhm.	
•	 Teip	daonna	–	teip	maidir	leis	an	áireamh	pláitíní	a	dheimhniú	idir	an	chéad	aonad	

agus	an	dara	haonad	

Moladh 
Níl	aon	fhianaise	go	bhfuil	leas	breise	ann	le	haghaidh	próifiolacsais	ná	le	haghaidh	cóireáil	
túslíne	ar	rith	fola	ag	baint	le	líon	pláitíní	atá	níos	mó	ná	aonad	amháin	pláitíní	a	thabhairt	
don	othar.	Má	thugtar	dhá	oiread	na	dáileoige	don	othar,	tá	dhá	oiread	na	rioscaí	a	bhaineann	
le	TRALI,	TACO,	seipsis	bhaictéarach	agus	teagmhais	dhíobhálacha	neamhchoitianta	eile	don	
othar,	agus	ní	bhíonn	buntáiste	suntasach	i	gceist	i	bhformhór	na	gcásanna	(HSE,	2012).

Nóta	tráchta 
Tar	éis	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	chásanna	FNHTR	ar	glacadh	leo	in	2011,	tá	sé	spéisiúil	
a	thabhairt	faoi	deara	nach	gcomhlíonfadh	ach	ceithre	chás	i	measc	an	31	chás	a	tuairiscíodh	
sainmhíniú	ISBT	ar	chásanna	tromchúiseacha	FNHTR		

•	 fiabhras	(≥39oC	de	bhéal	nó	a	chomhionann	agus	athrú	≥2oC	idir	an	teocht	sin	agus	
an	teocht	roimh	an	bhfuilaistriú)	agus	crithfhuacht/creathadh	(ISBT,	2011).

Mar	sin	féin,	níl	NHO	chomh	sriantach	céanna	maidir	lena	chritéir	chun	FNHTR	a	bhailiú	le	
minicíocht	na	bhfrithghníomhartha	in	othair	a	aithint,	agus	tá	tuairisciú	na	bhfrithghníomhartha	
sin	an-tábhachtach	le	haghaidh	shábháilteacht	na	n-othar.

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2011



Tuarascáil NHO 2010/2011 231

11.3 Géar-fhrithghníomh ailléirgeach agus 
Anaifiolachtach Fuilaistriúcháin (AA) 
2011 (n=59)

Torthaí
Fuarthas	59	dtuarascáil	ar	fhrithghníomh	AA	a	chomhlíon	na	critéir	tuairiscithe.	Ina	measc	
siúd,	tharla	45	chás	in	othair	ar	dhaoine	fásta/scothaosta	iad,	agus	bhain	na	14	chás	eile	le	
hothair	 phéidiatraiceacha/ógánaigh.	 Bhí	 comhdhlúthúchán	 pláitíní	 aifiréise	 i	 gceist	 le	 níos	
mó	ná	leath	de	na	frithghníomhartha	(58%),	bhí	RCC	ag	baint	le	29%	díobh,	agus	bhí	pláitíní	
taiscthe	i	gceist	le	13%	díobh.

Tábla	110: Achoimre ar shonraí AA 2011  

Líon	iomlán	AA	(n=59)

Comhábhair	i	gceist Próifíl	aoise	 Inleagthacht	 Toradh cliniciúil 

Cealla	dearga 17
Naíonán	 (1-4	
bliana) 1 Féideartha 12

Téarnamh 
iomlán 57

Pláitíní	aifiréise 34
Leanbh	 (5-11	
bhliain) 10 Dealraitheach/Dóchúil 38

Mion-
ainiarmhairtí 
paiteolaíocha 2

Pláitíní taiscthe 8
Ógánach	 (12-
17	mbliana) 3 Cinnte 9  

 

Duine	 fásta	
(18-30	bliain) 4

Fuilaistriú	éigeandála/Gnáth-
fhuilaistriú	

Am tosaithe an 
fhuilaistriúcháin	

Duine	 fásta	
(31-50	bliain) 8 Is	ea 9

Laistigh	
de	chroí-
uaireanta  44

Duine	 fásta	
(51-70	bliain) 17 Ní	hea 41

	Lasmuigh	
de	chroí-
uaireanta  15

Duine	 aosta	
(70+) 16 Ní	fios 9

Fuilaistrithe 
neamh-
éigeandála	

arna dtabhairt 
lasmuigh	
de	chroí-
uaireanta 10
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Rangú	ISBT	ar	fhrithghníomhartha	ailléirgeacha
San	anailís	a	rinneadh	ar	na	tuarascálacha,	léirítear	go	measfaí	mar	a	bheith	tromchúiseach	
nó	 bagrach	 don	 bheatha	 mórchuid	 na	 dtuarascálacha	 a	 bhí	 bunaithe	 ar	 rangú	 ISBT	 ar	
fhrithghníomhartha	ailléirgeacha.	

Tábla	111: Rangú	frithghníomhartha	ailléirgeacha	le	critéir	ISBT	(n=59)

Grád n

Grád	1	–	Mionriosca	(comharthaí	a	bhaineann	leis	an	gcraiceann	agus	leis	an	
tseicin	mhúcasach)

13

Grád	2	–	Tromchúiseach	(baint	leis	an	gcóras	riospráide/cairdiach) 44

Grád	3	–	Bagrach	don	bheatha		 2

Cóireáil
Léiríodh	 i	 sé	 thuairisc	 nach	 raibh	 cóireáil	 ar	 bith	 de	 dhíth	 ar	 na	 hothair	 le	 haghaidh	 na	
gcomharthaí.

•	 Ní	raibh	ach	frith-hiostaimín	de	dhíth	ar	sheisear	
•	 Ní	raibh	ach	stéaróidigh	de	dhíth	ar	cheathrar	
•	 Ní	raibh	ach	teiripe	ocsaigine	de	dhíth	ar	bheirt.		

Tugadh	meascán	de	dhrugaí	éagsúla	do	na	hothair	eile,	lena	n-áirítear	teiripe	ocsaigine,	frith-
hiostaimíní,	stéaróidigh,	néalaitheoirí,	agus	antaibheathaigh.	

Imscrúduithe 
Níor	 tuairiscíodh	AA	ar	bith	de	bharr	easpa	 IgA	 le	hantasubstaintí,	 ach	níor	 tuairiscíodh	
leibhéil	IgA	sa	ghlóbailin	imdhíonachta	ach	i	23	chás	(39%).

Toradh cliniciúil
Tugadh	an	 toradh	cliniciúil	 i	 gcás	 gach	 tuarascála.	Tháinig	biseach	 iomlán	 ar	 fhormhór	na	
n-othar	 (57),	 agus	 tugadh	an	 tréimhse	don	bhiseach	 i	 46	 chás.	Ar	 an	46	chás	 sin,	 tháinig	
biseach	ar	fhormhór	na	n-othar	laistigh	de	cheithre	huaire	an	chloig	(n=41),	tháinig	biseach	
ar	cheathrar	othar	laistigh	de	24	huaire	an	chloig,	agus	tháinig	biseach	ar	an	othar	deiridh	
ach	bhí	dhá	lá	i	gceist	go	dtí	gur	tháinig	feabhas	ar	na	comharthaí.		Bhí	mion-ainiarmhairtí	
paiteolaíocha	ar	bheirt	othar	mar	thoradh	ar	an	bhfrithghníomh,	agus	b’éigean	do	dhuine	acu	
oíche a chaitheamh san ospidéal.

Bainistíocht	ar	fhuilaistrithe	amach	anseo 
Sonraíodh	 i	 48	 dtuarascáil	 conas	 a	 dhéanfaí	 fuilaistrithe	 amach	 anseo	 a	 bhainistiú,	 agus	
léiríodh	 in	41	 tuarascáil	 go	dtabharfaí	cógas	don	othar	roimh	an	gcéad	 fhuilaistrithe	eile.	
Laistigh	den	ghrúpa	sin,	thabharfaí	cógas	roimh	ré	agus	comhábhair	nite	do	sheisear	othar,	
agus	thabharfaí	cógas	roimh	ré	agus	comhábhair	chomhoiriúnaithe	HLA	do	bheirt	othar	eile.
 
Sonraíodh	i	sé	thuarascáil	nach	dtabharfaí	ach	comhábhair	chomhoiriúnaithe	HLA	don	othar,	
agus	léiríodh	sa	tuarascáil	deiridh	go	dtabharfaí	comhábhair	nite	don	othar.
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I	mórchuid	na	gcásanna,	ba	é	a	bhí	sa	chógas	ná	meascán	de	stéaróideach	agus	de	fhrith-
hiostaimín. 

Príomhphointe:	

Molann	BCSH	(2012)	nach	bhfuil	fianaise	ann	chun	tacú	le	próifiolacsas	
de	 réir	 gnáthaimh	 le	 frith-hiostaimíní	 ná	 le	 stéaróidigh	 i	 gcás	mion-
fhrithghníomhartha	 ailléirgeacha.	 Ba	 cheart	 cúiseanna	 malartacha	
amhail	ailléirge	le	drugaí	nó	le	miotóga	laitéise	a	chur	as	an	áireamh.
I	gcás	othar	le	frithghníomhartha	ailléirgeacha	athfhillteacha	measartha	
nó	 tromchúiseacha,	 seachas	 na	 frithghníomhartha	 sin	 ina	 bhfuil	 an	
t-othar	easnamhach	in	IgA,	áirítear	na	nithe	seo	a	leanas	ar	na	roghanna	
le	haghaidh	fuilaistriú	amach	anseo:
•	 Comhábhair	 chaighdeánacha	 a	 aistriú	 faoi	 mhonatóireacht	

dhíreach	i	limistéar	cliniciúil	ina	bhfuil	áiseanna	athbheochana	ar	
fáil.	

•	 Próifiolacsas	frith-hiostaimín	a	phlé	(cé	nach	bhfuil	mórán	fianaise	
ann	maidir	lena	éifeachtúlacht,	níl	mórán	rioscaí	ag	baint	leis).	

Frithghníomhartha	AA	de	bharr	earráide 
Tharla	dhá	fhrithghníomh	de	bharr	earráide.	Bhí	othair	phéidiatraiceacha	i	gceist	leis	an	dá	
chás.	San	anailís	a	rinneadh	ar	na	torthaí,	léiríodh	nach	raibh	an	t-aistriú	riachtanach	sa	dá	
chás.		Chuir	teip	daonna	agus	teip	córais	leis	na	hearráidí.	Tá	na	saintuairiscí	léirithe	thíos.	

SAR Saintuairisc 13 
Tugadh	aonad	pláitíní	aifiréise	d’fhuilghrúpa	O	Rh	deimhneach	d’ógánach	d’fhuilghrúpa	O	
Rh	D	deimhneach,	 ar	 a	 raibh	 riocht	 sláinte	 haemaiteolaíoch	 casta,	 sular	 baineadh	 amach	
cataitéar	iomprach.	Ba	é	77	x109/L	an	t-áireamh	pláitíní	i	bhfuil	an	othair	roimh	an	aistriú.	
Bhí	 tuairim	 is	 180ml	 de	 na	 pláitíní	 aistrithe	 nuair	 a	 tháinig	 ardú	 teochta,	 hipirtheannas,	
taicéacairde,	 dispné,	 cianóis,	 cársán,	 sáithiúchán	 laghdaithe	O2,	 corrthónacht	 agus	 imní	 ar	
an	othar.		Cuireadh	deireadh	leis	an	aistriú.	Tugadh	ocsaigin,	frith-hiostaimíní	infhéitheacha,	
stéaróidigh	infhéitheacha,	agus	sreabháin	infhéitheacha	don	othar.		

Nuair	a	rinneadh	imscrúdú:
•	 Bhí	an	leibhéal	IgA	laistigh	de	ghnáthréimse	
•	 Níor	léiríodh	ionfhabhtú	baictéarach	ar	bith	tar	éis	cúig	lá	ar	imscrúduithe	a	rinneadh	

ar	bhaictéir	an	othair	agus	ar	an	bpaca	
•	 Bhí imscrúduithe séireolaíocha diúltach.

Toradh cliniciúil 
Tháinig	 an	 t-othar	 chuige	 féin	 laistigh	 de	 45	 nóiméad.	 Nuair	 a	 rinne	 an	 fhoireann	
haemaiteolaíochta	athbhreithniú	ar	an	gcás,	socraíodh	nach	raibh	gá	 leis	an	aistriú	pláitíní	
roimh	an	ngnáthamh.

Rangú	na	hearráide	
•	 Teip	daonna	–	tuathal	ar	thaobh	an	oideasóra	
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SAR Saintuairisc 14 
Tugadh	dhá	aonad	pláitíní	aifiréise	d’fhuilghrúpa	O	Rh	deimhneach	do	leanbh	d’fhuilghrúpa	O	
Rh	D	deimhneach,	ar	a	raibh	riocht	sláinte	haemaiteolaíoch	casta	cheana.	Ba	é	16	x109/L an 
t-áireamh	pláitíní	i	bhfuil	an	othair	roimh	an	bhfuilaistriú.	Tar	éis	aistriú	an	dara	haonad,	tháinig	
taicéacairde,	 urtacáire,	 agus	 tochas	 ar	 an	othar.	Cuireadh	deireadh	 leis	 an	 aistriú.	Tugadh	
frith-hiostaimíní	don	othar.		Ba	é	89	x109/L	an	t-áireamh	pláitíní	tar	éis	an	fhuilaistriúcháin.

Toradh cliniciúil
Tháinig	an	t-othar	chuige	féin	go	hiomlán.		Mar	sin	féin,	nuair	a	rinneadh	athbhreithniú	ar	
bheartas	an	ospidéil,	bhí	sé	ceart	10-20ml/kg	de	mheáchan	coirp	a	thabhairt	don	othar,	ach	
níor	cheart	ach	aon	aonad	amháin	a	thabhairt	d’othair	in	aghaidh	an	aistrithe.

Rangú	na	n-earráidí
•	 Teip	daonna	–	níor	cloíodh	le	beartas	an	ospidéil	
•	 Téip	córais	–	eile	–	chuir	ualach	mór	oibre	leis	an	earráid
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11.4 Frithghníomhartha Neamhrangaithe 2011 
(n=2)

Torthaí
Ghlac	NHO	le	dhá	thuairisc	de	fhrithghníomhartha	neamhrangaithe.	Bhain	an	dá	thuairisc	le	
RCC	agus	bhí	duine	fásta	agus	duine	scothaosta	i	gceist	leo.	Tá	achoimre	fhoriomlán	ar	na	
sonraí	le	fáil	thíos,	agus	tá	na	comharthaí	a	bhaineann	leis	na	frithghníomhartha	le	fáil	i	SAR	
Tábla thíos.

Tábla	112:	Achoimre	Fhoriomlán	ar	Shonraí	na	bhFrithghníomhartha	Neamhrangaithe	
(n=2)

Comhábhair	i	gceist Próifíl	aoise	 Inleagthacht	 Toradh cliniciúil 

Cealla	dearga 2

Duine	 fásta	
( 5 1 - 7 0	
bliain) 1 Féideartha 1  

Téarnamh 
iomlán 2

 
D u i n e	
aosta	(70+) 1 Cinnte 1

Am tosaithe an 
fhuilaistriúcháin	

 Gnáth-fhuilaistriú	
Laistigh	de	

chroí-uaireanta		 2

 Is	ea	–	2

  

Tábla	113: Comharthaí	a	bhaineann	le	frithghníomhartha	neamhrangaithe	(n=2)

Uimhir 

an 

cháis Aois Inscne Comhábhar Inleagthacht Fotheannas Dispné	

Ardú 

teochta 

Crithfhuacht	

/ Creathadh

Sonraí 

eile 

1

Duine	
aosta 
(70+) Baineann RCC Féideartha     

Pian 
agus	
laige	sa	
dá lámh 
mar 
aon le 
masmas 

2

Duine	
fásta	
(51-70	
bliain) Fireann RCC Cinnte Tá Tá Tá Tá  

Toradh cliniciúil
Tháinig	an	bheirt	othar	chucu	féin	go	hiomlán.
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11.5 Frithghníomh Haemalaíoch Moillithe 
Fuilaistriúcháin 2011 (n=6)

Torthaí
Rinneadh	sé	thuarascáil	sa	chatagóir	seo.	Is	ionann	sin	agus	4.6%	de	thuairiscí	SAR	ar	fad	ar	
glacadh	leo	agus	1.5%	de	na	tuarascálacha	foriomlána	ar	glacadh	leo.	Daoine	fásta	a	bhí	sna	
hothair	ar	fad.

Bhí	bunriocht	trom	sláinte	ar	go	leor	de	na	hothair	cheana	féin.	Bíonn	sé	deacair	an	méid	a	
chuireann	an	próiseas	haemalaíoch	leis	na	comharthaí	a	mheas,	go	háirithe	i	gcás	othar	ina	
bhfuil	fianaise	ar	ghalar	ae	agus	ar	ghalar	duáin	a	bheith	orthu	cheana	féin.	

Aicmíodh	na	 frithghníomhartha	ar	 fad	mar	 fhrithghníomhartha	Ghrúpa	2	(SHOT,	1999).	 I	
gceithre	cinn	de	na	cásanna,	deimhníodh	gur	tugadh	fuilaistriú	don	othair	roimhe	sin.	Sa	dá	
chás	eile,	ní	fios	ar	tugadh	fuilaistriú	don	othar	roimhe	sin	nó	nár	tugadh.	

Tá	earráid	ag	baint	le	péire	de	na	frithghníomhartha	sin,	agus	tá	cur	síos	orthu	thíos.

Comharthaí	Cliniciúla	agus	Torthaí	Saotharlainne
Is	féidir	le	comharthaí	an	haemalaithe	mhoillithe	a	bheith	cosúil	le	comharthaí	a	bhaineann	le	
frithghníomhartha	haemalaíocha	géara	fuilaistrithe,	ach	ní	bhíonn	siad	chomh	trom	céanna	go	
hiondúil	agus	d’fhéadfaí	diagnóis	mhícheart	a	dhéanamh	mura	bhfuil	súil	le	haemalú	moillithe.	
I	gcásanna	áirithe,	ní	bhíonn	aon	chomharthaí	cliniciúla	le	sonrú	agus	ní	bhíonn	le	sonrú	ach	
leibhéal	na	haemaglóibine	ag	laghdú.	

Imscrúduithe
Rinneadh	Tástáil	Dhíreach	Frithghlóbailin	(DAT)	sna	cásanna	ar	fad	seachas	cás	amháin.	Ar	na	
cúig	chás	a	tástáladh,	bhí	DAT	deimhneach	roimh	an	aistriú	agus	ina	dhiaidh	in	dá	chás,	agus	
bhí	DAT	deimhneach	i	ndiaidh	an	aistrithe	sna	trí	chás	eile.	Rinneadh	ionnláit	i	gceithre	cinn	
de	na	cásanna	agus	tá	na	torthaí	le	fáil	i	SAR	Tábla	thíos.

Antasubstaintí nua aitheanta 
Tá	 léiriú	 ar	 na	 hantasubstaintí	 nua	 a	 aithníodh	 le	 fáil	 i	 SAR	Tábla	 thíos.	Aithníodh	 sé	
antasubstaint nua ar an iomlán sna sé chás. 

Frithghníomhartha	Troma	Díobhálacha	2011



Tuarascáil NHO 2010/2011 237

Tábla	114: Antasubstaint	nua	a	aithníodh	de	réir	córas	fuilghrúpa

Antasubstaint	nua	a	aithníodh	de	réir	córas	fuilghrúpa Líon cásanna

Rh

E 3

C 3

Kidd

Jka 2

Jkb 1

Duffy

Fyb 1

MNSs

S 1
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Toradh cliniciúil
Tháinig	gach	othar	chucu	féin	go	hiomlán.

Frithghníomhartha	de	bharr	earráidí 
Tharla	 dhá	 fhrithghníomh	 de	 bharr	 earráide.	 Cuireadh	 béim	 ar	 easpa	 chláir	 náisiúnta	
antasubstaintí	sa	chéad	chás,	rud	a	bhí	aitheanta	i	dTuarascálacha	NHO	roimhe	seo.	Cuireadh	
béim ar theorainneacha an anailíseora uathoibríoch sa dara cás.

SAR Saintuairisc 15 
Glacadh	le	hothar	scothaosta	in	ospidéal	a	bhí	ag	cur	fola	ón	gconair	ghastraistéigeach	agus	a	
raibh	airíonna	ainéime	Hb	7.0g.dl	le	sonrú	uirthi.	Tugadh	ocht	n-aonad	d’fhuilchealla	dearga	di	
thar	tréimhse	ceithre	lá.	Níor	tháinig	ardú	ar	an	leibhéal	Hb	áfach.	Ag	an	bpointe	sin,	níorbh	
fhios	 an	cur	 fola	 leanúnach	nó	haemalú	a	bhí	mar	chúis	 leis.	Nuair	 a	 rinneadh	 imscrúdú,	
fuarthas	go	raibh	leibhéal	ardaithe	bilearúibine	ag	an	othar.	Rinne	scagthástáil	eile	le	haghaidh	
fuilghrúpa	agus	antasubstaintí,	agus	bhí	 toradh	deimhneach	air	 le	haghaidh	 frith-C	agus	 le	
haghaidh	antasubstaint	neamhaitheanta.	Bhí	DAT	deimhneach	freisin.	Bhí	toradh	diúltach	ar	
an	scagthástáil	le	haghaidh	antasubstaintí	a	rinneadh	roimh	an	bhfuilaistriú.		Cuireadh	sampla	
chuig	an	tsaotharlann	tagartha,	agus	aithníodh	frith-C,	frith-Jka	agus	frith-S	ann.

Nuair	 a	 rinneadh	 imscrúdú	breise	 in	HBB,	 aimsíodh	 seanchárta	 antasubstaintí	 ar	 a	 raibh	
ainm	an	othair	agus	léiríodh	air	go	raibh	frith-C	agus	frith-Jka	ag	an	othar	roimhe	sin.	Níorbh	
fhéidir	a	dheimhniú,	áfach,	gurbh	é	an	t-othar	céanna	a	bhí	i	gceist	toisc	nach	raibh	aitheantóirí	
an	othair	comhlánaithe	ina	n-iomláine.	Nuair	a	pléadh	é	sin	leis	an	othar,	shonraigh	sí	gur	
cuireadh a tuairisc antasubstaintí in iúl di le linn a toircheas.

SAR	Saintuairisc	16
Glacadh	leis	an	othar	san	ospidéal	agus	tugadh	dhá	fhuilaistriú	ar	leith	dó.		Níor	tuairiscíodh	
aon	 fhrithghníomh	fuilaistrithe.	 	 Ina	dhiaidh	sin,	aistríodh	an	t-othar	chuig	ospidéal	eile	 le	
haghaidh	bainistíocht	bhreise,	agus	bhí	fuilaistrithe	breise	de	dhíth	air.		Bhí	toradh	diúltach	ar	
an	scagthástáil	uathoibríoch	le	haghaidh	antasubstaintí	a	rinneadh	roimh	an	bhfuilaistriú,	agus	
tugadh	trí	aonad	RCC	don	othar.	Bhí	aonad	amháin	diúltach	le	haghaidh	antaigin	E.	Níorbh	
fhios	stádas	an	dá	aonad	eile.

Sé	huaire	an	chloig	 ina	dhiaidh	sin,	bhí	aonaid	eile	de	dhíth	ar	an	othar	agus	rinneadh	trí	
aonad	 bhreise	 a	 chrosmheaitseáil.	 Bhí	 aonad	 amháin	 neamh-chomhoiriúnach	 de	 réir	 an	
chrosmheaits	agus	braitheadh	frith-E	sa	sampla	ón	othar.	

Rinneadh	scagthástáil	eile	le	haghaidh	antasubstaintí	ar	an	gcéad	sampla.	Toisc	go	raibh	líon	na	
n-antasubstaintí	gar	do	theorainn	a	bhraite,	thug	an	t-anailíseoir	uathoibríoch	luach	@0.5+	
don	dara	scagthástáil	le	haghaidh	antasubstaintí,	toradh	nárbh	ionann	agus	an	toradh	diúltach	
a	bhí	ar	an	gcéad	sampla.	De	réir	imscrúdaithe	a	rinne	an	déantóir,	tugadh	le	fios	go	raibh	
ann	don	antasubstaint	sa	chéad	scagthástáil	agus	go	mbíonn	lamháil	bheag	earráide	i	gceist	
leis	na	torthaí.	Níor	tharla	aon	earráid	i	ndeimhniú	an	trealaimh	ná	ní	dhearna	an	t-oibreoir	
earráid ar bith. 
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Trí	 lá	 ina	dhiaidh	sin,	bhí	fianaise	ar	haemalú	 le	sonrú	san	othar	mar	aon	 le	 laghdú	ar	an	
leibhéal	haemaglóibine	agus	méadú	ar	 leibhéal	bilearúibine	agus	LDH.	 	Tháinig	an	 t-othar	
chuige	féin	go	hiomlán.	

Cuireadh	béim	ar	 theorainneacha	 an	 anailíseora	uathoibríoch	 sa	 chás	 seo,	 agus	 cuireadh	
béim	ar	theip	córais	–	ábhair	mar	chúis	na	hearráide.	
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11.6 aimhréidheanna an Fhuilaistriúcháin a 
Bhaineann le siomtóim riospráide 2011

Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	Fuilaistriú	(n=32)
Torthaí 
Tuairiscíodh	32	chás	de	Ró-ualú	Imshruthaithe	bainteach	le	Fuilaistriú	(TACO)	in	2011.	Is	
ionann	sin	agus	25%	de	thuairiscí	ar	fhrithghníomhartha	troma	díobhálacha	ar	ghlac	NHO	
leo.	Bhain	29	gcás	le	fuilchealla	dearga,	bhain	dhá	chás	le	roinnt	comhábhar,	agus	bhain	an	cás	
eile	le	Plasma	Cóirithe	le	Tuaslagóir	agus	Glantach.	Daoine	fásta	a	bhí	sna	hothair	ar	fad,	agus	
bhain	péire	de	na	cásanna	le	daoine	fásta	óg	tar	éis	fuiliú	cnáimhseachais.
 
Tá	achoimre	fhoriomlán	ar	na	sonraí	le	fáil	i	SAR	Tábla	thíos.	

Tábla	116: Achoimre ar Shonraí TACO 

Líon	iomlán	n=32

Comhábhair	i	gceist Próifíl	aoise	 Inleagthacht	 Toradh cliniciúil 

Fuilchealla	dearga 29
Duine	fásta	
(18-30	bliain) 2 Féideartha 19 Téarnamh iomlán 28

Roinnt 
comhábhar 2

Duine	fásta	
(31-50	bliain) 2 Dealraitheach/Dóchúil 12

Mion-
ainiarmhairtí 
paiteolaíocha 2

Plasma	Cóirithe	
le	Tuaslagóir	agus	
Glantach	(SD	
Plasma) 1

Duine	fásta	
(51-70	bliain) 7 Cinnte 1 Bás  2

 

Duine	aosta	
(70+) 21

Fuilaistriú	éigeandála/Gnáth-
fhuilaistriú	

Am tosaithe an 
fhuilaistriúcháin	

 

Is	ea	 5
Laistigh	de	chroí-

uaireanta  18

  Ní	hea 26
Lasmuigh	de	
chroí-uaireanta	 14

  Ní	fios 1 Fuilaistrithe 
neamh-éigeandála	

arna dtabhairt 
lasmuigh	de	

chroí-uaireanta 11
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Comharthaí	agus	riocht	sláinte	a	bhí	ar	othair	cheana	féin 
Tháinig	na	comharthaí	chun	cinn	idir	15	nóiméad	agus	13	huaire	an	chloig	tar	éis	thús	an	
fhuilaistriúcháin,	agus	ba	é	3.5	uair	an	chloig	an	t-airmheán.	Tá	na	comharthaí	 is	minice	a	
thuairiscítear	le	fáil	i	SAR	Tábla	thíos.

Tábla	117: Na	comharthaí	is	minice	a	shonraítear 

Comhartha n

Dispné 30

Laghdú	ar	sháithiúcháin	O2 17

Hipirtheannas 14

Cársán 14

Corrthónacht/imní 10

Riochtaí	sláinte	a	bhí	ar	othair	cheana	féin 
Tuairiscíodh	go	raibh	riocht	sláinte	ar	othar	cheana	féin	i	gcás	26	othar.	Bhí	níos	mó	ná	riocht	
sláinte	amháin	ar	dháréag	othar	cheana	féin,	agus	bhí	na	trí	riocht	sláinte	ar	fad	ar	bheirt	
othar.

Tábla	118: Riochtaí	sláinte	a	bhí	cheana	féin	ar	othair	ar	tháinig	TACO	orthu	(n=26)

Riocht sláinte n

Cairdiach 17

Riospráide 17

Duánach	 6

Tá	sainmhíniú	ISBT	ar	TACO	níos	sriantaí	ná	an	sainmhíniú	ar	ghlac	NHO	leis	in	2011.	Faoi	
shainmhíniú	ISBT,	éilítear	go	dtarlódh	ceithre	cinn	de	na	sé	chomhartha	seo	a	leanas	laistigh	
de	 thréimhse	 sé	 huaire	 an	 chloig	 tar	 éis	 an	 fhuilaistriúcháin	 a	 bheith	 críochnaithe	 (ISBT,	
2011):

•	 Anacair	ghéar	riospráide
•	 Taicéacairde
•	 Brú	fola	ardaithe
•	 Éidéime	 scamhógach	 atá	 géar	 nó	 ag	 éirí	 níos	 measa	 le	 sonrú	 ar	 radagraf	 den	

chliabhrach	tosaigh
•	 Fianaise ar chothromaíocht dheimhneach sreabháin 

Bailíonn	NHO	tuarascálacha	ar	TACO	i	gcás	 ina	bhfuil	na	nithe	seo	a	 leanas	 le	sonrú	ar	
othair:

•	 comharthaí	 agus	 airíonna	 cliniciúla	 ar	 ró-ualú	 tar	 éis	 an	 fhuilaistriúcháin	 nach	
gcomhlíonann	 critéir	 an-dian	 de	 shainmhínithe	 ISBT	 i	 dtéarmaí	 na	 hamlíne	 nó	
fianaise	ar	cheithre	shaintréith.		
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San	 anailís	 a	 rinneadh	 ar	 na	 torthaí,	 léiríodh	 nach	 gcomhlíonfadh	 ach	 seacht	 gcinn	 den	
32	 thuairisc	 ar	 glacadh	 leo	 critéir	 ISBT	 ar	TACO.	Cé	 go	 ndearnadh	 x-gha	 cliabhraigh	 ar	
fhormhór	na	n-othar	(78%)	tar	éis	an	fhrithghnímh,	ní	raibh	cairt	chothromaíochta	sreabháin	
chomhlánaithe	 ach	 ag	 10	 n-othar	 agus,	 ina	measc	 siúd,	 bhí	 cothromaíocht	 dheimhneach	
idir	300ml	agus	díreach	faoi	bhun	2000ml	ag	seachtar.	B’fhéidir	gur	mar	gheall	air	sin	nach	
gcomhlíonfadh	ach	líon	beag	tuarascálacha	critéir	IBST.	

I	22	chás,	bhí	an	taifead	ar	chothromaíocht	sreabháin	neamh-iomlán	nó	ní	raibh	taifead	ar	
bith	ann.	Ar	na	cásanna	sin,	tugadh	comhábhar	eile	do	19	othar	sa	24	huaire	an	chloig	roimhe	
sin	agus,	 ina	measc	siúd,	ní	raibh	cothromaíocht	sreabháin	chomhlán	ach	ag	seisear	de	na	
hothair sin. 

Tharla	TACO	i	sé	chás	nuair	nach	raibh	ach	50-100ml	den	aonad	lenar	bhain	an	frithghníomh	
aistrithe	agus	i	gcás	amháin	níor	tugadh	comhábhar	ar	bith	eile	don	othar	sa	24	huaire	an	
chloig	roimhe	sin.	

Am	an	fhuilaistriúcháin 
Tá	suntas	ag	baint	leis	an	líon	frithghníomhartha	a	tharla	sa	ghrúpa	othar	scothaosta	i	gcás	
nach	éigeandáil	a	bhí	san	fhuilaistriú	agus	gur	tugadh	an	fuilaistriú	don	othar	ar	an	mbarda	i	
rith	na	hoíche.	I	measc	an	ghrúpa	sin	de	11	othar,	bhí	riocht	sláinte	cheana	féin	ar	ochtar	rud	
a	d’fhágfadh	iad	tograch	do	ró-ualú.	

Príomhgphointe	

Ní	mór	cúram	 faoi	 leith	 a	 thabhairt	don	chothromaíocht	 sreabháin	
agus	 ní	 mór	 an	 chothromaíocht	 sreabháin	 a	 dhoiciméadú	 (SHOT,	
2012).

Moladh 
•	 	Ba	cheart	fuilaistrithe	roghnacha	a	dhéanamh	i	rith	an	lae	go	hiondúil	(NBUG,	2004).
•	 Níor	cheart	fuilaistriú	a	dhéanamh	mura	bhfuil	go	leor	baill	foirne	inniúla	ar	fáil	chun	

monatóireacht	a	dhéanamh	ar	an	othar	agus	mura	féidir	súil	a	choinneáil	ar	an	othar	
go	héasca	agus	an	fuilaistriú	á	dhéanamh	(SHOT,	2010).	

Imscrúduithe	agus	diagnóis
Bhí	 diagnóis	 an	 ró-ualaithe	 bunaithe	 ar	 imscrúduithe	 ar	 x-ghathanna	 ar	 an	 gcliabhrach	
agus	ar	éisteachas	 le	cliabhrach	an	othair	 i	16	chás.	Bhí	 an	diagnóis	bunaithe	ar	 thorthaí	
na	x-ghathanna	ar	an	gcliabhrach	i	gcúig	chás	eile.		I	dtrí	chás,	bhí	an	diagnóis	bunaithe	ar	
mheasúnú cliniciúil seachas ar na himscrúduithe thuasluaite.

Frithghníomhartha	in	othair	de	bharr	earráide 
Tharla	ceithre	fhrithghníomh	de	bharr	earráidí,	agus	tá	teip	daonna	sonraithe	mar	an	chúis	
i	ngach	cás.	Áirítear	leis	sin	teip	maidir	le	monatóireacht	cheart	a	dhéanamh	ar	an	othar	sa	
chás	inar	tugadh	an	t-aonad	róthapaidh	d’othar	i	mbaol,	mar	aon	le	hearráidí	daonna,	mar	
shampla	níor	ordaíodh	fualbhrostach	i	gcás	amháin	agus	ordaíodh	an	fualbhrostach	i	gcás	eile	
ach	níor	tugadh	don	othar	é.	
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SAR	Saintuairisc	17 
Tugadh	aistriú	dhá	aonad	 fuilcheall	dearg	d’othar	scothaosta	a	raibh	ainéime	air	 i	 rith	na	
hoíche.	Bhí	roinnt	comhghalrachtaí	ar	an	othar.	Ba	é	50-59kg	meáchan	measta	an	othair.		Bhí	
cothromaíocht	dheimhneach	sreabháin	de	1,550ml	ag	an	othar	24	huaire	roimh	an	aistriú.	
Tháinig	cársán,	giorra	anála,	agus	imní	ar	an	othar	tar	éis	dó	234ml	den	dara	haonad	a	fháil.	

Bhí	éidéime	scamhóige	le	feiceáil	ar	x-gha	den	chliabhrach,	agus	tháinig	éidéime	logallach	ar	
an	rúitín.	Bhí	gliogar	anála	le	cloisteáil	ón	dá	thaobh	den	chliabhrach	le	linn	éisteachais.	
Tugadh	fualbhrostaigh	infhéitheacha	agus	teiripe	ocsaigine	don	othar,	agus	tháinig	sé	chuige	
féin.

Nuair	 a	 rinne	 athbhreithniú	 ar	 an	 gcás,	 sonraíodh	 go	mba	 cheart	 fualbhrostach	 a	 bheith	
faighte	ag	an	othar	le	linn	an	aistrithe,	ach	rinneadh	dearmad	ar	an	oideas	trí	thimpiste.	

Teip	daonna	–	sonraíodh	tuathal	mar	chúis	na	hearráide.

SAR	Saintuairisc	18	-		frithghníomh	de	bharr	aistriú	míchuí
Tugadh	dhá	aonad	RCC	mar	aistriú	d’othar	mná	meánaosta	a	raibh	riocht	haemaiteolaíochta/
oinceolaíochta	uirthi	cheana	féin.	Bhí	riocht	riospráide	cheana	féin	uirthi	freisin.	Ba	é	10.8g/
dl	 luach	 Hb	 an	 othair,	 ach	 bhí	 tuirse	 ag	 cur	 uirthi	 agus	 chabhraigh	 aistrithe	 roimhe	 sin	
léi.	Ordaíodh	an	dá	aonad	thar	tréimhse	ceithre	huaire	an	chloig	an	t-aonad.	Bhí	50-59kg	
meáchan	uirthi.	Ní	raibh	cairt	chothromaíochta	sreabháin	in	úsáid	cé	go	raibh	dhá	aonad	
RCC	á	fháil	aici.
 
Tar	éis	di	an	dara	haonad	a	fháil,	tháinig	hipirtheannas	agus	dispné	uirthi,	agus	tháinig	laghdú	
ar na leibhéil sáithiúcháin O2	83%.		Bhí	éidéime	scamhóige	le	feiceáil	ar	x-gha	den	chliabhrach.	
Tugadh	fualbhrostaigh	infhéitheacha,	teiripe	ocsaigine	agus	néalaitheoirí	don	othar.	Tháinig	sí	
chuici	féin	go	hiomlán.

Nuair	a	rinneadh	athbhreithniú	ar	an	gcás,	sonraíodh	gurbh	é	14.7g/dl	leibhéal	Hb	an	othair	
i	 ndiaidh	 an	 aistrithe,	 rud	 a	 thabharfadh	 le	 fios	 nach	 raibh	 an	 dara	 haonad	 riachtanach.	
Aithníodh	ann	freisin	nár	ordaíodh	an	t-aistriú	ar	bhonn	aonad	ar	aonad.

Moladh 
Ba	cheart	aistrithe	a	dhéanamh	ar	bhonn	aonad	ar	aonad,	agus	ba	cheart	measúnú	míochaine	
a	 dhéanamh	 ar	 an	 othar	 roimh	 thús	 an	 aistrithe	 agus	 roimh	 chomhábhar	 ar	 bith	 eile	 a	
thabhairt. 

Toradh cliniciúil
Tháinig	an	t-othar	chuige	féin	go	hiomlán	i	84	chás	(88%).	Tuairiscíodh	aga	téarnaimh	idir	uair	
an	chloig	agus	48	n-uaire	an	chloig	i	22	chás.	In	dá	chás,	tuairiscíodh	aga	téarnaimh	ceithre	lá	
agus	seacht	lá	faoi	seach.	Bhí	galar	cairdiach	ar	cur	ar	othar	amháin	díobh	sin,	agus	ba	ghá	é	
a	thabhairt	isteach	san	aonad	cúraim	chorónaigh.	Níor	sonraíodh	aga	téarnaimh	sna	ceithre	
chás eile.
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Bhí	mion-ainiarmhairtí	paiteolaíocha	ar	bheirt	othar,	ach	tháinig	siad	chucu	féin	ina	dhiaidh	
sin.	Fuair	othar	amháin	bás	de	bharr	an	reachta	sláinte	a	bhí	air	cheana	féin	agus	níor	bhain	
sé leis an aistriú. 

Sa	chás	deiridh,	tháinig	ró-ualú	ar	an	othar	tar	éis	dó	aistriú	fuilcheall	dearg	a	fháil,	agus	fuair	
sé	bás	ina	dhiaidh	sin.	Othar	a	bhí	go	dona	tinn	ab	ea	é	agus	bhí	urchóideacht	ag	cur	air	
cheana	féin.	Mar	sin	féin,	mheas	an	t-ospidéal	go	mb’fhéidir	go	raibh	baint	ag	an	aistriú	leis	
an mbás.
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Buíochas

Gabhann	NHO	buíochas	leis	na	daoine	seo	a	leanas	as	an	gcúnamh	ollmhór	a	thug	siad	do	
thiomsú na dtuarascálacha seo. 

•	 An	fhoireann	haemafhaireachais	in	ospidéil	agus,	le	déanaí,	baill	foirne	i	rannóga	um	
Dhearbhú	Cáilíochta	 agus	Míochaine	 IBTS	 as	 tuarascálacha	 a	 chur	 isteach	 chuig	
NHO.

•	 An	Dr	Joan	Fitzgerald,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	as	an	méid	a	chuir	sí	le	hábhar	
na	tuarascála	ginearálta.	

•	 An	 Dr	 Joan	 O’Riordan,	 Haemaiteolaí	 Comhairleach,	 as	 an	 bplé	 agus	 as	 an	
sainchomhairle	a	chuir	sí	ar	fáil	do	chaibidil	ar	STTI.		

•	 John	 Crumlish,	 Uasal,	 Príomheolaí	 Míochaine	 agus	 a	 fhoireann	 sa	 tSaotharlann	
Diagnóisice/Chrosmheaitseála,	 IBTS	 as	 comhairle	 maidir	 le	 saincheisteanna	
séireolaíocha	agus	saotharlainne.

•	 An	 Dr	 Ellen	 McSweeney,	 Haemaiteolaí	 Comhairleach	 (Deontóirí)	 agus	 an	 Dr	
Richard	Hagan,	Príomheolaí	Míochaine,	agus	a	fhoireann	sa	tSaotharlann	Náisiúnta	
Tagartha	Histea-Chomhoiriúnachta	agus	Imdhíonghineachta	as	a	gcúnamh	maidir	le	
himscrúdú	a	dhéanamh	ar	dheontóirí	lenar	bhain	TRALI.	

•	 Foireann	na	Saotharlainne	Víreolaíochta,	Carmel	Sheridan,	Uasal,	an	tAonad	Rianaithe	
Faighteoirí,	as	tacú	le	himscrúduithe	ar	STTI.

•	 An	Dr	Joan	Power,	an	Dr	Nuala	Moore	agus	an	Dr	Michael	Thomas,	IBTS	Chorcaí.	
•	 An	Dr	Fionnuala	Ní	Ainle,	Haemaiteolaí	Comhairleach,	agus	foireann	Ospidéal	an	

Rotunda,	Baile	Átha	Cliath,	as	cead	a	thabhairt	dúinn	tábla	ó	Threoirlínte	Ospidéal	
an	Rotunda	a	atáirgeadh.

•	 Mirenda	O’Donavon,	Uasal,	Oifigeach	Cumarsáide	IBTS.
•	 Peter	Mitchell,	Uasal,	Oifigeach	Oiliúna	IBTS.
•	 Niamh	O’Sullivan,	Uasal,	agus	Janet	Kelleher,	Uasal,	i	Seirbhísí	Leabharlainne	IBTS.
•	 Foireann	Rannóg	TF	IBTS.
•	 Glactar	buíochas	ar	leith	leis	an	Stiúrthóir	Míochaine	Daonna	agus	le	foireann	Bhord	

Leigheasra	na	hÉireann	–	an	tÚdarás	Inniúil	Náisiúnta	–	agus	le	foireann	Rannóga	
Comhlíonta	agus	Faireachas	Cógas	an	Bhoird	as	a	saineolas.		

•	 Baill	foirne	NHO	a	raibh	baint	acu	le	tiomsú	agus	le	dréachtú	ábhar	na	dtuarascálacha,	
go	háirithe	Róisín	Brady	as	an	obair	a	rinne	sí	ar	chaibidlí	SAR;	Marina	Cronin	as	caibidlí	
IBCT/SAE;	 Jackie	 Sweeney	 as	 caibidlí	ANSAE/E,	 Frith-D,	 Sain-Chomhdhlúthúcháin	
Téachta,	SAE-anna	éigeantacha;	Kathleen	Heery	agus	Marcia	Kirwan	as	an	obair	a	
rinne	siad	ar	thuairisc	2010;	Cathy	Scuffil	agus	Denise	Byrne,	Riarthóirí	Cláir	NHO,	
as	an	doiciméad	a	fhormáidiú	don	chló.
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aguisíní
Ag

Aguisín	1:
Minicíocht	IBCT/SAE	agus	SAR	in	aghaidh	an	aonaid	arna	dháileadh	ag	IBTS	
1. 2010

Catagóir																																			 RCC/
Fuil 
iomlán

140,034

Pláitíní

24,431

Plasma 
DS

23,078	

Leoicítí

354

Crióidheascáin

171

Iomlán	na	
gComhábhar	
Dáilte/
Eisithe	ó	IBTS	8

188,031

IBCT/SAE	1  
(240)												

1	in	aghaidh	gach	
783

FNHTR	2	(46)																							 1 in 
aghaidh	
gach		
3890

1 in 
aghaidh	
gach	3054

1	in	aghaidh	gach	
40887

Haemnalú	
Imdhíoneolaíoch	
mar	thoradh	ar	alla-
antashubstaint eile 

(Géar	<	24	huaire)3 
(4)												

1 in 
aghaidh	
gach	
35,009

1	in	aghaidh	gach	
47,008

Haemnalú	
Imdhíoneolaíoch	
mar	thoradh	ar	alla-
antashubstaint eile 
(Moillithe)		(11)																				

1 in 
aghaidh	
gach	
12,730

1	in	aghaidh	gach	
17,094

TACO 4	(24)																									 1 in 
aghaidh	
gach	
6668

1 in 
aghaidh	
gach	
23,078	

1	in	aghaidh	gach	
78357

TAD5		(2)																													 1 in 
aghaidh	
gach	
140,034

1 in 
aghaidh	
gach	
24,431

1	in	aghaidh	gach	
94,016
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Catagóir																																			 RCC/
Fuil 
iomlán

140,034

Pláitíní

24,431

Plasma 
DS

23,078	

Leoicítí

354

Crióidheascáin

171

Iomlán	na	
gComhábhar	
Dáilte/
Eisithe	ó	IBTS	8

188,031

Anafiolacsas/
hipiríogaireacht	(AA) 
6.	(51)																														

1 in 
aghaidh	
gach	
12,730

1 in 
aghaidh	
gach	643

1	in	aghaidh	gach	
36877

OSR	–	SAR	
Neamhrangaithe		(4)																																				

1 in 
aghaidh	
gach	
35,009

1	per	in	aghaidh	
gach	47,008

Frithghníomh	
Fotheannasach	(2)			

1 in 
aghaidh	
gach	
70,017

1	in	aghaidh	gach	
94,016

Ionfhabhtú	
Deimhnithe	Víreasach	
arna Tharchur le 
Fuilaistriú 
(0)																

1	Áiríonn	seo	tuarascálacha	maidir	le	Neasteagmhais	SAE	agus	SAE	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	
plé	le	fuil.
2.FNHTR:	RCC	=36,	Pláitíní	=	8	(In	2	chás	eile	bhí	comhábhair	iolracha	i	gceist)
3 Haemalú	 imdhíoneolaíoch	mar	thoradh	ar	alla-antashubstaint	eile	(Géar	<	24	huaire)	
RCC	=4	Pláitíní	=1(I	gcás	amháin	eile	bhí	comhábhair	iolracha	i	gceist)
4.TACO:		RCC	=	21,	SD	=1		(In	2	chás	eile	bhí	comhábhair	iolracha	i	gceist)
5	TAD:	RCC	=	1	Pláitíní	=	1
6	AA:	RCC	=	11,	Pláitíní	s	=	38	,	FFP	=	1(I	gcás	amháin	eile	bhí	comhábhair	iolracha	i	gceist)
7	 Comhábhair	 Iolracha:	 FNHTR	 =	 2, Haemalú	 imdhíoneolaíoch	 mar	 thoradh	 ar	 alla-
antashubstaint	eile	(Géar	<	24	huaire)	=1,	TACO	=	2,	AA	=1
8	Áiríodh	san	fhigiúr	iomlán	317	aonad	de	phlasma	úr	reoite.
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Aguisín	2:
Minicíocht	IBCT/SAE	agus	SAR	in	aghaidh	an	aonaid	arna	dháileadh	ag	IBTS	
1. 2011

Catagóir																						 RCC/
Fuil 
Iomlán

138,094

Pláitíní

24,779

Plasma 
DS

22,890

Leoicítí 

39

Crióidheascáin
 

80

Iomlán	na	
gComhábhar	
Dáilte/Eisithe	ag	
IBTS	
186,1466

IBCT/SAE	1  
(238)

1	in	aghaidh	gach	
782

FNHTR	2	(31)														 1 in 
aghaidh	
gach	
5311

1 in 
aghaidh	
gach	4130

1	in	aghaidh	gach	
6005

Haemnalú	
Imdhíoneolaíoch	
mar thoradh 
ar	alla-
antashubstaint 
eile	(Moillithe)		
(6)																				

1 in 
aghaidh	
gach
23,016

1	in	aghaidh	gach	
31,024

TACO 3	(32)																									 1 in 
aghaidh	
gach	
4762

1 in 
aghaidh	
gach	
22,890

1	in	aghaidh	gach	
58175

Anafiolacsas/
hipiríogaireacht
	(AA) 4	(59)																														

1 in 
aghaidh	
gach	
8123

1 in 
aghaidh	
gach	590

1	in	aghaidh	gach	
3155

OSR	–	SAR	
Neamhrangaithe		
(2)																																				

1 in 
aghaidh	
gach	
69,047

1	in	aghaidh	gach	
93,073

1	Áiríonn	seo	tuarascálacha	maidir	le	Neasteagmhais	SAE	agus	SAE	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	plé	
le	fuil.
2.FNHTR:	RCC	=26,	Pláitíní	=	5	
3.TACO:		RCC	=	29,	SD	=1		(In	2	chás	eile	bhí	comhábhair	iolracha	i	gceist)
4.	AA:	RCC	=	17,	Pláitíní	=	42	,	
5	Comhábhair	Iolracha:		TACO	=	2,	
6	Áiríodh	san	fhigiúr	iomlán	264	aonad	de	phlasma	úr	reoite.
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1.	Roimh	2006	dhéantaí	Géar-fhrithyghníomnhartha	Fuilaistriúcháin	(idir	Fhrithghníomhartha	
Géara	 Haemalaíocha	 Fuilaistriúcháin	 agus	 Fhrithghníomhartha	 Fiabhrasacha	 Neamh-
haemalaíocha	 Fuilaistriúcháin)	 a	 tuairisciú	 mar	 Fhrithghníomhartha	 Géara	 Haemalaíocha	
nóFrithghníomhartha	Troma	Eile	Fuilaistriúcháin		(AHOSTR).
2.	Níor	cuireadh	tús	le	bailiú	na	dtuarascálacha	seo	go	dtí	2008
3.	Seasann	seo	do	SAE	éigeantacha
4.	Áiríonn	seo	tuarascálacha	maidir	le	Neasteagmhais	SAE	agus	SAE	ó	fhorais	a	bhíonn	ag	
plé	le	fuil.
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