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Liosta
Ciorrúchán

AA Frithghníomhú Ailléirgeach/Anaifiolachtach Trom Géar

AABB American Association of Blood Banks

A&E Timpistí & Éigeandáil

AE An tAontas Eorpach

AHOSTR Frithghníomhuithe Haemalaíocha Géara Fuilaistrithe &

Frithghníomhuithe Fuilaistrithe Diana eile

AHTR Frithghníomhú Haemalaíoch Géar Fuilaistrithe

ALI Géarghortú Scamhóige

ATR Frithghníomhuithe Géara Fuilaistrithe

BCSH British Committee for Standards in Haematology

BLÉ Bord Leigheasra na hÉireann

BNC An Bord Náisiúnta um Chreidiúnú

BNP Brain–type Natriuretic Peptide

CMV Cítimeigilivíreas

CPAP Aeráil Brú Deimhneach Leanúnach

DAT Tástáil Dhíreach Frithghlóbailin

DCU Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

DHTR Frithghníomhú Haemalaíoch Moillithe Fuilaistrithe

DNP Níor tugadh níos faide

DOB Dáta Breithe

DOHC An Roinn Sláinte & Leanaí

ECG Leictreacardagraf

FBC Áireamh Lánfhola

FFP Plasma Úr-reoite

FMH Fuiliú Féatamáthartha

FNHTR Frithghníomhú Neamh-haemalaíoch Fiabhrasach

Fuilaistrithe

FSS Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

HAV Víreas Heipitíteas A

Hb Haemaglóibin

HBsAg Antaigin dhromchla Heipitíteas B

HBV Víreas Heipitíteas B

HCV Víreas Heipitíteas C

HDN Galar Haemalaíoch Nua-naíonna

HIV Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna (VEID)

HLA Antaigin Leocaicíte Dhaonna

IBCT Comhábhar Fola Earráideach a Aistríodh

ICU Aonad Dianchúraim

ID Comhartha Aitheantais

ID band Banda Aitheantais

IgA Glóbailin Imdhíonachta A

INR Cóimheas Normálaithe Idirnáisiúnta

ISBT Cumann Idirnáisiúnta Fuilaistriúcháin

ISO Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán

IV Infhéitheach

LHE Líonra Haemafhaireachais na hEorpa

MERS-TM Córas Taifeadta Teagmhas Leighis don Mhíochaine

Fuilaistriúcháin

MRN Uimhir Taifid Míochaine

MRTC Lárionad Fuilaistriúcháin Réigiún na Mumhan

NAT Tástáil Aimpliúcháin Aigéad Núicléasach

NBC An Lárionad Náisiúnta Fola

NBUG Grúpa Náisiúnta Úsáideoirí Fola

NBS National Blood Service

OH Oifigeach Haemafhaireachais

ONH An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais
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MWRH Ospidéal Réigiúnach an Mheániarthair

NTproBNP N terminal pro hormone brain-type natriuretic peptide

O2 Ocsaigin

OPD An Rannóg Othar Seachtrach

PAD Deontas Uathlógaigh Réamthaiscthe

PCC Tiúchán Coimpléacs Prótroimbin

PCR Imoibriú Slabhrúil Polaiméaráise

PTP An Galar Corcra Iar-Fhuilaistrithe

QA Dearbhú Cáilíochta

QA/QC Dearbhú/Rialú Cáilíochta

RA An Ríocht Aontaithe

Rh Rhesus

Rh D Rhesus D

RTA Timpiste Bhóthair

SAE Teagmhas Trom Diobhálach

SAR Frithghníomhú Trom Díobhálach

SD Glantach Tuaslagach

SFÉ Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

SHOT Guaiseacha Troma Fuilaistriúcháin, RA

SOP Gnás Caighdeánach Oibriúcháin

STTI Ionfhabhtú a Mheastar a Tharchuir Fuilaistriú

TACO Ró-ualú Imshruthaithe bainteach le Fuilaistriú

TA-GvHD Galar Nódú in éadan Óstaigh bainteach le Fuilaistriú

TRALI Géarghortú Scamhóige bainteach le Fuilaistriú

TRIP Frithghníomhuithe Fuilaistrithe in Othair, An Ísiltír

UTI Ionfhabhtú Conair an Fhuail

vCJD athraitheach ar Ghalar Creutzfeldt-Jacob

WNV Víreas na Níle Thiar
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Réamhrá

Léiríodh ardleibhéal sástachta leis an bhformáid nua ar

Thuarascáil Bhliantúil na hOifige Náisiúnta

Haemafhaireachais (ONH) a tugadh isteach anuraidh

agus chinneamar leanúint den fhormáid chéanna do

Thuarascáil Bhliantúil 2006 an ONH, an seachtú bliain

iomlán don ONH tuairisciú.

Arís, is faoin rangú Comhábhar Fola Earráideach a

Aistríodh (IBCT) a fuaireamar an líon tuairiscí ba mhó

agus arís eile, tá líon na bhfuilaistrithe gan ghá a

tuairiscíodh sa chatagóir sin ag dul i méid i gcónaí.

Is fíor nach bhfuil ach baol bídeach ann anois go

dtarchuirfear na víris ar aithne, an Víreas Easpa

Imdhíonachta Daonna HIV/VEID, an Víreas Heipitíteas

B (HBV) agus an Víreas Heipitíteas C (HCV) a

bhuíochas do dhianbheartais scagthástála, ach ó tharla

galair thógálacha nua ag teacht chun cinn ina rioscaí

fuilaistriúcháin, galair ar nós an t-athraitheach ar Ghalar

Creutzfeldt Jacob agus víreas na Níle Thiar, is léir nach

mór fuilaistrithe gan ghá a sheachaint. Mar a luadh

cheana i Meitheamh 2005, diagnóisíodh vCJD ar

dheontóir fola Éireannach ina dhiaidh sin, rud a léiríonn

gur féidir go bhfuil vCJD sa soláthar fola.

Tháinig Treoir 2002/98/EC an Aontais Eorpaigh (AE)

agus Treoir 2005/61 an Choimisiúin i bhfeidhm go

hiomlán i gcaitheamh 2006. Dhírigh an ONH, i ngeall ar

sin, ar thacaíocht a thabhairt d'ospidéil chun freastal ar

na héilimh nua sin trí chlár forleathan cuairteanna ar

ospidéil agus cruinnithe oideachais. Cuireadh

tionscnamh nua a chuideodh le comhsheasmhacht

maidir le tuairisciú, an Lámhleabhar Haemafhaireachais

(Haemovigilance Handbook), i láthair ag Comhdháil

Bhliantúil an ONH agus scaipfear dréachtleagan i

ndiaidh comhairliúcháin in imeacht 2007.

Rinne an Dr. Paul Strengers, iar-Uachtarán Líonra

Haemafhaireachais na hEorpa (LHE), athbhreithniú ar

an haemafhaireachas in Éirinn le linn cuairt trí lá in Iúil

2006. Rinneadh athbhreithniú iomlán ar oibríochtaí an

ONH le linn na cuairte mar aon le hiniúchadh ar

bhainistiú teagmhas agus ionchur sonraí an ONH.

Leanadh den tionscnamh oideachasúil le hOllscoil

Chathair Bhaile Átha Cliath d’indibhidí ar spéis leo

cleachtas an haemafhaireachais agus rinneadh freastal

maith ar na módúil forbartha gairmiúla “Understanding

and Management of Blood Transfusions in a
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Haemovigilance Context” agus “Haemovigilance: Blood

Transfusion Nursing”. Gabhaimid buíochas le foireann

an ONH, leis na léachtóirí ó na hospidéil agus leis an

SFÉ a thugann tacaíocht don tionscnamh sin gcónaí.

Chuathas i mbun páipéir ar thorthaí Thionscadal na

Neastimpistí in 2003-2005 agus ghlac Vox Sanguinis

leis lena fhoilsiú sa chéad chuid de 2007. Gabhann an

ONH buíochas le foireann na n-ospidéal sna deich

suíomh ospidéil rannpháirteacha a chuidigh le rath an

tionscadail. Is féidir an fhaisnéis faoi chúiseanna

earráide a fuarthas sa tionscadal sin a úsáid chun tacú

le feabhsuithe ar sheachadadh an fhuilaistriúcháin

d’othair. Agus chuir an t-eispéireas a fuarthas leis an

tionscadal bonn faoi athruithe ar bhunachar sonraí nua

an ONH, ionas gurbh fhéidir an anailís ar chúiseanna

earráidí a bheith níos mine agus tá sí á cur i láthair mar

roinn nua den Tuarascáil i mbliana (lch 22).

Tá an ONH fíorbhuíoch as saothar na nOifigeach

Haemafhaireachais (OH), na nEolaithe Saotharlainne

Míochaine agus na Haemaiteolaithe/Paiteolaithe

Comhairleach agus na gComhairleach Ospidéil eile as

a bhfuil á dhéanamh acu i gcónaí ar son an chláir

haemafhaireachais i gcoitinne.

Táimid buíoch freisin as comhairle Stiúrthóir Míochaine

agus foireann Bhord Leigheasra na hÉireann

(BLÉ/BLÉ) – an tÚdarás Inniúil, agus as saineolas

fhoireann Rannóg Farmacafhaireachais BLÉ agus

foireann Cigireachta BLÉ.

Gabhaimid buíochas freisin le Príomhfheidhmeannach

SFÉ, an tUas Andrew Kelly, leis an Stiúrthóir Náisiúnta

Míochaine, an Dr. William Murphy, agus le foireann SFÉ.

Na hiarrachtaí atá á ndéanamh acu siúd i gcónaí chun

deontóirí fola deonacha a earcú agus ardchaighdeán a

chothú maidir le próiseáil agus dáileadh na fola, sin

cnámh droma na scéime náisiúnta haemafhaireachais.

Tá súil againn go mbeidh Tuarascáil Bhliantúil an ONH

do 2006 úsáideach i do chleachtas. Beidh cóipeanna

Gaeilge den Tuarascáil seo ar fáil freisin, i gcomhlíonadh

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Fáilteofar roimh thuairimí.

An Dr. Emer Lawlor,

Stiúrthóir ONH
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Bunaíodh an Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais san

SFÉ sa bhliain 1999 chun tuairiscí anaithnide agus faoi

rún ar fhrithghníomhuithe agus ar theagmhais throma

díobhálacha bainteach le fuilaistriú a bhailiú ó ghairmithe

cúram sláinte. Bunaithe ar fhreagracht ghairmiúil a bhí

an dualgas tuairiscithe.

Ón 8ú Samhain 2005, tugadh Treoir 2002/98/EC an

AE isteach i ndlí na hÉireann le Rialacháin na

gComhphobal Eorpach (Cáilíocht agus Sábháilteacht

Fhuil agus Chomhábhair Fola an Duine) (IR 360/2005).

Sainordaítear frithghníomhuithe throma díobhálacha

(SAR) a thuairisciú a d’fhéadfaí a leagan ar cháilíocht

agus ar shábháilteacht na gcomhábhar fola, mar aon le

teagmhais throma dhíobhálacha (SAE) a bhaineann le

tástáil, stóráil agus dáileadh na fola agus chomhábhair

na fola. Leagadh amach na mionsonraí maidir le

frithghníomhuithe atá le tuairisciú agus maidir le formáid

an tuairiscithe in 2005/61/EC, a tugadh isteach mar IR

547/2006. Tá tuairisciú neamh-shainordaithe leis an

ONH ar Chomhábhar Fola Earráideach a Aistríodh ina

dhualgas gairmiúil i gcónaí.

Tá a thuilleadh eolais faoi na frithghníomhuithe agus na

teagmhais atá le tuairisciú agus faoin tslí lena dhéanamh

le fáil sa dréacht-Lámhleabhar ar shuíomh gréasáin

SFÉ. www.ibts.ie (na leathanaigh ar an Haema-

fhaireachas).

Is é sainchúram an ONH
• Tuairiscí a ghlacadh, a chomhordú agus a leanúint

suas ó ospidéil agus ó ghnáthdhochtúirí ar

fhrithghníomhuithe/theagmhais dhíobhálacha

bainteach le fuilaistriú comhábhar/táirgí na fola, agus

aiseolas cuí a sholáthar dóibh siúd atá i mbun an

tuairisc a dhéanamh.

• Comhairliú faoin ngníomhú breise a theastaíonn, i

gcás guaiseacha amhrasta go háirithe.

• Gníomhartha díobhálacha a thuairisciú le Bord

Leigheasra na hÉireann (BLÉ) de réir gnáis

aontaithe.

• Tacaíocht leanúnach a sholáthar do TSO (OH)

ospidéal-bhunaithe agus d'fhoireann mhíochaine,

altranais agus teicniúil, de réir mar is gá.

• Anailís mhíochaine, eolaíoch agus altranais ar

thuairiscí faoi fhrithghníomhartha díobhálacha a

sholáthar.

• Comhairliú maidir le feabhsuithe ar chleachtas

sábháilte an fhuilaistriúcháin, bunaithe ar na sonraí a

bhíonn á soláthar ag na hospidéil.

• Tacú le treoirlínte cliniciúla a fhorbairt d’ospidéil

maidir le húsáid comhábhar/táirgí fola.

• Tacú le feidhm iniúchta na n-ospidéal maidir le

cleachtas an fhuilaistriúcháin.

• Cuidiú le córas taifead fuilaistriúcháin lán-inrianaithe

ag leibhéal an ospidéil a fhorbairt.

• Tuairisciú don Ghrúpa Náisiúnta Úsáideoirí Fola ar

bhonn eatramhach ar mhaithe le cleachtais náisiúnta

fuilaistriúcháin den scoth a fhorbairt

San Ionad Náisiúnta Fola (National Blood Centre),

Sráid Shéamais, Baile Átha Cliath 8 atá an ONH

lonnaithe, agus feidhmíonn sé faoi stiúir Haemaiteolaí

Comhairligh agus coibhéis ceithre go leith OH

lánaimseartha agus Clár-riarthóir.

Sainmhíniú ar Théarmaí a úsáidtear sa
Haemafhaireachas

Teagmhas Trom Díobhálach:
Tarlú ar bith gan choinne bainteach le bailiú, tástáil,

próiseáil, stóráil agus dáileadh na fola agus comhábhair

na fola agus

• a d'fhéadfadh a bheith ina thrúig Bháis, nó
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• a thabharfadh riochtaí bagrach don bheatha, nó

riochtaí míchumasaithe nó éagumasaithe i gcás

othar, nó

• a thugann ospidéalú nó galracht nó a chuireann lena

leithéid (IR 360/2005).

Frithghníomh Trom Díobhálach :
Freagairt gan choinne san othar atá bainteach le bailiú

nó fuilaistriú fola agus comhábhar fola

• atá marfach

• atá bagrach don bheatha nó míchumasaitheach nó

éagumasaitheach, nó

• a thugann ospidéalú nó galracht nó a chuireann lena

leithéid (IR 360/2005).

Bord Leigheasra na hÉireann (BLÉ)
Bhí cruinnithe rialta athbhreithnithe cásanna ag

ionadaithe BLÉ agus ONH i gcaitheamh 2006 chun

teagmhais a tuairiscíodh a phlé. Ón 8ú Samhain 2005

i leith is é BLÉ an tÚdarás Inniúil maidir le gach gné de

Threoir Fola an AE a fheidhmiú, haemafhaireachas san

áireamh.

Oideachas
Tacaíonn an ONH le cláir oiliúna inseirbhíse a fhorbairt

in ospidéil i gcónaí trína dhlúth-chomhoibriú leis na

hOifigigh Haemafhaireachais ospidéalbhunaithe.

Cuirtear tacaíocht in oideachas fuilaistriúcháin ar fáil

freisin do mhic léinn altranais agus eolaíochta

saotharlainne.

Déanann na hOifigigh Haemafhaireachais ospidéal-

bhunaithe nuacheaptha uile freastal ar chlár oiliúna

ionduchtaithe sa Lárionad Náisiúnta Fola (NBC).

Bhí tosaíocht ard ag cuairteanna ar ospidéil don Oifig

Náisiúnta Haemafhaireachais (ONH) i gcaitheamh

2006 ag éirí as feidhmiú Threoir an AE, agus tugadh

cuairt ar 54 ospidéal ar an iomlán. Anuas air sin, rinne

foireann ó dhá ospidéal déag freastal ar dhá Lá Oscailte

agus rinne foireann ó sheacht n-ospidéal eile freastal ar

chruinnithe speisialta SFÉ/ONH d’ospidéil a ndéanann

an SFÉ fuil chrosmheaitseáilte a sholáthar dóibh.

Cuireadh an chéad dréacht den Lámhleabhar

Haemafhaireachais, atá ceaptha comhchuibheas a

chinntiú sa tuairisciú, i láthair ag Comhdháil Bhliantúil

ONH.

Iniúchadh Haemafhaireachais in Éirinn
Rinne an Dr. Paul Strengers, iar-Uachtarán Líonra

Haemafhaireachais na hEorpa (LHE), athbhreithniú ar

an haemafhaireachas in Éirinn le linn cuairt trí lá in Iúil

2006, ar iarratas ón Roinn Sláinte agus Leanaí.

Chuimsigh téarmaí tagartha na Roinne Sláinte agus

Leanaí measúnú:

• maidir le struchtúir tuairiscithe haemafhaireachais in

Éirinn

• faoi cé acu an raibh an córas tuairiscithe reatha ag

teacht leis na gnéithe haemafhaireachais de

Threoracha an AE

• faoi cé mar a d’éirigh leis an Oifig Náisiúnta

Haemafhaireachais a cuid téarmaí tagartha a bhaint

amach

• ar an gcaoi a chruthaigh córas tuairiscithe na

hÉireann i gcomparáid leis na córais ar fud na

hEorpa

Chuimsigh an mhodheolaíocht athbhreithniú ar an Oifig

Náisiúnta Haemafhaireachais agus ar an

haemafhaireachas ospidéalbhunaithe. Athbhreithníodh

córais san Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais ar nós na

struchtúir bainistithe tuairiscí. Chas an Dr. Strengers le

hionadaithe ó Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann, ó

Bhord Leigheasra na hÉireann agus ón Roinn Sláinte

agus Leanaí. Thug an Dr. Strengers cuairt ar ospidéil,

casadh bainisteoirí ospidéil air mar aon le

haemaiteolaithe comhairleacha, oifigigh haema-

fhaireachais agus eolaithe míochaine. Fuarthas suimisin

(ó bhéal agus i scríbhinn) ó Chumann Haema-

fhaireachais na hÉireann agus ó Acadamh na nEolaithe

Saotharlainne Míochaine.

Cruinnithe Eolaíochta
Reachtáladh Comhdháil Bhliantúil ONH faoin teideal

“Haemovigilance – The Challenge of the EU

7Tuarascáil Bhliantúil 2006An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais



Directive” i bPort Laoise i nDeireadh Fómhair 2006.
Thionóil Cumann Haemafhaireachais na hÉireann a

gcruinniú bliantúil féin i gcomhaimsir leis an ócáid sin

freisin.

Ar na léiriúcháin a bhí ann bhí:
• Haemovigilance Handbook Imleabhar 1, míniú ar a
bhfuil ann - Ms. Marcia Kirwan, OH, ONH

• Reporting of Reactions - Ms. Mairead Sheahan, OH,

ONH

• Annual Notification of Serious Adverse Reactions –

Ms. Jackie Sweeney, OH, ONH

• Tuarascáil Bhliantúil ONH 2005 - Dr Emer Lawlor,

Stiúrthóir, ONH

• Donor Haemovigilance – Dr. Ellen McSweeney,

Haemateolaí Comhairleach SFÉ

• Education and spreading the word – How people

gain their knowledge – Ms. Marina Cronin OH,

ONH

• Training implications of the EU Blood Directive

2002/98/EU Kerry Partnership Group – Ms. Hazel

Reid, Eolaí Míochaine, Ospidéal Ginearálta Chiarraí

• Cell Salvage and methods to reduce blood usage

– Ms. Martina O’Connor, OH, Ospidéal Choláiste

na hOllscoile, Gaillimh

• Audit Results of Octaplas – An tUas. John Sheehy,

Comhordaitheoir Réigiúnach Haemafhaireachais,

Ospidéal Ollscoil Chorcaí

• Blood Stock Management in the Health Service

Executive (HSE) Mid-Western Area Hospital Blood

Bank – Ms. Sheila Joyce, Príomheolai Míochaine,

Ospidéal Réigiúnach an Mheániarthair (ORMI),

Luimneach

I ndiaidh na léiriúchán bhí plé oscailte ann faoi stiúir

cathaoirligh

Ba í Ms. Eilish Creamer, OH Royal Victoria Eye and Ear

Hospital a sheol an póstaer duaisiarrachta isteach,

póstaer dar teideal “Updating Nurses’ Knowledge of
Blood Transfusion Management through use of a
Questionnaire”. Ba í an Dr. Maeve Leahy, Haemateolaí
Comhairleach in ORMI, breitheamh an chomórtais

phóstaeir

Líonra Haemafhaireachais na hEorpa
Tionóladh an t-ochtú Seimineár Eorpach ar an Haema-

fhaireachas, cruinniú bliantúil Líonra Haemafhaireachais

na hEorpa (LHE), in Porto sa Phortaingéil, mí Feabhra

2006. Bhí ionadaithe haemafhaireachais ón Eoraip

agus ó áiteanna ar fud an domhain i láthair. Bhí dhá

phóstaer ar taispeáint ann ag an ONH, ceann amháin

faoi Thuairisciú an Haemafhaireachais in Éirinn (2000-

2004) agus póstaer eile faoi Thionscadal na

Neastimpistí.

Roghnaíodh Baile Átha Cliath mar shuíomh don naoú

Seimineár Eorpach ar an Haemafhaireachas, a bhí le

tionól i bhFeabhra 2007. Ar an gcoiste eagraithe bhí

foireann ón ONH agus ó SFÉ a bhí ag obair in éineacht

le haemaiteolaithe agus speisialtóirí fuilaistriúcháin ón

gcoiste eolaíochta agus lucht eagraithe na comhdhála,

D’oibrigh siad ar fad le chéile go dúthrachtach i

gcaitheamh 2006 lena chinntiú go n-éireodh go geal

leis an gcomhdháil.

Saotharlann Neastimpistí do Ghuaiseacha Troma
Fuilaistriúchain (SHOT)
Tionóladh an tsaotharlann sin an 21 Samhain i

gColáiste Ríoga na bPaiteolaithe, Londain. Ar na

cainteoiri bhí an tOllamh Harold Kaplan, an té a

d’fhorbair an Córas Taifeadta Teagmhas Leighis don

Mhíochaine Fuilaistriúcháin (MERS-TM) a úsáidtear i

dTionscadal Neastimpistí SFÉ, an Dr Joanna Weirsum

a rinne cur i láthair ar shonraí neastimpistí a bhaineann

leis an scéim Frithghníomhuithe Fuilaistriúcháin in

Othair san Ísiltír, agus rinne Dorothy Stainsby cur i

láthair ar na sonraí ó Neastimpistí SHOT. Rinne an Dr

Lawlor cur i láthair ar eispéireas na hÉireann le

Tionscadal na Neastimpistí.

Foilseacháin ONH
Go déanach in 2006 ghlac Vox Sanguinis le halt lena

fhoilsiú a bhí bunaithe ar thorthaí Thionscadal na

Neastimpistí 2003-2005, dar teideal “Seven Hundred
and Fifty Nine (759) Chances to learn: a 3-year pilot
to analyse transfusion-related near-miss events in the
Republic of Ireland”.
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Seoltar nuachtlitir faisnéise, NHO News, go dtí na OH
uile. Fóram tuairiscithe neamhfhoirmiúil atá ann ar an

obair a dhéantar laistigh den ONH agus in ospidéil

indibhidiúla, ar thionscnaimh oideachais agus oiliúna

áitiúla agus ar ócáidí sóisialta a gcuirfeadh OH eile

spéis iontu. Tuairiscítear sonraí faoi ócáidí inspéise

náisiúnta agus idirnáisiúnta freisin. Foilsíodh cúig

eagrán den nuachtlitir sin in imeacht 2006.

Buíonta OIbre
Buíon Oibre BLÉ/BNC
Bhí an ONH páirteach i gcaitheamh 2006 i mbuíon

oibre BLÉ/an Bhoird Náisiúnta Creidiúnaithe a

bunaíodh chun riachtanais inrianaitheachta agus

riachtanais Haemafhaireachais le haghaidh ISO 15189,

caighdeán na cáilíochta a gcaithfidh na bainc fola

ospidéil uile in Éirinn a bheith dá réir faoin 8ú Samhain

2008. Ba é "Minimum Requirements for Blood Bank
Compliance with Article 14 (Traceability) and Article
15 (Notification of Serious Adverse Reactions and
Events) of EU Directive 2002/98/EC” an doiciméad a
eisíodh dá thoradh i Meán Fómhair 2006.

Líonra Fuilaistrithe Feabhsaithe na hÉireann agus
an RA
Seo grúpa oibre ó Éirinn agus ón Ríocht Aontaithe ar a

bhfuil haemaiteolaithe agus speisialtóirí míochaine

fuilaistriúchain, cliniceoirí ospidéil agus speisialtóirí

altranais fuilaistriúcháin. Bunaíodh é chun faisnéis a

roinnt maidir leis an dea-chleachtas i ngnéithe

cliniceacha fuilaistriúcháin. Bhí an Dr. Lawlor agus Ms.

Kirwan ann thar cheann ONH agus SFÉ i gcaitheamh

2006.

Is féidir teacht ar fhaisnéis faoin haemafhaireachas ar

láithreán gréasáin SFÉ, www.ibts.ie. (na leathanaigh

faoin Haemafhaireachas). Tá an ONH an-bhuíoch as an

tacaíocht a fhaigheann siad ó gach aon duine atá

bainteach leis.
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Na Mórchinntí

• Ba é príomhghné na tuarascála i mbliana, líon na

bhfuilaistrithe gan ghá (51) a rinneadh de bharr

botúin sa chinntitheoireacht chliniceach. B’ionann

sin agus 33% i gcás Comhábhar Fola Earráideach

a Aistríodh/ Teagmhais Throma Dhíobhalácha, agus

17% de na tuairiscí uile.

• Bhain aon chás déag (11) le SD plasma a úsáid

nuair nár ghá le haghaidh fritiontú ar Warfarin in

éagmais fuiliú gníomhach (BCSH, 2004; Baglin et

al 2006)

• Agus mar mhalairt, tá laghdaithe ar líon na gcásanna

a bhain le fuil ABO neamh-chomhoiriúnach agus fuil

mhícheart a bheith á tabhairt d’othair. B’fhéidir gur

cur amach níos fearr ar na gnáthaimh chearta ag

gach céim den slabhra fuilaistrithe faoi deara é, cé

nach bhféadfaí a bheith cinnte fós.

Príomh-mholtaí SAE/IBCT
Moltaí Cliniceacha SAE/IBCT
• Ba cheart go mbeadh córais sna hospidéil uile a

chinnteoidh go gcuirtear am fálaithe ar fáil don

fhoireann mhíochaine chun freastal ar oiliúint

haemafhaireachais ionas go mbeidh cur amach ag

na dochtúirí atá ag plé le fuil/comhábhair na fola a

ordú ar na treoirlínte reatha maidir le fuil/ comhábhair

na fola a úsáid agus a ordú i gceart.

• Ar an dochtúir atá ag ordú a luíonn an fhreagracht as

a chinntiú go seiceáiltear na torthaí saotharlainne is

déanaí sula scríobhtar oideas. Ba cheart go mbeadh

fíorú sonraí an othair agus an dáta a glacadh an

sampla ina chuid den tseiceáil sin. Ní mór cúram ar

leith a dhéanamh agus torthaí á léamh ar scáileán

ríomhaire agus a chinntiú gurb é an toradh ceart a

léitear.

• Ní mór na gnáthaimh sheiceála dheireanacha cois

leapa a leanúint go dlúth. Bíonn an tseiceáil

dheireanach cois leapa sách casta mar bíonn ilomad

seiceálacha doiciméadaithe/othair i gceist agus tá

baol earráidí ann mura ndéantar go cúramach iad,

agus foireann oilte á ndéanamh. B’fhiú córais

uathoibrithe a thabhairt isteach don tseiceáil cois

leapa nuair is féidir chun laghdú ar an mbaol ó

earráid dhaonna.

• Áis fhiúntach go minic í an tástáil i bhfogas don othar

agus cinneadh á dhéanamh maidir le cathain a

dhéanfar fuilaistriú, go háirithe sa suíomh

máinliachta. Is den riachtanas áfach go gcuirfí oiliúint

leanúnach ar an bhfoireann a úsáideann an trealamh

sin agus go ndéanfaí an trealamh féin a bhailíochtú

agus a chothabháil ar bhonn rialta. Ba cheart go

ndéanfaí tástáil agus bailíochtú den chaighdeán

céanna ar threalamh ar nós anailíseoirí gáis fola/

meaisíní Haemacue® agus a dhéantar ar threalamh

sna saotharlanna diagnóiseacha (SHOT, 2004). Ba

cheart oidis a bheith bunaithe ar thorthaí a fhíoraítear

sa tsaotharlann, más féidir.

• Nuair is cúram comhroinnte atá á fháil ag othair, ní

mór córais a bheith ann ionas gur féidir eolas a

scaipeadh idir lárionaid faoi riachtanais speisialta ar

nós an gá le comhábhair ionradaithe agus/nó

cítimeigilivíreas diúltach

Moltaí Saotharlainne SAE/IBCT
• Is mó an baol earráide i gcás foireann a dhéanann

ionadú ar thras-ghlao i gcúrsaí fuilaistriúcháin nuair

is le disciplíní eile saotharlainne a bhíonn siad ag

obair de ghnáth. Faoi réir ag forálacha Threoir

2002/98/EC an AE tá sé éigeantach go gcuirfí

traenáil ar fáil d’fhoireann bhanc fola ospidéil, agus

ba cheart cláir thraenála leanúnacha foirmiúla a chur

ar fáil d’eolaithe míochaine ar gach grád sna

hospidéil uile a dhéanann fuilaistriú. Ba cheart

luacháil rialta agus measúnú ar chumas na foirne a

bheith ina chuid de na córais sin.

• Ba cheart go mbeadh córais ag na saotharlanna a

chinnteoidh go ndéantar aonaid atá le diúscairt a

lipéadú/ a mharcáil imar is cuí. Aonaid atá le

diúscairt ba cheart iad a stóráil i limistéar sonraithe

ar coraintín a mbeadh rochtain rialaithe isteach ann
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d’foireann na saotharlainne. Aonaid a chuirtear ar ais

lena ndiúscairt, ba chóir iad a dhiúscairt a luaithe

agus is féidir chun laghdú ar an mbaol

atheisiúna/bailiúcháin trí bhotún.

• Is í an tsaotharlann atá freagrach as an rochtain ar

chuisneoirí na saotharlainne a rialú. D’fhéadfaí maolú

ar an mbaol earráide le córais uathrialaithe a

thugann rochtain rialaithe/ a iniúchann na rianta

gluaiseachta isteach sa tsaotharlann agus amach

aisti.

Eochairmholtaí SAR
• Tá sé riachtanach go ndéanfaí comhábhair na fola a

fhuilaistriú mar is cuí chun an baol ó aimhréití

fuilaistriúcháin a laghdú, go háirithe TRALI

(Géarghortú Scamhóige bainteach le Fuilaistriú) a

sainaithníodh ina phríomhchúis marfachta agus

galrachta bainteach le fuilaistriú i scéim SHOT an

RA. (Stainsby et al, 2006)

• Ba cheart faireachán cúramach a dhéanamh ar gach

othar agus fuilaistriúchán ar siúl, i dtús aonaid nua

ach go háirithe. Ba cheart na haonaid indibhidiúla a

thosú go mall agus súil ghéar a choinneáil ar an

othar don chéad 15 nóiméad/50 ml, ón uair gur sa

tréimhse sin is mó a tharlaíonn frithghníomhuithe

diana. (BCSH 1999); An Grúpa Náisiúnta

Úsáideoirí Fola (NBUG) 2004.

• Caithfidh polasaí a bheith leagtha amach ag gach

ospidéal maidir le frithghníomhuithe géara

fuilaistrithe a bhainistiú. Ba cheart go gcuimseodh

sé sin bainistiú míochaine agus banaltrachta ar

shiomtóim an othair mar aon leis na himscrúduithe is

gá chun an anailís ar an bhfrithghníomhú fuilaistrithe

a chur i gcrích.

• Is cóir frithghníomhuithe, cinn bheaga go fiú, a

thuairisciú leis an oifigeach haemafhaireachais (OH)

agus le banc fola an ospidéil, óir d’fhéadfadh

frithghníomhuithe níos déine tarlú ar ball.

• Othair a dtáinig frithghníomhú dian ailléirgeach/

anaifiolachtach orthu le linn fuilaistriú de

chomhábhar fola, ba cheart lipéad a chur ar a gcairt

leis an bhfoireann chliniciúil a chur ar a n-aire faoina

stair maidir le frithghníomhuithe fuilaistrithe, agus

chun a chinntiú go roghnaítear an comhábhar cuí

agus go dtugtar réamh-chógas sula ndéantar

fuilaistriúcháin eile ar ball.

• Maidir le hothair a fhaigheann cúram roinnte,

caithfidh córais a bheith bunaithe chun na sonraí

fuilaistriucháin ábharthacha, ar nós stair

frithghníomhaithe/ailléirge agus/nó na riachtanais

réamh-chógaisíochta, a sheoladh go héifeachtach ó

ionad go chéile.

• Ní mór na hothair ar fad a mheasúnú roimh

fhuilaistriú féachaint cén riosca TACO (Ró-Ualú

Imshruthaithe bainteach le Fuilaistriú) atá ann dóibh.

Ní mór aird ar leith a thabhairt do shainaithint agus

do bhainistiú othar ardriosca ar nós othair bheaga

aosta a bhfuil bunghalar cairdiach nó anaemacht

ainsealach sa stair acu.

• Ba cheart othair i bpriacal a fhuilaistriú go mall,

aonad ar aonad, agus ba cheart aird a thabhairt ar

staid cothromaíochta sreabháin an othair, ní hamháin

le linn an fhuilaistriúcháin ach sa tréimhse 24 uaire

roimh an bhfuilaistriúchán freisin. Féadfaidh TACO

(Ró-Ualú Imshruthaithe bainteach le Fuilaistriú) tarlú

agus aonad singil á fhuilaistriú. Ar an ábhar sin ní

mór an mhonatóireacht chéanna a dhéanamh orthu

siúd is a dhéantar ar fhuilaistrithe ilaonaid.

• Is féidir laghdú ar an mbaol TACO ach

fualbhrostaigh a thabhairt roimh an bhfuilaistriú.

B’fhéidir go dteastódh sé uathu siúd ar theiripe

fualbhrostach rialta freisin.

Frithghníomhuithe agus Teagmhais
Throma Díobhálacha 2006
Seoladh foirm don Tuairisc Bhliantúil ar

Fhrithghníomhuithe agus Teagmhais Throma

Díobhálacha (SAR agus SAE) go dtí ochtó cúig

ospidéal/ionad de réir Iarscríbhinn II D agus III C

2005/61/EC seachas an fhoirm ‘Tada le Tuairisciú’ a

bhíodh ann. Seoladh ochtó ceathair (99%) foirm ar ais

i gcomhair anailíse. Thuairiscigh 38 (45%) de na suímh
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SAR amháin nó níos mó, agus thuairiscigh 23 (27%)

díobh SAE amháin nó níos mó. Bhí 24 ospidéal eile

(28%) a thug le fios nár thuairiscigh siad SAR ná SAE

ar bith sa bhliain 2006. Ní bhailítear teagmhais IBCT

sainordaithe leis an bhfoirm sin.

Sonraí Ainmneora
D’eisigh SFÉ (Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann)

188,154 comhábhar ar an iomlán (agus SD plasma

san áireamh) i gcaitheamh 2006. (Tábla 1)

Tuairiscí ar Fhrithghníomhuithe Troma DÍobhálacha
(SAR) agus Comhábhar Earráideach Fola a
Aistríodh (IBCT) /Teagmhais Throma Dhíobhálacha
(SAE)

Glacadh le 304 eachtra ar an iomlán don tuairisc seo,

b’in ardú 78 (26%) ar fhigiúirí 2005. Bhain céad ochtó

seacht (187) díobh le SAE/IBCT agus bhain an 117

eile le SAR. Bhí 40 tuairisc eile nár chomhlíon na critéir

do theagmhas Haemafhaireachais óir fuarthas, mar

thoradh ar imscrúdú breise, nach raibh baint ag

fuilaistriú leis an bhfrithghníomhú ná leis an teagmhas

díobhálach. Faoin gceannteideal ‘Níor tugadh níos

faide’ (DNP) a rangaíodh na heachtraí sin.

Tugann Tábla 2 na teagmhais de SAE/IBCT agus SAR

in aghaidh an aonaid a aistríodh. Sa chatagóir

SAE/IBCT, dála blianta eile, a bhí an tarlú tuairiscí ab

airde. Frithghníomhú Neamh-haemalaíoch Fiabhrasach

Fuilaistrithe (FNHTR) a bhí sa dara háit, agus TACO ina

dhiaidh sin.
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IBCT/SAE agus SAR in aghaidh an aonaid arna eisiúint ag SFÉ-2006

Catagóir Fuilchoirpíní Pláitíní 20 Plasma Iomlán na
Dearga & Slánfhuil 20,355 27,2751 gComhábhar
138,540 188,1542

IBCT/SAE (155)3 1 per 1,082 1 per 1,357 1 per 1,705 1 per 1,214
FNHTR (38) 1 per 4,7774 1 per 2,908 1 per 27,275 1 per 4,9515

Haemalú Imdhíoneolaíoch (Géar) (2) 1 per 69,270 0 0 1 per 94,077
Anaifiolacsas/Ró-íogaireacht (29) 1 per 15,393 1 per 1,131 1 per 13,638 1 per 6,488
Frithghníomhú Haemalaíoch Moillithe 1 per 34,635 0 0 1 per 47,038
Fuilaistrithe (Haemalú Imdhíoneolaíoch) (4)
TACO (34) 1 per 4,329 0 0 1 per 5,5345

TRALI deimhnithe (2) 1 per 69,270 0 0 1 per 94,077
Ionfhabhtú a Tharchuir Fuilaistriú 0 0 0 0
(TTI) Deimhnithe (Víreasach) (0)
Ionfhabhtú a Mheastar a Tharchuir Fuil- 0 1 per 20,355 0 1 per 188,154
aistriú (STTI) Féideartha (Baictéarach) (1)

1 Plasma Úr-reoite (FFP), Plasma Glantach Tusalagach (SD plasma) agus Plasma Crío-díscithe
2 Críoidheascán san áireamh in iomlán na gcomhábhar – 1984 aonad
3 IBCT bainteach le glóbailin imdhíonachta Frith-D agus tiúcháin fachtóirí arna eisiamh. .
4 FNHTR: RCC-28; Slánfhuil -1
5 Il-chomhábhair: TACO- 2; FNHTR-1.

TTáábbllaa 22 TTeeaaggmmhhaaiiss IIBBCCTT//SSAAEE aagguuss SSAARR   

Comhchuid Líon a eisíodh  
Fuilchoirpíní Dearga agus Slánfhuil 138,540
Pláitíní – Dáileoga Teiripeacha 20,355
Plasma Reoite 707
SD Plasma (Octaplas) 25,425
Crióidheascán 1,984
Plasma criói-dhíscithe 1,143

Iomlán na gcomhábhar a eisíodh 188,154

TTáábbllaa 11 FFuuiill aagguuss CCoommhháábbhhaaiirr nnaa FFoollaa aarrnnaa eeiissiiúúiinntt aagg SSFFÉÉ
22000066 



Réamhrá 
Bailíonn an ONH tuairiscí faoi SAE atá sainordaithe

faoin reachtaíocht (Treoir Fola AE 2002/98/EC), agus

IBCT nach bhfuil sainordaithe ach atá le tuairisciú mar

fhreagracht ghairmiúil. Athainmníodh an chaibidil IBCT

i mbliana i ngeall air sin agus is IBCT/SAE atá uirthi

anois. 

An sainmhíniú ar IBCT:  

‘comhábhar/táirge fola a aistriú nach raibh ag teacht
leis na riachtanais iomchuí agus/nó a bhí ceaptha le
haghaidh othair eile’ (SHOT 1998) 

An sainmhíniú ar SAE (Teagmhas Trom Díobhálach) sa

Treoir: 

‘tarlú ar bith gan choinne atá bainteach le fuil agus

comhábhair fola a bheith á mbailiú, á dtástáil, á

bpróiseáil, á stóráil agus á ndáileadh agus a d’fhéadfadh

a bheith ina thrúig bháis, nó a thabharfadh riochtaí

bagrach don bheatha nó riochtaí míchumasaithe nó

éagumasaithe i gcás othar, nó a thabharfadh nó a

chuirfeadh leis an tréimhse ospidéalaithe nó galrachta’.

Achoimre ar na Cinntí  
Tuairiscíodh 187 IBCT/SAE ar an iomlán sa bhliain

2006. Comhábhair a bhí i gceist i gcás céad caoga

cúig (155) díobh agus is táirgí fola a bhí i gceist sa 32

teagmhas eile. 

Ba é an catagóir IBCT/SAE faoi deara 61% de na

teagmhais sa bhliain 2006 (187 as 304), sin ardú 14

(8%) ar an mbliain 2005. Ba é a haon in aghaidh 1,214

aonad arna eisiúint ag an SFÉ (agus comhábhair agus

SD plasma i gceist) an tarlú maidir le IBCT/SAE. 

Leibhéal Riosca na dTeagmhas 
Leibhéal 1 (teagmhais ardriosca) 
Teagmhais a bhféadfadh fíorghortú buan teacht

díobh nó a bheadh ina mbaol don bheatha

Áiríodh nócha (90) as 187 (48%) de na teagmhais ina

dteagmhais leibhéal 1. Sin ardú 10% ar na teagmhais

leibhéal 1 a tuairiscíodh sa bhliain 2005. Teagmhais

ardriosca ba ea beagnach 50% den líon iomlán

IBCT/SAE a tuairiscíodh sa bhliain 2006. Feasacht níos

fearr maidir leis an tuairisciú b’fhéidir, faoi deara an

t-ardú, mar aon le córais tuairiscithe ó ospidéil atá níos

fearr ó tugadh an tuairisciú sainordaithe isteach, mí na

Samhna 2005. 

Leibhéal 2 (teagmhais mheánriosca) 
Teagmhais arbh ar éigin a dtiocfadh dochar buan

díobh, nó teagmhais nach dtiocfadh ach beagán

dochair nó dochar neamhbhuan díobh. 

Rangaíodh caoga trí (53) teagmhas ina dteagmhais

leibhéal 2. D’fhan leibhéal na dteagmhas ag 28%, an

leibhéal céanna is a bhí ann sa bliain 2005. 

Leibhéal 3 (teagmhais ísealriosca) 
Teagmhais nach mbeadh acmhainn fíordhochair ar

bith ag baint leo 

Rangaíodh an 44 teagmhas eile (24%) ina dteagmhais

leibhéal 3, sin titim 10% ar na teagmhais don leibhéal

sin sa bhliain 2005. Bhí an laghdú sin ann toisc nach

mbailíonn an ONH teagmhais leibhéal 3 a thuilleadh.

Ba cheart teagmhais ílsealriosca, mar aon le

neastimpistí agus sonraí míréire, a bhailiú agus a

anailísiú go háitiúil áfach. 

Rangú IBCT/SAE 
Rinneamar gach IBCT/SAE a rangú de réir an chineáil

teagmhais sa tuarascáil i mbliana. Tugann Fíor 1

briseadh síos ar na IBCT/SAE de réir nádúr na

dteagmhas (comhábhair agus SD plasma amháin).  
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FFííoorr 11 BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr IIBBCCTT//SSAAEE ddee rrééiirr NNááddúúrr nnaa

ddtteeaaggmmhhaass ((nn==115555)) 

SAE Sainoirdaitheach 
As 187 teagmhas bhí tríocha dó (17%) a bhí ag teacht

leis an gcatagóir SAE atá le tuairisciú faoi Threoir

2002/98/EC an AE (i.e. teagmhais a raibh baint acu le

cáilíocht nó le sábháilteacht an tsoláthair fola). Tugann

fíor 2 briseadh síos ar na teagmhais le tuairisciú faoi

Threoir an AE.

FFííoorr 22 -- BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr nnaa SSAAEE aarrbbhh ééiiggiinn iiaadd aa tthhuuaaiirriisscciiúú

ffaaooii TThhrreeooiirr aann AAEE ((nn==3322))  

Catagóir IBCT/SAE - Na Príomhchinntí 
(Féach Fíor 1)

• Fuarthas gurbh é fuilaistriú nár ghá an chatagóir

earráide ar leith ba mhó, b’in 51 (33%) den 155

teagmhas a tuairiscíodh. 

• Rinneadh fuilaistriú ABO-neamhchomhoiriúnach

amháin (bhí pláitíní i gceist) . 

• An grúpa Rh D mícheart a fuilaistríodh faoi deara

ceithre theagmhas (2%). 

• Fuilaistriú fuilchoirpíní dearga antaigin-

neamhchomhoiriúnach a bhí i gceist i gcás sé

theagmhas (4%).  

• Fuilaistriú comhábhair nár stóráladh i gceart faoi

deara 12 theagmhas (8%). 

• Bhí 16 theagmhas (10%) ann toisc nár tugadh

comhábhair CMV-diúltach agus/nó ionradaithe. 

• Bhain trí theagmhas (2%) le fuilaistriú d’aonaid

éagtha. 

• Bhain teagmhas amháin le fuilaistriú den

chomhábhar mícheart (fuair an t-othar SD plasma

seachas FPP mar a ordaíodh. 

• Rangaíodh na 61 teagmhas eile (38%) faoin

gceannteideal ‘Eile’ agus tá plé déanta orthu ar lch

21, Fíor 26. 

Na Príomhchinntí 
Fuilaistrithe Neamhriachtanacha 
Ba é fuilaistriú neamhriachtanach an teagmhas

IBCT/SAE ar leith ba mhó, b’in 51 (33%) den 155

teagmhas a tuairiscíodh. Earráidí cliniciúla a bhí i gceist

i gcás daichead a hocht de na teagmhais (94%) sa

chatagóir sin, agus i gcás sé cinn díobh is fuilaistrithe a

bhí bunaithe ar na torthaí Hb míchearta de bharr earráidí

samplála réamh-fhuilaistrithe a bhí i gceist. Bhain na trí

cinn eile le hearráidí haemaiteolaíochta saotharlainne.  

Rinneadh briseadh síos níos mine ar na teagmhais sin

ar mhaithe le hanailís ar an gcatagóir sin earráide. 
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FFííoorr 33 BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr FFhhuuiillaaiissttrriitthhee ggaann gghháá ((nn==5511)) 

• Bhain tríocha dó (62%) de na fuilaistrithe

neamhriachtancha le fuilchoirpíní dearga, bhain

seacht gcinn (14%) le pláitíní, bhain aon cheann

déag (22%) le SD plasma agus i gcás ceann

amháin (2%) is il-chomhábhair a bhí i gceist. 

Earráidí Cliniciúla i gcás Fuilaistrithe
neamhriachtanacha (n=42) 
• Tugadh fuilchoirpíní dearga nár ghá i naoi (9) gcás

nuair nár fíoraíodh an toradh Hb ba dhéanaí ón

tsaotharlann i gcás an othair, nó nuair nár fíoraíodh

an toradh ar sheiceáil Hb a rinneadh idir na haonaid. 

• Bhain aon chás déag (11) le fuilaistrithe

neamhriachtanacha d’fhuilchoirpíní dearga, mar

gheall ar earráidí sa bhreithiúnas chliniceach. I gcás

amháin díobh, bhí cliseadh cumarsáide idir na

buíonta míochaine ina chúis leis an earráid. 

• Bhain aon chás déag (11) le SD plasma a bhí in

úsáid go neamhchuí i gcomhair fritiontú ar Warfarin.

In dhá chás díobh, is amhlaidh a tugadh SD plasma

agus tiúchán de choimpléasc prótroimbin (PCC),

mar aon le vitimín K.  Léiríonn an dá chás sin easpa

tuisceana ar an gcóireáil chuí do fhritiontú ar warfarin

in éagmais fuiliú gníomhach. (BSCH Guidelines,

2004; Baglin et al, 2006) 

• Bhain cúig chás (5) le fuilaistrithe

neamhriachtanacha pláitíní de bharr earráidí sa

chinntitheoireacht chliniceach. Bhí cliseadh

cumarsáide idir na buíonta míochaine ina chúis

earráide in dhá chás díobh.  

• Bhain cás amháin (1) le fuilaistriú neamhriachtanach

pláitíní nuair nár seiceáladh áireamh pláitíní an othair

idir na haonaid. 

• Tugadh cúig (5) fhuilaistriú neamhriachtanacha

d’fhuilchoirpíní dearga ag éirí as earráidí a rinne an

fhoireann altranais. Maidir le trí chás díobh, is

amhlaidh nár deimhníodh an t-oideas sular tosaíodh

ar an bhfuilaistriú. I gcás amháin, is amhlaidh a

thrascríobh altra an toradh Hb mícheart ón

ríomhaire, agus ba é oideas neamhriachtanach an

toradh (Saintuairisc 1). I gcás amháin eile, nuair nár

ordaíodh ach dhá aonad PCC d’othar is amhlaidh a

nochtadh an t-othar sin do thrí aonad deontóra.

Tharla sé nuair a athsuíodh an líne infhéitheach (IV)

nuair a bhí an fuilaistriú ar siúl le 10-15 nóiméad; is

amhlaidh a fuarthas réidh leis an mbunaonad ina

dhiaidh sin agus chuir an fhoireann altranais tús le

haonad úr fuilchoirpíní dearga. 

Saintuairisc 1 Fuilaistriú
Neamhriachtanach 

Ordaíodh fuilchoirpíní dearga do
haemaglóibín (Hb) 7.5g/dl in othar ar a raibh
riocht urchóideach. Thosaigh an fuilaistriú
ach nuair a sheiceáil an dochtúir torthaí an
othair ar chóras ríomhaireachta an ospidéil
lena linn, fuarthas gur Hb 12.5g/dl a bhí ann
dáiríre. Rinne an fhoireann altranais an toradh
Hb d’othar eile a thrascríobh ón ríomhaire
níos luaithe an tráthnóna céanna agus is ar
an toradh earráideach sin a bunaiodh an
t-ordú. Stopadh an fuilaistriú ar an toirt. Níor
fhág an fuilaistriú gan ghá aon iarsma ar an
othar. Is amhlaidh a athraíodh na treoirlínte
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áitiúla ag éirí as an tarlú sin, agus ní mór na
torthaí uile a fhíorú ar chóras ríomhaireachta
an ospidéil anois sula ndéantar oideas a
ordú.  

Earráidí sa tSampláil (Chliniceach) (n=6) 
• Bhain teagmhas amháin (1) le fuilaistriú gan ghá

d’fhuilchoirpíní dearga toisc gur ón othar mícheart a

baineadh an sampla réamhfhuilaistrithe ionas gur ar

Hb othair eile a bunaíodh an t-oideas. 

• Bhain ceithre (4) theagmhas le fuilaistrithe

neamhriachtanacha d’fhuilchoirpíní dearga nuair a

próiseáladh samplaí haemachaolaithe. I dtrí (3) chás

díobh, is amhlaidh a tástáladh na samplaí ar

anailíseoir fuil-gáis nó ar ghléas Haemacue®

lasmuigh den tsaotharlann. 

• Bhain teagmhas amháin (1) le fuilaistriú

neamhriachtanach d’fhuilchoirpíní dearga, ach ní léir

an é gur tógadh an sampla ón othar mícheart nó gur

haemachaolaíodh an sampla. Hb 9.5g/dl a bhí ann

roimh an bhfuilaistriú, Hb 14.4g/dl a bhí ann i

ndiaidh aonad amháin fuilchoirpíní dearga a

fhuilaistriú. 

Earráidí i bPróiseáil Samplaí (Saotharlainne) (n=3) 
• Tugadh fuilaistriú gan ghá d’fhuilchoirpíní dearga i

gcás amháin (1) mar gur eisigh an tsaotharlann

haemaiteolaíochta an toradh Hb mícheart. Tharla sin

mar gur meascadh suas uimhreacha na n-eiseamal

sa tsaotharlann agus eisíodh torthaí othair eile i gcás

an othair sin. 

• I gcás amháin (1), tharla earráid in anailíseoir na

saotharlainne agus rinneadh fuilaistriú gan ghá de

SD plasma mar gur eisíodh an toradh téachta

mícheart. 

• Bhí cás amháin (1) inar tugadh fuilaistriú pláitíní nár

ghá mar gur bunaíodh an t-oideas ar thoradh áirimh

mhíchruinn pláitíní. Bhí téachtáin sa sampla FBC

(áireamh lánfhola) nár braitheadh nuair a thástáil an

tsaotharlann an sampla. 

Moltaí 
Tá na moltaí seo a leanas bunaithe ar na cinntí agus ar

an anailís chúisíoch ar na hearráidí sa Riarachán atá

tugtha ar lch 25.

• Ba cheart go mbeadh córais bunaithe sna hospidéil

uile a chinnteodh go mbeadh am fálaithe ann don

fhoireann mhíochaine chun freastal ar oiliúint

haemafhaireachais ionas go mbeidh na dochtúirí atá

ag plé le fuil/táirgí fola a ordú ar an eolas faoi na

treoirlínte reatha d’ordú agus d’úsáid oiriúnach na

fola/comhábhair na fola. 

• Is é an dochtúir a ordaíonn atá freagrach as a

dhinntiú go ndéantar na torthaí saotharlainne is

déanaí a sheiceáil sula n-ordaítear. Caithfidh fíorú ar

shonraí an othair a bheith ina chuid den tseiceáil sin,

mar aon le dáta glactha an tsampla. Ní mór a bheith

an-chúramach agus torthaí á léamh ó scáileán

ríomhaire agus a chinntiú gurb é an toradh ceart a

léitear. 

• Is fiú go mór an tástáil i ngar don othar agus

cinneadh á dhéanamh maidir le fuilaistriú, i

gcomhthéacs máinliachta go háirithe. Is den

riachtanas é áfach go gcuirfí oiliúint leanúnach ar an

bhfoireann in úsáid an trealaimh sin mar aon le

bailíochtú agus cothabháil an trealaimh. Ba chóir

tástáil agus bailíochtú ar an gcaighdeán céanna a

bheith ann do threalamh ar nós anailíseoirí gáis/

gléasanna Haemacue® agus atá ann don trealamh

sna saotharlanna diagnóiseacha (SHOT 2003). Ba

cheart oidis a bhunú ar thorthaí a fhíoraítear sa

tsaotharlann an oiread agus is féidir. 

• Is gá cloí go dlúth leis na gnáis seiceála

dheireanacha cois leapa. Próiseas casta atá sa

tseiceáil dheireanach cois leapa agus bíonn iliomad

seiceálacha doiciméadaithe/othair i gceist. Mura

foireann oilte a dhéanann iad agus mura ndéantar i

gceart iad tá baol earráide ann. B’fhiú córais

uathoibrithe a thosú don tseiceáil cois leapa oiread

agus is féidir chun laghdú ar bhaol na hearráide

daonna.  
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Earráidí a bhaineann leis an ngrúpa
ABO/Rh D Mícheart, leis an gComhábhar
Fola mícheart nó Fuil a thabhairt don Othar
Mícheart  (n=16) 

• Bhí sé (6) theagmhas sa bhliain tuairiscithe seo a

bhain leis an ngrúpa ABO/Rh D mícheart, leis an

gcomhábhar fola mícheart nó le fuil a tugadh don

othar mícheart. Níor thug na hearráidí sin aon

sequelae. 

Fuilaistrithe ABO-Neamhchomhoiriúnach 
• Ní raibh aon fhuilaistrithe ABO-neamh-

chomhoiriúnach ann a bhain le fuilchoirpíní dearga.

Bhí fuilaistriú ABO-neamhchomhoiriúnach amháin

(1) ann a bhain le pláitíní. Tharla an earráid sin toisc

gur malartaíodh an doiciméadú do dhá aonad pláitíní

le haghaidh dhá othar ar leith sa tsaotharlann agus

toisc gur chlis ar an ngnáthamh seiceála cois leapa. 

Fuilaistríodh an Grúpa Rh D Mícheart 
• Bhí ceithre (4) theagmhas ann inar fuilaistríodh an

grúpa Rh D mícheart. Earráidí sa tsaotharlann

fuilaistriúcháin faoi deara trí (3) theagmhas díobh. 

• Sa chéad chás, is amhlaidh a roghnaigh an t-eolaí

míochaine an grúpa Rh D mícheart. Bhí earráid

dhaonna de bharr tuirse ina mórthoisc sa chás sin,

óir bhí an t-eolaí míochaine i mbun crosmheaitseáil

an-chasta le linn na dtrí uaire an chloig roimhe sin.  

• Sa dara cás, is amhlaidh a grúpáladh an t-othar mar

ba cheart cé gur cláraíodh an grúpa Rh D mícheart.  

• Eolaí míochaine ar ghlao agus i mbun ionadú tras-

ghlao a bhí i gceist sa dá chás, agus chlis ar an

ngnáthamh seiceála cois leapa sa dá chás ionas nár

braitheadh na hearráidí.  

• Ní léir sa tríú teagmhas, cé acu an ón othar mícheart

a tógadh an bunsampla nó an earráid ghrúpála a

tharla. Tugadh an mhíréir sna grúpaí Rh D faoi deara

nuair a bhí grúpáil á déanamh don othar ar ball agus

nuair a nótáladh i dtaifid staire an othair go

ndearnadh an t-othar a ghrúpáil mícheart mí roimhe

sin. 

• Tharla mionteagmhas amháin eile i gcás dhá aonad

fuilchoirpíní dearga O Rh D diultach a fuilaistríodh

d’othar O Rh D deimhneach. Tharla an teagmhas sin

fad a bhí an chéad léamh ar thoradh na tástála á

dhéanamh le modh guairneáil láithreach.

Tuairiscíodh toradh diúltach in ionad fanacht don

tréimhse goir 30 nóiméad de réir na nGnás

Caighdeánach Oibriúcháin (SOP). Nuair a athléadh

toradh na tástála uair an chloig ina dhiaidh sin, bhí

frithghníomhú deimhneach lag le feiceáil. Eolaí

míochaine i mbun ionadú tras-ghlao a bhí i gceist sa

teagmhas sin. 

Fuilaistríodh an Comhábhar Fola Mícheart 
• I gcás amháin (1) nuair a fuair an t-othar fuilaistriú

den chomhábhar mícheart, is othar ar a raibh mí-ord

neamhchoitianta a bhí i gceist agus ba chóireáil

Plasma Úr-reoite (FFP) seachas SD plasma a bhí ag

teastáil. Ach is amhlaidh a tugadh SD plasma in

ionad an Phlasma Úr-reoite (FFP) a ordaíodh. Tharla

mórán earráidí sa chás, cliseadh cumarsáide idir

ionaid chóireála go háirithe. Ach is cosúil nach raibh

treoirlínte soiléire ann maidir le hordú/eisúint plasma

agus ní raibh an traenáil chuí le fáil ag an bhfoireann

a bhí ag plé leis an ionadú tras-ghlao i gcúrsaí

fuilaistriúcháin.   

Fuil a tugadh don Othar Mícheart 
• Ní raibh aon teagmhas ann sa bhliain tuairiscithe seo

a bhain leis an gcomhábhar fola mícheart a

fhuilaistriú go dtí an t-othar mícheart (fuil don othar

mícheart).
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Earráidí a bhain le Fuilaistriú Fola a bhí
Antaigin Neamhcomoiriúnach / Antaigin-
deimhneach (n=6) 

• Bhí sé (6) theagmhas sa chatagóir sin sa bhliain

tuairiscithe seo. Tharla ceithre cinn díobh de thoradh

earráidí sa tsaotharlann fuilaistriúcháin. Bhí

teagmhas amháin (1) ann de thoradh earráide sa

lárionad fuilaistriúcháin agus tharla teagmhas eile fós

de thoradh earráide cléireachais nuair a bhí othar á

ghlacadh isteach. Ní raibh aon sequelae ann. 

Earráidí Saotharlainne  
• Bhain teagmhas amháin (1) le fuilaistriú fola nach

raibh Kell-diúltach a tugadh do bhean in aois

tuismithe trí earráid. Tharla an teagmhas mar bhí an

t-eolaí míochaine tar éis filleadh ó laethanta saoire

agus ligeadh i ndearmad go raibh meamram seolta

ag an lárionad fola cheana inar moladh gur fuil Kell-

diúltach a thabharfaí do mhná in aois tuismithe.

Tholg an bhean sin frith-K dá dheasca. Leasaíodh

an córas ríomhaire sa tsaotharlann ó shin agus

cuireadh bratach rabhaidh leis chun an fhoireann a

chur ar a mbiorda faoi aonaid fola Kell-diúltacha a

eisiúint do na mná uile faoi bhun seasca bliain d’aois. 

• Bhain teagmhas amháin le fuilaistriú fuilchoirpíní

dearga C-deimhneach chuig othar ar a raibh frith-C.

Tharla sé mar gur eolaí míochaine gan taithí a rinne

an chrosmheaitseáil agus nár thug sí aird ar an

aláram ríomhaire mar shíl sí go raibh aonaid Rh D-

dhiúltach C-dhiúltach freisin. Córas saotharlainne

ildisciplíneach atá i bhfeidhm san ospidéal agus

bíonn an fhoireann ag plé leis na disciplíní éagsúla ar

a seal agus ní leagtar cúraimí fuilaistriúcháin ar aon

duine ar leith go buan. 

• Bhain teagmhas amháin le fuilaistriú d’fhuilchoirpíní

dearga nach ndearnadh tíopáil antaigine orthu agus

a tugadh d’othar ag a raibh stair d’fhrith-E, frith-C

agus frith-Cw. Bhí antasubstaintí íseal-títir (inbhraite

san einsím amháin) ar an othar, níor thug an t-eolaí

míochaine aird ar an mbratach Dearbhú Cáilíochta

agus is amhlaidh a roghnaíodh aonaid mhíchearta

don chrosmheaitseáil. Le linn uaireanta ar-ghlao a

tharla an teagmhas. 

• Bhí teagmhas amháin eile a bhain le hothar ag a

raibh stair d’il-antasubstaintí, frith-Fya ina measc. Is

amhlaidh a fuair an t-othar sin fuilaistriú d’aonad

amháin fuilchoirpíní dearga a bhí Fya deimhneach.

Tharla an teagmhas sin mar nár cinntíodh go raibh

tíopáil antaigine déanta ar an aonad sula ndearnadh

an chrosmhmeaitseáil agus sular eisíodh é.  

Earráid sa Lárionad Fola 
• Bhain an teagmhas sin le haonaid a eisíodh agus a

fuilaistríodh agus iad tíopáilte K-dhiúltach go

mícheart sa lárionad fola. Tharla an earráid mar go

raibh easpa taithí ar an eolaí míochaine a bhí i mbun

na tástála agus ag léamh na rialachán, agus gur lean

an duine sin Gnás Caighdeánach Oibriúcháin don

phróiseas nach raibh go leor mionsonraí ann chun

na torthaí a chinntiú i gceart. 

Earráid sa Roinn Iontrála 
• Bhain an teagmhas sin le hothar ag a raibh stair

d’antasubstaintí laga agus Fya agus a fuair

fuilchoirpíní dearga nach raibh antaigin-diúltach.

Tharla an earráid sin mar gheall ar bhotún

cléireachais le linn don othar a bheith á ghlacadh

isteach: is amhlaidh a cláraíodh an uimhir thaifid

mhíochaine mhícheart isteach sa ríomhaire ionas gur

cruthaíodh taifead othair nua. Tharla, dá bharr sin

uile, nár athbhreithníodh stair taifead fuilaistriúcháin

an othair a bhí ar fáil sa tsaotharlann agus tugadh

fuil Fya-deimhneach don othar (Saintuairisc 2). 

Saintuairisc 2  
Fuilaistriú d’fhuil antaigin-
neamhchomhoiriúnach  

Othar aosta ar a raibh anaemacht ainsealach
(Hb 8.6g/dl) agus fuilaistriú de dhá aonad
fuilchoirpíní dearga de dhíth dá bharr.
Glacadh an t-othar isteach san ospidéal
céanna cheana, agus bhí anta-Fya lag sa
scagthástáil antasubstainte cláraithe sna
taifid staire. Rinneadh botún cléireachais
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agus an t-othar á ghlacadh isteach, is
amhlaidh a cláraíodh sloinne an othair go
mícheart sa ríomhaire ionas gur cruthaíodh
taifead othair nua agus uimhir thaifid
mhíochaine (MRN) nua. Dá bharr sin uile ní
raibh sean-nótaí ná seanstair fuilaistriúcháin
an othair sa tsaotharlann le fáil ag an
bhfoireann agus níor braitheadh stair na
hantasubstainte. Crosmheaitseáladh dhá
aonad fuilchoirpíní dearga, ach ní raibh an
antasubstaint lag inbhraite an tráth sin, agus
níor roghnaíodh fuil antaigin-dhiúltach. 

I ndiaidh an fhuilaistrithe, trí sheans, a
thángthas ar an earráid nuair a chuardaigh an
t-eolaí míochaine sonraí an othair ar bhealach
eile. Fuair an t-eolaí go ndearnadh botún
litrithe le hainm an othair nuair a bhí an
t-othar á ghlacadh isteach óir tháinig ainm
ceart an othair aníos ar an gcóras. Bhí an
t-othar an-tinn mar gheall ar an mbun-riocht,
agus fuair an t-othar bás ina dhiaidh sin, ar
chúiseanna nár bhain leis an bhfuilaistriú. Mar
gheall ar an earráid sin, tá na ranna
bainistíochta rioscaí agus haemafhaireachais
ag féachaint leis an bhfoireann chléireachais
a oiliúint faoina thábhachtaí is atá sé
ainmneacha na n-othar a bheith i gceart.  

Moltaí 
• Bíonn baol earráide níos mó ann le foireann a

oibríonn i ndisciplíní eile saotharlainne de ghnáth

agus a dhéanann ionadú tras-ghlao i gcúrsaí

fuilaistriúcháin (Lundy et al 2007). Sainordaítear

anois, de réir fhorálacha Threoir 2002/98/EC an AE,

go gcuirfí traenáil ar fáil don fhoireann uile sna bainc

fola ospidéil agus ba cheart cláir leanúnacha oiliúna

a chur ar fáil i ngach ospidéal a dhéanann

fuilaistrithe, do na heolaithe míochaine ar gach grád

a sholáthraíonn ionadú tras-ghlao i gcúrsaí

fuilaistriúcháin. Ba cheart go mbeadh luacháil rialta

ar an bhfoireann agus measúnú ar a gcuid

inniúlachta ina chuid de na córais sin. 

Earráidí a bhain le Fuilaistriú Aonad nár
stóráladh i gceart (n=12) 

• Dhá theagmhas déag (12) a bhí sa chatagóir sin

don bhliain tuairiscithe seo. Bhí fuilchoirpíní dearga

i gceist sna teagmhais uile.

• Cuireadh aonaid ar ais go dtí an tsaotharlann i

gceithre theagmhas le go bhfaighfí réidh leo, ach is

amhlaidh a cuireadh ar ais i gcuisneoirí eisiúna nó

stoic iad seachas ar coraintín. Bhí dhá chás nuair

nár marcáladh/ nár cuireadh lipéad ar na haonaid go

mbeidís le diúscairt. Bailíodh na haonaid ina dhiaidh

sin trí bhotún agus fuilaistríodh iad.  

• Bhain dhá theagmhas le haonaid a bhí á stóráil i

gcuisneoirí baile lasmuigh den tsaotharlann sula

ndearnadh an fuilaistriú. 

• Bhain dhá theagmhas ar leith le haonaid a baineadh

as stóráil rialaithe ar feadh breis agus 30 nóiméad

agus a cuireadh ar ais go dtí an tsaotharlann sular

thosaigh an fuilaistriú óir bhí pyrexia ar an othar, sin

nó fadhabanna leis an rochtain infhéitheach (IV).

Bailíodh na haonaid arís ar ball agus fuilaistríodh iad

6.5 uair agus 24 uair an chloig ina dhiaidh faoi

seach. 

• Bhain dhá theagmhas le haonaid a bailíodh as

cuisneoir saotharlainne agus a cuireadh ar ais >30

nóiméad ina dhiaidh. Athbhailíodh na haonaid sin

arís ar ball agus fuilaistríodh iad ionas gur mhair an

tréimhse fuilaistriúcháin iomlán – ó bailíodh ar dtús

iad go dtí go raibh an fuilaistriú curtha i gcrích – níos

faide ná na ceithre huaire an chloig atá molta. 

• Bhain dhá theagmhas le haonaid a baineadh as an

stóras rialaithe agus a cuireadh ar ais ar ball gan an

t-am bainte amach ná curtha ar ais a logáil.

Atheisíodh an dá aonad arís ar ball agus fuilaistríodh

iad gan aon fhíorú déanta faoi cé chomh fada is a

bhí na haonaid lasmuigh den stóras rialaithe. 

Moltaí 
• Ba cheart breathnuithe bonnlíne agus an rochtain
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infhéitheach a fhíorú sula mbailítear na haonaid as

an stóras rialaithe 

• Ba cheart córais a bheith ag na saotharlanna a

chinnteodh go raibh na haonaid atá le diúscairt

lipéadaithe agus/nó marcáilte i gceart. Ba cheart

aonaid atá le diúscairt a stóráil i limistéar coraintín

ar leith, agus rochtain rialaithe isteach ann ag

foireann na saotharlainne. Aonaid a chuirtear ar ais

lena ndiúscairt, ba cheart iad a dhiúscairt a luaithe

agus is féidir chun nach mbaileofar / chun nach

n-atheiseofar arís iad trí bhotún. 

• Faoin tsaotharlann atá sé an rochtain a rialú go dtí

cuisneoirí na saotharlainne (cuisneoirí saitilíte san

áireamh). Chun laghdú ar an mbaol earráide

chuideodh córais uathoibrithe a thugann conairí

rialaithe rochtana/iniúchta maidir le gluaiseacht na

n-aonad isteach sa tsaotharlann agus amach aisti. 

Earráidí bainteach le Fuilaistriú Aonad
Éagtha (n=3) 

• Bhí trí theagmhas ann a bhí bainteach le haonaid

éagtha a fuilaistríodh sa bhliain tuairiscithe seo. 

• Sa chéad chás, is amhlaidh a rinne comhairleach an

othair cinneadh cliniceach fuilchoirpíní dearga a

fhuilaistriú a d’éag 48 uair an chloig roimhe sin agus

a bhí le cur ar ais go dtí an lárionad fola lena

ndiúscairt. I gcomhthéacs oll-fhuilaistriú a tharla sé

nuair a bhí an stoc uile a bhí ar fáil ídithe cheana féin

de bharr fuilaistrithe éigeandála a tugadh d’othair

eile a bhí an-dona tinn, agus bhí an t-ospidéal ag

fanacht ar sholáthar breise ón lárionad fola. 

• Bhain dhá theagmhas le fuilchoirpíní dearga éagtha

a fuilaistríodh mar aonaid a bhíothas tar éis a

chrosmheaitseáil d’othair ach a d’éag ina dhaidh sin.

Is amhlaidh nár baineadh as an gcuisneoir fola iad

agus bhíothas in ann iad a bhailiú arís ar ball. Chlis

ar na gnáthaimh seiceála dheireanacha cois leapa

freisin sa dá chás óir níor seiceáladh an dáta éagtha

sular tosaíodh ar an bhfuilaistriú. Cúis eile le ceann

de na teagmhais ba ea nach ar an láthair atá an

tsaotharlann. Ar saoire a bhí an OH atá freagrach as

an stoc a rialú agus as aonaid éagtha a bhaint as an

soláthar a bhíonn ar fáil

Moltaí 
• Faoin saotharlann atá sé an stoc a rialú/aonaid

éagtha a bhainistiú. Tá gá le córais a chinnteoidh go

mbaintear aonaid atá éagtha nó aonaid nach bhfuil

oiriúnach lena n-úsáid as na cuisneoirí fola gach lá.

(cuisneoirí saitilíte san áireamh)  Ba cheart aonaid

atá ar tí dul in éag a mharcáil go soiléir chun an

fhoireann atá ag plé lena mbailiú/riar a chur ar a

n-aire. 

• Nuair nach ar an láthair atá na saotharlanna

fuilaistriúcháin, ní mór córais a bheith ann chun go

mbeidh an tsaotharlann soláthair in ann

monatóireacht a dhéanamh ar an stoc sna cuisneoirí

satailíte, agus ní mór socruithe a bheith i bhfeidhm

chun go mbeidh ionadú ann nuair atá an té atá

freagrach as an stoc a rialú ar saoire ar chúis ar bith. 

• Ba lú an baol earráide dá mbeadh córais

uathoibríocha ann nach ligfeadh fuil éagtha amach

as na cuisneoirí saotharlainne/satailíte. 

• Ba cheart do na hospidéil a chinntiú an oiread agus

is féidir go bhfuil stoic fola imleora acu chun freastal

ar eipeasóidí ollfhuilithe ag na hothair. Ba cheart

athbhreithniú a dhéanamh ar leorgacht an stoic agus

ar luas na freagrachta i ndiaidh gach eipeasóide

chun a chinntiú go bhfoghlaimítear ceachtanna

d’eipeasóidí eile ar ball.

Earráidí nuair nach Comhábhair CMV-
diúltach/Ionradaithe a tugadh (n=16) 

• Bhí 16 theagmhas ann nuair nach comhábhair CMV-

diúltach agus/nó comhábhair ionradaithe a tugadh.

Othair phéidiatraiceacha (<18 mbliana déag d’aois)

a bhí i gceist i dtrí chás. 
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• Maidir le 14 chás as 16 (88%), níor ordaíodh

comhábhair CMV-diúltach agus/nó ionradaithe. 

• Earráid sa lárionad fola a bhí i gceist i gcás amháin

nuair a eisíodh aonad fuilchoirpíní dearga neamh-

ionradaithe agus lipéad air a thug le fios gur

ionradaíodh é. Féach earráidí bainteach le hothair

phéidiatraiceacha ar lch 27 le haghaidh tuilleadh

sonraí faoin teagmhas seo)

• Bhain teagmhas amháin eile le hearráid

saotharlainne nuair nár eisigh an t-eolaí míochaine

na riachtanais speisialta a iarradh mar gur sáraíodh

an rabhadh ríomhaire trí bhotún. 

Moltaí  
• Maidir le foireann míochaine a bhíonn ag plé le

comhábhair a ordú/iarraidh d’othair a mbíonn

riachtanais fuilaistriúcháin ar leith acu ar nós

comhábhair CMV-diúltach agus/nó ionradaithe, ba

cheart go gcuirfí oiliúint agus traenáil orthu i

mbainistiú othar dá leithéid. 

• Ba cheart go mbeadh polasaithe agus gnáthaimh i

bhfeidhm ag na hospidéil uile chun bainistiú a

dhéanamh ar othair a mbíonn riachtanais ar leith acu,

agus chun a chinntiú go bhfaightear aon riachtanais

ar leith atá ag teastáil.  

• Nuair is cúram roinnte atá á fháil ag na hothair,

caithfidh córais a bheith i bhfeidhm ionas gur féidir

scéala a sheoladh ó ionad go chéile faoi riachtanais

ar leith ar nós táirge ionradaithe agus/nó CMV-

diúltach. 

• Ba cheart go mbeadh aláraim inchloiste agus

infheicthe ar chórais ríomhaire na saotharlann chun

an fhoireann a chur ar a mbiorda faoi othair a bhfuil

stair de riachtanais fuilaistriúcháin ar leith acu. Ba

cheart go bhféachfadh an fhoireann chuige nach

ndéantar aláraim dá leithéid a shárú trí dhearmad.  

IBCT/SAE sa Chatagóir ‘Eile’  

FFííoorr 44 AAnn BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr SSAAEE// IIBBCCTT ‘‘EEiillee’’ ((nn==6611))

Cinntí 
• Seachas earráidí a bhain le lipéid a malartaíodh idir

chrosmheaitseálacha éagsúla agus aonaid gan

lipéad a fhuilaistriú, is teagmhais mhionriosca

(leibhéal 3) is mó a bhí i gceist sa chatagóir ‘eile’.

• Bhain cúig theagmhas (8%) le lipéid a bheith

malartaithe (bhain dhá chás le malartú idir

chrosmheaitseálacha d’othair éagsula). 

• Bhain trí theagmhas (5%) le haonaid gan lipéid a

fhuilaistriú (dhá aonad SD plasma agus aonad

amháin fuilchoirpíní dearga).

• Bhain sé theagmhas déag (27%) le fuilaistrithe a

chuaigh thar an am fuilaistrithe molta, ceithre uaire

an chloig i ndiaidh iad a bheith bainte as an stóras

rialaithe.  

• Fuilaistrithe nár ordaíodh/nár coinníodh cuntas orthu

ba ea deich dteagmhas (16%), agus fuilaistrithe ar

bhain mionearráidí ainmniúcháin leo ba ea deich

dteagmhas (16%) eile. 

• Tá cur síos ar na teagmhais eile i bhFíor 4 thuas. 
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Níor tugadh Réamhchógas 
mar a ordaíodh 1 (2%) 

Sáraíodh an tAm 
Fuilaistrithe Molta 

16 (27%) 

Mionearráidí 
Ainmniúcháin 10 (16%) 

Fuilaistriú gan 
Ordú/Cuntas 

10 (16%) 

Fuilaistriú > 72 uair 
i ndiaidh x-mheaitseáil 

tosaigh 8 (13%) 

Gléas dáilte 
Mícheart 

in úsáid 3 (5%) 

Fuilaistríodh 
róthapa 3 (5%) 

Malartú Lipéad 
(an chrosmheaitseáil 

chéanna) 3 (5%)

Malartú Lipéad 
(crosmheaitseálacha 

éagsúla) 2 (3%) 

Aonad gan lipéad 
a Fuilaistríodh 

3 (5%) 

Tugadh an Dáileog 
mhícheart 2 (3%)



Cá hÁit, Cé, Céard, Cén fáth?
Anailís ar na Sonraí IBCT/SAE 

Ag éirí as an taithí a fuaireamar i gcaitheamh

treoirthionscadal taighde trí bliana na Neastimpistí ag

an ONH, tá anailís déanta ag an ONH ar shonraí na

bliana seo le modheolaíocht a cuireadh in oiriúint ó

chóras Mers-TM. Córas líonra-bhunaithe is ea Mers-TM

chun tuairisciú ar theagmhais. Ceapadh é d’aonghnó

chun teagmhais a chuirfeadh sábháilteacht fuil

fuilaistrithe i mbaol a bhailiú, a rangú agus a anailísiú

(Kaplan et al, 2002).  

Sonraí faoi aimsiú earráidí agus tarlú earráidí atá á gcur

i láthair sa chuid seo de thuarascáil na bliana seo.

Imscrúdaítear anseo na céimeanna sa phróiseas oibre

ag a ndéantar teagmhais a aimsiú agus cé a aimsíonn

na hearráidí. Scrúdaítear anseo freisin an áit a bhfuil na

hearráidí ag tarlú agus cé a bhíonn i gceist. Ainmnítear

na céimeanna is airde riosca sa phróiseas oibre, tá

anailís déanta orthu agus tá na tosca cúisíocha is

suntasaí curtha i láthair an oiread agus is féidir. Bhí níos

mó ná bunchúis amháin le formhór na dteagmhas. Níor

cuimsíodh san anailís ach an toisc chúisíoch ba

shuntasaí i gcás gach teagmhais ar leith.  

Sonraí Aimsithe 

FFííoorr 55 –– AAnn cchhééiimm ssaa pphhrróóiisseeaass ooiibbrree mmaarr aarr aaiimmssííooddhh

eeaarrrrááiiddíí ((nn==115555)) 

Cinntí 
• Aimsíodh formhór na n-earráidí (77 nó 49%) nuair a

bhí gnáthfhaire haemafhaireachais nó iniúchadh ar

siúl. Treisíonn sé sin leis an tábhacht a ghabhann leis

an haemafhaireachas a fhaire i gcónaí agus le

hiniúchadh leanúnach a dhéanamh i ngach ospidéal

atá ag plé leis an bhfuilaistriúchán.  

• Sa dara háit bhí céimeanna éagsúla ‘eile’ sa

phróiseas oibre, agus is ansin a aimsíodh 37 (24%)

de na teagmhais. 

• Léiríodh gur chéim thábhachtach é an próiseas

riaracháin maidir le hearráidí a aimsiú, agus is ag

pointe éigin sa phróiseas sin a aimsíodh 27 (17%)

de na hearráidí. 

FFííoorr 66 –– CCéé dd’’AAiimmssiigghh nnaa hhEEaarrrrááiiddíí?? ((nn==115555)) 

Cinntí  
• Ba iad na hoifigigh haemafhaireachais a d’aimsigh

formhór na n-earráidí, rud a léiríonn an ról

fíorthábhachtach atá ag na hOH maidir le hearráidí

a bhrath agus a thuairisciú. 

• Ina ndiaidh siúd bhí na heolaithe míochaine a

d’aimsigh 34 (22%) de na teagmhais, agus an

fhoireann altranais a d’aimsigh 29 (19%). 
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Iarratas 
ordaithe 3 (2%) Le linn 

fuilaistriúcháin 
1 (1%)

Gnáthfhaire 
haemafhaireachais 

77 (49%) 

Eile 37
 (24%) 

I ndiaidh 
fuilaistriúcháin 

4 (3%) 

Riarachán 
27 (17%)

Bailiú 
2 (1%)

Crosmheaitseáil/
Eisiúint 
4 (3%)

Ní léir 
1 (1%))

Oifigeach 
haemafhaireachais 

 84 ( 53%)

Eolaí Míochaine 
34 (22%)

Altra 
 29 (19%)

Dochtúir 
5 (3%)

Eile 
1 ( 1%)

Othar 
1 (1%)



Sonraí Tarlaithe 

FFííoorr 77 –– AAnn ááiitt aa ddttaarrllaaííoonnnn EEaarrrrááiiddíí ((ddee rrééiirr RRaannnnóóiiggee//

RRééiimmssee CClliinniicceeaacchh)) ((nn==116611**)) 

*Bhí earráidí i mbreis agus limistéar amháin i gceist i

gcuid de na teagmhais 

Cinntí  
• Sna bardaí (bardaí haemaiteolaíochta/

oinceolaíochta san áireamh) a tharla formhór na

n-earráidí 87 (53%). 

• Ina ndiaidh siúd bhí an tsaotharlann fuilaistriúcháin,

mar ar tharla 29 (18%) de na hearráidí, agus an

tAonad Dianchúraim, mar ar tharla 16 (10%) díobh. 

Cé a bhí i gceist 

FFííoorr 88 –– NNaa ddaaooiinnee aa bbhhíí bbaaiinntteeaacchh iinn EEaarrrrááiiddíí  ((nn==116633))**

*Breis agus grád amháin foirne i gceist i gcuid díobh. 

Cinntí  
• Foireann mhíochaine is coitianta a bhí bainteach le

hearráidí, bhí baint ag dochtúirí le 76 (47%) de na

hearráidí. Cé gur earráidí a rinne dochtúirí

sóisearacha a bhí i gceist i gcás cuid mhór de na

teagmhais sin bhí baint ag foireann mhíochaine

shinsearach le cuid de na teagmhais freisin. Ba

chomhairleach i gcás amháin a threoraigh go

dtabharfaí aonad fuilchoirpíní dearga nár ghá d’othar

le Hb 15.2g/dl mar go raibh an chrosmheaitseáil

déanta agus an t-aonad ar fáil don othar. 

• Foireann altranais a bhí bainteach le 46 (28%) de

na teagmhais agus bhí foireann saotharlainne

bainteach le 32 (2%) de na teagmhais. 

Céimeanna Ardriosca sa Phróiseas Oibre 

FFííoorr 99 –– NNaa ccééiimmeeaannnnaa ssaa pphhrróóiisseeaass ooiibbrree iinnaa ddttaarrllaaííoonnnn aann

eeaarrrrááiidd ttoossaaiigghh ((SSuuííoommhh ttoossaaiigghh eeaarrrrááiiddee nn==115555)) ))

• Tá na sonraí sin ag teacht leis na cinntí maidir le

‘suíomh tosaigh earráide’ (Fíor 9) a fuair gurb iad

seo a leanas na trí chéim is mó riosca sa phróiseas

oibre: ordú/iarratas (baint ag an bhfoireann

mhíochaine leis), riarachán (baint ag an bhfoireann

altranais leis) agus an phróiseáil saotharlainne san

fhuilaistriú (baint ag eolaithe míochaine léi). 
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Aonad Measúnaithe 
Míochaine 1 (1%) 

Barda 
87 (53%)

Saotharlann 
29 (10%)

Aonad 
Dianchúraim 

16 (7%)

Obrádlann 
12 (7%)

Timpistí & 
Éigeandáil 9 (6%)

Máithreachas 
& Luí Seoil 3 (3%) 

X-ghathú 
2 (1%)

Ionad 
Fuilaistriúcháin 

1 (1%)

Ní fios 
1 (1%)

Foireann 
Mhíochaine 

76 (47%)

Foireann 
Altranais 46 (28%) 

Eolaí Míochaine 
32 (20%)

Foireann 
Fleibeatóime 2 (1%)

Póirtéirí 
1 (1%)

Foireann 
Chléireachais 

2 (1%) Ní léir 
4 (2%)
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FFííoorr 1100 –– BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr EEaarrrrááiiddíí aa TThhoossaaiigghh llee

hhOOrrddúú// IIaarrrraattaass ((ddee rreeiirr ttoossccaa ccúúiissííoocchhaa nn==6644)) 

Anailís ar Earráidí a thosaigh le
hOrdú/iarratas (n=64) 

• Bhí cliseadh daonna i gceist i gcás daichead (62%)

de na hearráidí a tharla san ordú/iarratas, bhí

cliseadh córais i gceist i gcás trí earráid is fiche

(36%) agus ní léir i gcás amháin (2%) cé acu

cliseadh córais nó cliseadh daonna ba chúis leis an

earráid. 

• Eolas easnamhach ag an dochtúir ag ordú a bhí

bainteach le hocht n-earráid déag (28%) as 64, i.e.

ní raibh an dochtúir a bhí ag ordú ar an eolas faoi na

treoirlínte a bhain leis na comhábhair a ordú/le

húsáid chomhoiriúnach na gcomhábhar nó faoin ngá

a bhí le riachtanais ar leith, ionas gur ordaíodh

comhábhair nár ghá d’othair nó níor tugadh

comhábhair CMV-diúltach/ionradaithe nuair is iad a

bhí léirithe. 

• Earráidí fíoraithe a bhí i gceist le 18 (28%) eile de na

hearráidí, i.e nuair nár fíoraíodh nó nár fanadh leis an

toradh saotharlainne ba dhéanaí sular ordaíodh, nó

níor fíoraíodh an t-oideas sular iarradh/tugadh an

t-aonad. Tharla dá bharr sin gur bunaíodh oidis ar na

torthaí fola míchearta agus níor tugadh athruithe ar

oidis/iarratais faoi deara ionas gur tugadh

fuilaistrithe nár ghá. 

• Earráidí sa chinntitheoireacht chliniceach a bhí i

gceist le trí theagmhas déag (20%), i.e. ní raibh an

cinneadh cliniceach an fhuil/comhábhar fola a ordú

ag teacht leis na treoirlínte dea-chleachtais ionas gur

tugadh fuilaistrithe nár ghá. 

• Earráidí daonna a bhí i gceist le sé theagmhas (9%),

i.e botúin nó tuaiplisí agus an t-oideas á scríobh

ionas nár tugadh comhábhair CMV-diúltach agus/nó

ionradaithe d’othair a raibh riachtanais ar leith acu. 

• Cliseadh cumarsáide a bhí i gceist le cúig

theagmhas (8%), i.e. teip sa chumarsáid agus/nó

malairt tuairime idir fhoirne míochaine a bhí ag

tabhairt aire don othar. Chuir sé sin an plean cóireála

trí chéile ionas gur ordaíodh comhábhair nár ghá do

na hothair. 

• Earráidí idirghabhála a bhí i gceist le trí theagmhas

bheaga (5%), i.e. bhí an dochtúir a d’ordaigh ar an

eolas faoi pholasaí an ospidéil maidir le hordú, cé

nár cloíodh leis. Baineann na hearráidí beaga sin le

teagmhais ina bhfuair an t-othar comhábhair (i

dtimpeallacht obrádlainne) nár ordaíodh i scríbhinn,

ach a bhí ag teastáil. 

• Ní léir i gcás amháin eile céard ba chúis leis an

earráid.
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FFííoorr 1111 –– BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr EEaarrrrááiiddíí aa tthhoossaaiigghh ssaa RRiiaarraacchháánn

((nn==3355))  

Anailís ar Earráidí a Thosaigh sa Riarachán
(n=35) 

• Cliseadh daonna a bhí i gceist leis an gcuid is mó,

19 (54%), de na teagmhais a thosaigh sa riarachán,

cliseadh córais a bhí i gceist le deich gcinn (28%)

agus ní leir cén bhunchúis a bhí leis na sé

theagmhas eile (17%). 

• Earráidí fíoraithe a bhí i gceist le haon teagmhas

déag (31%) i.e. cliseadh sna gnáthaimh seiceála

cois leapa nó níor seiceáladh rochtain

infhéitheach/breathnuithe na n-othar sular bailíodh

na haonaid, ionas gur tugadh aonaid nár ghá/

mhístóráilte/éagtha d’othair. 

• Eolas easnamhach a bhí i gceist le hocht dteagmhas

(23%) i.e. foireann nach raibh ar an eolas faoi na

treoirlínte a bhain le gnáthaimh fuilaistriúcháin.

Tugadh aonaid nár stóráladh i gceart d’othair dá

bharr, fuilaistríodh aonaid lasmuigh den amscála

molta agus rinneadh fuilaistrithe nár ghá. 

• Botúin dhaonna a bhí i gceist le cúig theagmhas

(14%), i.e. dhealraigh sé go ndearna ball foirne

‘dearmad’ agus gur ligeadh i ndearmad tasc nó

gnáthamh a dhéanamh nó fágadh céim éigin den

ghnáthamh ar lár. Bhain trí cinn díobh le baill foirne

a phioc suas an gléas tabhartha mícheart sula

ndeacthas fad le leaba an othair óir is taobh leis na

gnáthghléasanna tabhartha a bhí na gléasanna

tabhartha fola stóráilte. Bhain teagmhas díobh leis

an ráta ar an gcaidéal a bheith socraithe mícheart,

ionas gur in imeacht tréimhse 2.5 uair an chloig a

fuilaistriodh aonad fuilchoirpíní dearga seachas in

imeacht tréimhse 4 huaire mar a bhí ordaithe. Bhain

teagmhas amháin eile le botún daonna a tharla nuair

a cuireadh isteach ar dhuine ar a raibh ualach oibre

an-mhór, ionas gur cuireadh ar ais sa stóras rialaithe

aonad a bhí amuigh le breis is 30 nóiméad. Bailíodh

an t-aonad sin arís ar ball agus tugadh d’othar eile é.  

• Bhain dhá theagmhas (6%) le cliseadh cumarsáide,

i.e. cliseadh ar an ngnáthamh nuair a tosaíodh

aonaid i limistéar cliniceach amháin agus gur

aistríodh an t-othar isteach i limistéar cliniceach eile

ansin. Tharla dá bharr sin gur fuilaistríodh aonaid

lasmuigh den amscála ceithre huaire an chloig a bhí

molta i ndiaidh iad a bheith bainte as an stóras

rialaithe. 

• Bhain dhá theagmhas (6%) le cliseadh sa

mhonatóireacht ar an bhfuilaistriú/othar. Fuilaistríodh

aonaid róthapa dá bharr. Is amhlaidh a fuilaistríodh

na haonaid i mbreis beag agus uair an chloig sa dá

chás, seachas in imeacht ceithre huaire an chloig

mar a bhí molta. 

• Bhain teagmhas amháin le hearráid idirghabhála i.e.

bhí an fhoireann altranais ar an eolas faoi na

gnáthaimh chearta fuilaistriucháin cé nár chloígh

siad leo. Dá thoradh sin is amhlaidh a tugadh

fuilaistriú d’othar ainneoin an uimhir mhícheart ar an

mbanda aitheantais. 

• Bhí dhá theagmhas íseal-riosca eile ann nuair a

fuilaistríodh othair lasmuigh den amscála ceithre

huaire an chloig a bhí molta. Sa chéad teagmhas

rinneadh cinneadh cliniceach moilliú ar an ráta

fuilaistrithe ag éirí as pyrexia, agus sa dara teagmhas

bhíothas ag cuidiú leis an othar an seomra folctha a

úsáid go minic le linn an fhuilaistrithe ionas nach

raibh aon dul as ach an ráta fuilaistrithe a mhoilliú.  

• I gcás ceithre theagmhas ní léir céard ba chúis leis

an earráid. 
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FFííoorr 1122 -- BBrriisseeaaddhh ssííooss ddee rrééiirr TToossccaa ccúúiissííoocchhaa aarr EEaarrrrááiiddíí aa

TThhoossaaiigghh ssaa PPhhrróóiisseeááiill SSaaootthhaarrllaaiinnnnee ((SSaaootthhaarr llaannnn

FFuuiillaaiissttrriiúúcchhááiinn)) ((nn==2244)) 

Anailís ar earráidí a thosaigh sa
tSaotharlann Fuilaistriúcháin (n=24)  

• Bhain cliseadh daonna le cúig earráid déag (62%)

díobh siúd a thosaigh sa tsaotharlann fuilaistriúcháin

agus bhain cliseadh ar an gcóras le cúig earráid

(21%). Ní léir na cúiseanna earráide go fóill i gcás trí

theagmhas diobh agus bhí teagmhas amháin eile a

bhain le cinneadh cliniceach arb é an toradh a bhí air

go raibh an fhoireann saotharlainne bainteach le

hearráid intuairiscithe. 

• Earráidí a rinne foireann ar ghlao nó foireann a bhí ag

ionadú ar chrosghlao a bhí bainteach le seacht

dteagmhas (29%). 

• Earráidí fíoraithe a bhí bainteach le sé theagmhas

(25%) i.e. nuair nach ndearnadh an chros-seiceáil

dheireanach ar aonaid nó ar an doiciméadú roimh

an eisiúint. Tharla dá bharr sin go bhfuair othair

aonaid ar a raibh lipéid earráideacha ar nós lipéid ar

an aonad mícheart, sonraí míchearta ar lipéid aonaid

agus aonaid gan lipéad. I dteagmhas amháin is

amhlaidh a eisíodh pláitíní a bhí ABO-

neamhchomhoiriúnach de bharr cliseadh sa tseiceáil

ar an doiciméadú roimh an eisiúint. Chlis ar an

ngnáthamh seiceála cois leapa i ngach teagmhas

díobh sin thuas, óir níor braitheadh aon cheann de

na hearráidí sa tseiceáil dheiridh cois leapa.  

• Tharla botúin dhaonna i gcás seacht dteagmhas

(29%). Ar na cúiseanna a tugadh bhí: foireann a bhí

díreach tagtha ar ais óna gcuid laethanta saoire, a

bhí ag rith timpeall ag iarraidh aonaid a eisiúint i

dtimpeallacht éigeandála agus cur isteach de bharr

ualach oibre an-trom. Is amhlaidh a eisíodh an grúpa

Rh D mícheart in dhá theagmhas, malartaíodh na

lipéid i dteagmhas amháin, eisíodh fuil nach raibh

tíopáil antaigine déanta uirthi i dteagmhas amháin

agus bhí teagmhas amháin eile ann a bhí bainteach

le fuil a crosmheaitseáladh ar shampla a bhí >72 uair

an chloig d’aois.  

• Cliseadh polasaithe/gnáthaimh a bhí bainteach le

teagmhas amháin i.e. bhí na polasaithe nó na

gnáthaimh saotharlainne in easnamh, doiléir nó as

dáta.  Tharla sa chás sin gur eisíodh trí dhearmad

aonad a bhí le diúscairt, mar go raibh gnás

caighdeánach oibriúcháin (SOP) doiléir ann maidir

le haonaid a dhiúscairt.  

• Cliseadh cumarsáide a bhí bainteach le teagmhas

amháin, nuair is SD plasma a eisíodh trí bhotún in

ionad an FFP a ordaíodh. Ba mhinic a d’iarradh an

fhoireann mhíochaine ar an láthair sin FFP nuair is

SD plasma a bhíodh i gceist acu agus ghlac an

t-eolaí míochaine leis gur iarratas earráideach a bhí

ann. Cúis eile leis an earráid, go raibh an t-othar

áirithe sin ar saoire agus nach ina gnáthionad

cóireála a bhí sí ag fáil cóireála. Bhí an fuilaistriú SD

plasma faighte ag an othar faoin am a bhfuarthas

sonraí facsáilte faoin gcóireáil cheart. 

• Eolas easnamhach a bhí i gceist in dhá cás i.e.

foireann ar bheagán taithí, nó ní raibh a fhios acu na

gnáthaimh chearta a bhí le leanúint. Ba é an toradh

sa dá chás gur eisíodh fuil antaigin-

neamhchomhoiriúnach do na hothair. Bhí na

heolaithe míochaine sa dá chás ag plé le hionadú ar

thras-ghlao agus/nó ní raibh an traenáil oiriúnach

faighte acu.  

• Earráidí idirghabhála a bhí i gceist in dhá theagmhas

eile. Bhí an fhoireann saotharlainne ar an eolas faoi

ghnáis chaighdeánacha oibriúcháin (SOP) na

saotharlainne ach níor lean siad iad. Sa chéad
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teagmhas is amhlaidh a meascadh uimhreacha na

n-eiseamal agus an phróiseáil á déanamh sa

tsaotharlann haemaiteolaíochta ionas gur eisíodh

toradh Hb mícheart leis an othar agus rinneadh

fuilaistriú nár ghá. Níor chloígh an t-eolaí míochaine

sin leis na treoirlínte tuairiscithe a dhearbhaigh gur

chóir athshampla a iarraidh chun an titim sa Hb a

chinntiú. Maidir leis an dara teagmhas (a bhfuil cur

síos air ar lch 17: Grúpa Rh D mícheart a

fuilaistríodh) níor chloígh an t-eolaí míochaine le

gnás caighdeánach oibriúcháin (SOP) na

saotharlainne agus toradh tástála á léamh, ionas gur

eisíodh fuilchoirpíní Rh D diúltach d’othar Rh D

deimhneach. 

• Bhain teagmhas amháin le hearráid theicniúil agus

tharla sé de bharr cliseadh ar an anailíseoir

saotharlainne. Eisíodh na torthaí míchearta dá bharr

agus tugadh fuilaistriú nár ghá don othar. 

• Ní léir an chúis earráide i dtrí theagmhas (13%) mar

nach bhfuil dóthain sonraí ar fáil faoi na teagmhais.

Bhí teagmhas eile fós ann agus eisíodh fuil

chomhoiriúnach neamhlipéadaithe ag éirí as

cinneadh cliniceach a rinne comhairleach an othair.

Ba ghá an t-othar sin a aistriú go práinneach in

otharcharr go dtí lárionad eile agus d’ordaigh

comhairleach an othair go n-eiseofaí an fhuil

láithreach in ionad fanacht go ndéanfadh an

fhoireann saotharlainne na haonaid a lipéadú.   

Earráidí le hOthair Phéidiatraiceacha
(0-18 mbliana d’aois) (n=15) 

FFííoorr 1133 BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr nnaa tteeaaggmmhhaaiiss pphhééiiddiiaattrraaiicceeaacchhaa ddee

rrééiirr nnááddúúrr aann tteeaaggmmhhaaiiss ((nn==1155)) 

Cinntí 
• Bhí cúig theagmhas déag (15) sa chatagóir

SAE/IBCT a bhain le hothair phéidiatraiceacha. Sin

beagnach 10% de na teagmhais SAE/IBCT ar fad

a tuairiscíodh (Frith-D agus tiúcháin fachtóirí as an

áireamh). Earráidí le fuilchoirpíní dearga a bhí i gceist

i dtrí theagmhas déag (13) agus is pláitíní a bhí i

gceist sa dá theagmhas (2) eile. 

• Bhain sé thuairisc le nua-naíonna, bhain sé thuairisc

le páistí óga agus bhain trí theagmhas eile le

naíonáin.   

FFiioorr 1144 –– BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr ootthhaaiirr pphhééiiddiiaattrraaiicceeaacchhaa ddee rrééiirr

aaooiissee ((nn==1155))   

• Rinneadh fuilaistriú gan ghá i gceithre chás (27%).

Bhain dhá chás le hoidis a bhí bunaithe ar na torthai

fola míchearta. Sa chéad chás is amhlaidh a léadh

an sampla go mícheart ar inneall anailíseora gás fola

(Saintuairisc 3), lch 28. Maidir leis an dara cás is

amhlaidh a léadh an toradh Hb mícheart ar an

ríomhaire ag an dochtúir a bhí ag ordú. Sa tríú cás,

is dochtúir sóisearach ar easpa taithí a d’ordaigh

fuilchoirpíní dearga nár ghá. Bhain an ceathrú cás le

hearráid i ríomh na dáileoige ionas go ndearnadh ró-

fhuilaistriú ar pháiste agus gurbh éigean

féithghearradh a dhéanamh chun an Hb a laghdú

(Saintuairisc 4, lch 28).  

• I dtrí cinn de na teagmhais (20%), is amhlaidh nár

tugadh comhábhair CMV-diúltach ná comhábhair

ionradaithe. Earráid lipéadaithe san ionad fola a bhí
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bainteach le cás amháin. CMV diúltach/ionradaithe

a bhí marcáilte ar lipéad an aonaid nuair a eisíodh

an t-aonad don ospidéal, ach níor athraigh an dath

ar an ngreamán ionradaithe mar ba cheart tarlú nuair

a ionradaíodh é, rud a léirigh nár ionradaíodh an

t-aonad. Níor braitheadh an earráid sna gnáthaimh

seiceála san ospidéal. Bhain an dá theagmhas eile

le hearráidí ordaithe áit nár ordaíodh riachtanais

speisialta. 

• An cliseadh ba choitianta i gcás na n-othar

péidiatraiceacha, b’in dul thar an tréimhse

fuilaistrithe molta. Tharla sé i gcúig theagmhas

(32%). Bhí tréimhsí ama idir 4 huaire 30 nóiméad

agus 6 huaire 35 nóiméad i gceist. Maidir le ceithre

chás díobh is amhlaidh a tosaíodh ag fuilaistriú,

stopadh an fuilaistriú ach níor díscoireadh é agus

atosaíodh é arís ar ball. Sa chás eile, is amhlaidh a

rinneadh cinneadh cliniceach an fhuil a fhuilaistriú i

gcaitheamh sé huaire an chloig mar gur bhain

frithghníomhú don othar cheana. 

• Bhí teagmhas amháin ann nuair nár tugadh an

réamh-chógas a bhí ordaithe sula ndearnadh

fuilchoirpíní dearga a fhuilaistriú d’othar ag a raibh

stair d’fhrithghníomhuithe roimhe sin, ionas gur

bhain frithghníomh urtacáireach don othar ag éirí as

an earráid. 

• I dteagmhas amháin is amhlaidh a tugadh an dáileog

pláitíní mhícheart. Tharla sé nuair a tugadh oideas

othair eile fad leis an leaba agus nuair nár seiceáladh

banda aitheantais (ID) an othair. 

• Bhí teagmhas amháin eile ann a bhain le hearráid sa

tsaotharlann fuilaistriúcháin ionas gur meascadh na

lipéid ar na haonaid.  Tharla an earráid nuair a bhí an

t-eolaí míochaine ag rith thart ag iarraidh na

fuilchoirpíní dearga a eisiúint agus iarratas

práinneach teileafóin faighte ag iarraidh fuil.

Malartaíodh na lipéid ar an dá aonad (sa

chrosmheaitseáil chéanna) trí dhearmad agus níor

braitheadh an malartú sa tseiceáil cois leapa. 

Saintuairiscí Othair
Phéidiatraiceacha 

Saintuairisc 3 
Ordaíodh fuilaistriú d’fhuilchoirpíní dearga
don naíonán sin san Aonad Dianchúraim a
bhí bunaithe ar léamh Hb de 9.2g/dl.
Anailísiodh an sampla le hanailíseoir gás fola.
Nuair a bhí 30 ml den aonad fuilaistrithe
athbhreithníodh an toradh Hb ón
tsaotharlann haemaiteolaiochta agus léirigh
sé sin gur leibhéal Hb 14g/dl a bhí ann
dáiríre. Is amhlaidh nár ceadaíodh an toradh
saotharlainne sular tosaíodh ag fuilaistriú cé
go raibh sé ar fáil. Stopadh an fuilaistriú a
luaithe a braitheadh an earráid. Athraíodh an
polasaí sa suíomh sin ó shin dá bharr, agus ní
úsáidtear an toradh Hb as anailíseoirí gás
fola i gcúrsaí fuilaistriúcháin a thuilleadh.  

Saintuairisc 4 
Bhí bunriocht míochaine ainsealach ar an
naionán sin agus fuilaistriú de dhíth. Hb
4.9g/dl a bhí ann agus, ag éiri as an
mbunriocht, bhíothas ag iarraidh an Hb a
choinneáil ag 8g/dl. Rinne an dochtúir a bhí
ag ordú áireamh mícheart ar an méid
fuilchoirpíni dearga a bhí ag teastáil ionas gur
tugadh rófhuilaistriú don naíonán. Tugadh an
earráid faoi deara i ndiaidh an
fhuilaistriucháin agus athbhreithniú á
dhéanamh ar an Hb iar-fhuilaistrithe, a bhí ag
12 g/dl. B’éigean dhá fhéithghearradh a
dhéanamh ar an naíonán chun an Hb a
laghdú go dtí an leibhéal cuí. 

• Agus tá cuntas sa rannóg faoi SAE/IBCT a bhain le

Tiúcháin Fachtóirí ar chúig theagmhas bhreise a

bhain le hothair phéidiatraiceacha (lch 29).

Moltaí 
• Bíonn riachtanais fola ar leith ag nua-naíonna agus

ag naíonáin agus d’fhéadfadh sequelae

tromchúiseacha a bheith le hearráidí.  Bíonn

oideachas sainiúil ar leith de dhíth ar an bhfoireann
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míochaine mar aon le traenáil leanúnach maidir leis

na riachtanais ordaithe i gcás nua-naíonna agus

naíonán. 

• Ba cheart go mbeadh polasaithe sainiúla i bhfeidhm

do pháistí sna hospidéil uile atá ag plé le fuilaistrithe

do pháistí mar aon le córais a chinnteodh go

bhfaighfeadh páistí a mbíonn riachtanais

fuilaistriúcháin ar leith acu an comhábhar/táirge cuí. 

• Nuair a bhíonn othair á n-aistriú ón obrádlann go dtí

na réimsí cliniceacha agus fuilaistrithe fós ar siúl, ní

mór an t-am a thosaigh an fuilaistriú a fhíorú mar

chuid den ghnáthamh aistrithe. Níor chóir fuilaistrithe

a mhúchadh agus a fhágáil ceangailte de na hothair,

fiú dá dteastódh fuilaistriú breise ón bpáiste nuair a

fhilleann sé ar an mbarda. Tá baol ann go dtiocfaidh

éilliú baictéarach ar an bhfuil má atosaítear agus má

fhuilaistrítear an t-aonad lasmuigh den tréimhse

fuilaistrithe molta.  

IBCT/SAE a bhain le Tiúcháin Fachtóirí
/Táirgí Fola  
Bailíonn an ONH earráidí a bhaineann le tiúcháin

fachtóirí (tá na frithghníomhuithe intuairiscthe le

Farmacafhairechas laistigh den BLÉ). Bhí deich

IBCT/SAE bainteach le táirgí sa bhliain tuairiscithe seo.

Othair phéidiatraiceacha (<18 mbliana d’aois) a bhí i

gceist i gcúig chás (50%). Earráidí oidis maidir le

halbaimin ba ea dhá theagmhas díobh. Ní bhailítear iad

sin de ghnáth ach tá siad san áireamh mar gur ábhar

imní iad, go háirithe toisc gur othair phéidiatraiceacha a

bhí i gceist. 

FFííoorr 1155 –– BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr nnaa hheeaarrrrááiiddíí bbaaiinntteeaacchh llee ttááiirrggíí

((nn==1100)) 

Cinntí – Tugadh an Dáileog Mhícheart 
• Bhain sé earráid (60%) leis an dáileog mhícheart a

bheith á tabhairt. 

• Tharla an earráid i dtrí theagmhas mar go ndearnadh

mí-áireamh ar an dáileog. (Fachtóir athchuingreach

VIIa a bhí i gceist i gcás amháin, fachtóir

athchuingreach VIII a bhí i gceist i gcás eile, agus

sa tríú cás is albaimin a bhí i gceist). Sa chéad

teagmhas is amhlaidh a úsáideadh an fhoirmle

mhícheart chun an dáileog a áireamh.  Rinneadh mí-

áireamh sa dara cás ionas go bhfuair an t-othar an

iomarca den táirge. Bhain an tríú teagmhas le

míthreoir nuair a bhí graim á gcasadh ina millilítir

agus dáileog 20% albaimin á ríomh, ionas go bhfuair

an t-othar trí oiread an méid albaimin a ordaíodh.

Ainneoin an moladh a rinne an ONH anuraidh go

ndéanfadh an dara duine seiceáil ar na háirimh i

gcás tiúchán fachtóirí, ní i gcónaí a sheachnaítear

mí-áirimh leis an gcleachtas sin óir rinneadh seiceáil

dhúbailte ar na háirimh sna trí chás thuas ach níor

braitheadh an earráid. 

• B’é an doiciméadú saotharlainne a eisíodh in

éineacht le fial den táirge a seiceáladh don dáileog

i dteagmhas amháin agus níorbh é an t-oideas, agus

tugadh dáileog dhúbailte den táirge. Cúis eile leis

an teagmhas sin gur ag an deireadh seachtaine a

tharla sé. Ní raibh an fhoireann híochaine ná an

fhoireann altranais a bhí ar dualgas cleachtaithe ar

fhachtóirí tiúcháin a thabhairt, agus ní raibh a fhios

acu go raibh idir bhileog oidis agus fhoirm eisithe

saotharlainne araon ag gabháil leis an táirge. Bhí

cianseiceáil i bhfad ón leaba i gceist freisin.  

• Bhain dhá theagmhas le hearráidí sna rátaí iondoirte.

Caidéal iondoirte lochtach a bhí in úsáid sa chéad

teagmhas, ach níor braitheadh é mar nach

ndearnadh monatóireacht cheart ar an othar. Sa

dara teagmhas is amhlaidh a mhéadaigh an

fhoireann ar an ráta iondoirte ag éirí as treoir a

fuarthas an lá roimhe sin a dúirt gur cheart albaimin

a iondoirteadh laistigh de thrí uaire an chloig, ionas
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Tugadh an Táirge 
Mícheart 
3 (30%) 

Tugadh an Dáileog
 Mhícheart 6 (60%) 

Úsáid neamhchuí 
PCC 1 (10%) 



go bhfuair an páiste dáileog dhúbailte albaimin

seachas mar a bhí ordaithe. Tháinig siomptóim

riospráide ar an bpáiste agus b’éigean

fualbhrostaigh a thabhairt chun iad a leigheas.  

Tugadh an Táirge Mícheart  
• Bhí trí theagmhas (30%) ann inar tugadh an táirge

mícheart. 

• Bhain teagmhas amháin le hothar ar a raibh

easnamh fachtóir VIII agus a fuair fachtóir IX

athchuingreach, rud nár thairbhigh go teiripeach don

othar. Sa dara teagmhas, is amhlaidh a raibh

riachtanais chóireála leantacha an othair tar éis athrú

ó tháirge fachtóir VIII athchuingreach amháin go dtí

cineál eile. Níor braitheadh é sin sa riarachán agus

tugadh an táirge mícheart don othar. Tharla an dá

earráid sin nuair nár sheiceáil an fhoireann taifid

chóireála na n-othar sular riaradh na cógais.  

• Bhain an tríú teagmhas le hoideas don leagan

mícheart de PCC le haghaidh fritiontú warfarin.

Tharla an teagmhas mar go raibh dhá leagan PCC

ar fáil lena n-úsáid ar an láthair sin, agus gan ach

ceann amháin díobh ceadúnaithe le haghaidh

fritiontú warfarin, rud nach raibh ar eolas ag an

dochtúir a scríobh an t-oideas. 

Úsáid neamhchuí PCC (n=1)
• Bhain teagmhas amháin le húsáid neamhchuí PCC

le haghaidh fritiontú warfarin in othar nach raibh ag

fuiliú nuair is é Vitimín K an rogha cóireáil. 

Moltaí 
• Gabhann guais le teiripe tiúchán fachtóirí a thabhairt

d’othair i gcónaí, go háirithe mura mbíonn taithí ag

an bhfoireann ar na táirgí éagsúla. Chun é sin a

íoslaghdú ní mór córais shlána a bheith leagtha síos

chun a chinntiú gurb é an táirge ceart a thugtar don

othar ceart. Tá prótacal caighdeánach curtha le

chéile ag an National Centre for Hereditary

Coagulation Disorders (NCHCD) d’fhoireann a

riarann tiúcháin fachtóirí. Tá sé le fáil ón NCHCD atá

in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath 8.  

• Na réamhchúraimí agus na gnáthaimh aitheanta a

leantar i gcás comhábhar fola, ní mór cloí leo i gcás

tiúchán fachtóirí agus táirgí fola freisin. 

• Ba cheart oiliúint chuí a chur ar an bhfoireann uile a

bhíonn ag plé le tiúcháin fachtóirí a ordú, a eisiúint

agus a riar. 

• Nuair is táirge athchuingreach ar leith a bhíonn á

fháil at othar, tá sé tábhachtach nach n-athrófaí é trí

bhotún óir tá an baol ann go dtiocfadh coscairí chun

cinn nuair a mhalartaítear táirgí an othair. 
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Teagmhais
Dhíobhálacha
bainteach le
glóbailin
imdhíonachta
Frith-D  

Mar IBCT a bhailíonn an ONH teagmhais faoi earráidí

nó easnaimh a bhaineann le Frith-D mar go mbaineann

siad le cleachtas an fhuilaistriúcháin freisin. Bíonn

frithghníomhuithe díobhálacha in aghaidh riar Frith-D le

tuairisciú le BLÉ go díreach faoin Scéim

Farmacafhaireachais agus más san ONH a fhaightear

iad, seoltar ar aghaidh go dtí BLÉ iad. Níl siad clúdaithe

sa tuarascáil seo ar an ábhar sin. 

Níl Teagmhais Throma Dhíobhálacha bainteach le

glóbailin imdhíonachta Frith-D intuairiscthe le BLÉ faoi

Threoir Fola an AE. 

Bhí 22 tuairisc ann ar theagmhais throma dhíobhálacha

bainteach le riar Frith-D. 

TTáábbllaa 33 EEaarrrrááiiddíí BBaaiinntteeaacchh llee GGllóóbbaaiill iinn IImmddhhííoonnaacchhttaa FFrriitthh--

DD ((nn==2222)) 

Cineál Earráide Líon 
Easnamh/Moill ar Frith-D Ig 13
Níor leanadh na treoirlínte /easpa tuisceana ar na treoirlínte 3

Earráidí sa bhreithiúnas cliniceach 3

Earráid dhaonna (chliniceach) 4

Earráid a bhaineann leis an othar 1

Earráid saotharlainne 2

Cóireáil le Frith-D nuair nár ghá 8
Frith-D imdhíonach i láthair 4

Tugadh Frith-D lasmuigh de na treoirlínte 1

Tugadh dáileog bhreise Frith-D nár ghá 1

Tugadh Frith-D do mháthair Rh D deimhneach (earráid chliniceach) 2

Eile 1
Earráid dhaonna (chliniceach) 1

Iomlán na gCásanna 22

Easnamh/Moill maidir leis an Riar (n=13) 

Cinntí  

Bhí ocht gás (8) inar cheart Frith-D a thabhairt cé nár

tugadh é. Bhí dhá theagmhas inar ghin na hothair Frith-

D ar ball (Saintuairiscí 5 agus 6). 

• Bhain dhá chás le heaspa tuisceana ar na treoirlínte

do phróifiolacsas Frith-D/le faillí sna treoirlínte

d’úsáid réamhbhreitheach Frith-D agus le míthuiscint

ar an ról atá ag an tástáil Kleihauer. I gcás amháin

díobh, nuair nár tugadh Frith-D, tharla gur íograíodh

an t-othar dá bharr (Saintuairisc 5).

• Bhí trí chás eile nuair nár tugadh Frith-D d’othair i

ndiaidh teagmhais íograithe de thoradh earráidí sa

bhreithiúnas cliniceach. Dealraíonn sé gur íograíodh

an t-othar i gceann de na cásanna sin freisin

(Saintuairisc 6). 

• Bhain cás amháin eile le hearráid dhaonna nuair nár

ordaíodh Frith-D tráth a fuarthas toradh na fola

corda. 

Saintuairisc 5 
Níor tugadh Fhrith D de bharr easpa

tuisceana ar na treoirlínte
Baineannach óg Rh D diúltach a láithrigh tar
éis di titim ar a bolg agus í 31 seachtain ag
iompar ina céad toircheas. Úsáideadh tástáil
Kleihauer chun an caillteanas fola
féatamáthartha a mheas i ndiaidh an
teagmhais. Toradh diúltach a léirigh an tástáil
Kleihauer, agus ghlac an dochtúir leis, go
hearráideach, nach raibh Frith-D ag teastáil
agus scaoileadh an t-othar abhaile. Tugadh
an earráid faoi deara ocht seachtaine ina
dhiaidh nuair a saolaíodh an leanbh agus
nuair a bhí an fhoireann saotharlainne ag
próiseáil samplaí fola corda agus samplaí
máthartha. Bhí an DAT deimhneach ar
shampla fola an chorda agus bhí an mháthair,
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a raibh scagthástáil antasubstainte diúltach
aici cheana, íograithe anois agus Frith-D i
láthair ina cuid plasma. Níor bhain aon
sequelae don naíonán ach beidh impleachtaí
ann don mháthair i dtoirchis amach anseo. Ag
éirí as an teagmhas sin tá béim níos mó sna
seisiúin oideachais áitiúla ar Frith-D a riar
agus ar bhainistiú teagmhas íograithe, agus
tá athbhreithniú agus uasdátú á dhéanamh ar
na treoirlínte Frith-D. 

Saintuairisc 6  
Níor tugadh Frith-D de barr earráid

sa bhreithiúnas cliniceach 
Láithrigh an mháthair Rh D diúltach le spotáil
faighneach agus í 28 seachtain ag iompar.
Bhraith an comhairleach, ag éirí as earráid ina
bhreithmheas cliniceach, nach raibh Frith-D
ag teastáil mar nach raibh ann ach fuiliú beag
bídeach. Iarradh grúpáil agus coinneáil don
othar sa luí seoil. Braitheadh Frith-D agus E
nach raibh i láthair roimhe sin. Táthar tar éis
treoirlínte Frith-D nua a dhréachtadh san
ospidéal de thoradh an teagmhais sin.

Moill ar riar Frith-D (n=5)

Maidir le cúig chás Frith-D eile, is amhlaidh a cuireadh

moill ar riar an Frith-D thar an teorainn sheachtrach

mholta, sin 72 uair an chloig i ndiaidh nochtadh. 

Bhain cás amháin le hothar a d’imigh abhaile go luath.

Chuathas i dteagmháil léi ar ball áfach agus tugadh

Frith-D di 86 uair an chloig ina dhiaidh. 

Tharla teagmhas eile de bharr earráid chórais sa

tsaotharlann (Saintuairisc 7). 

Saintuairisc 7
Moill le riar Frith-D de bharr earráid

sa tsaotharlann 
Rug an mháthair Rh D diúltach leanbh a bhí
Rh D deimhneach. Scaoileadh an mháthair
abhaile. Ba é polasaí an ospidéil é dul i
dteagmháil leis an mbean chabhrach pobail
agus scéala a thabhairt faoi Frith-D a bheith
ag teastáil don othar, ach rinne saotharlann
an ospidéil dearmad glao gutháin a
dhéanamh ar an mbean chabhrach pobail. An
t-eolaí míochaine a d’aimsigh an earráid.
Moladh don mháthair filleadh ar an ospidéal
75 uair an chloig i ndiaidh na breithe chun go
riarfaí an táirge. Mar gheall ar an earráid sin tá
polasaí an ospidéil athraithe agus is í an
bhean chabhrach pobail anois atá freagrach
as dul i dteagmháil leis an ospidéal agus
coinneáil i ndiaidh na máithreacha Rh D
diúltach ar fad a shaolaíonn leanaí. 

Bhí cás eile ann nuair a bhí moill ar riar an Frith-D mar

nár cloíodh leis na treoirlínte (Saintuairisc 8). 

Saintuairisc 8 
Moill ar an riar mar nár cloíodh leis na

treoirlínte.
Láithrigh othar Rh D diúltach agus toircheas
eactópach ocht seachtaine uirthi. Rinneadh
bainistiú míochaine uirthi le Methotrexate.
Chreid an cliniceach i dtosach nár ghá Frith-D
a thabhairt mar go raibh an tréimhse iompair
an-luath. Ach tar éis treoirlínte an Choláiste
RÍoga Cnáimhseoirí agus Gínéiceolaithe 2002
/ BCSH (2006) a athcheadú thángthas ar a
mhalairt de bhreithiúnas agus riaradh Frith-D
91 uair an chloig i ndiaidh an teagmhais. 
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Cóireáil le Frith-D nár ghá (n=8) 
Bhí sé chás (6) inar tugadh Frith-D do mháithreacha Rh

D diúltach nuair nár ghá agus dhá chás (2) inar tugadh

Frith-D nár ghá do mháithreacha Rh D deimhneach. 

Cóireáil nár ghá le Glóbailin Imdhíonachta
Frith-D do mháithreacha Rh D diúltach 

Cinntí  (n=6)
• Bhain ceithre chás le Frith-D a tugadh do mhná a

bhí íograithe cheana (le Frith-D imdhíonach) mar nár

fíoraíodh na torthaí sular ordaíodh/riaradh Frith-D. Ní

raibh aon drochiarmhairtí ann do na máithreacha ná

do na leanaí sna cásanna sin, ach mura dtuigtear an

tábhacht atá le Frith-D imdhíonach sna cásanna sin

b’fhéidir nach ndéanfaí an mhonatóireacht chuí ar

thoirchis a bheadh i mbaol ón nGalar Haemalaioch

Nua-naíonna (Saintuairisc 9). 

• I gcás amháin eile, is amhlaidh a tugadh dhá

dháileog bhreise nár ghá d’othar ag éirí as earráid

sa mheasúnú cliniceach saotharlainne a bhain le

torthaí Kleihauer. 

• I gcás amháin eile fós, is amhlaidh a tugadh dáileog

nár ghá i ndiaidh ainbhreith sa chéad ráithe – i

gcoinne threoirlínte an ospidéil. 

Saintuairisc 9 
Frith-D a tugadh do mháthair a raibh
Frith-D imdhíonach aici mar nár

fíoraíodh na torthaí
Bhain fuiliú faighne don othar agus í 36
seachtain ag iompar. Dhearbhaigh an t-othar
go raibh sí Rh diúltach. Láithrigh sí i rannóg
othar seachtrach (OPD) an chomhairligh,
athbhreithníodh í, agus ordaíodh glóbailin
imdhíonach Frith-D di agus iarradh uirthi

láithriú san ospidéal áit a riarfaí an Frith-D. Ní
léir ar thug an t-othar a taifead réamhbhreithe
léi. Níor chuimhin leis an gcomhairleach ná
leis na banaltraí riartha ar iarradh taifead
míochaine an othair, an raibh sé ar fáil nó ar
seiceáladh é chun stádas antasubstainte
agus grúpa Rh an othair a chinntiú sula
ndearnadh an riar, agus ní raibh aon
doiciméadú sa taifead míochaine. Bhí an
t-othar Rh D diúltach, mar a tharla, ach bhí
antasubstaintí frith-D agus frith-C aici. Eolaí
míochaine a bhí ar an eolas faoi stádas grúpa
Rh an othair a d’aithin an earráid nuair a bhí
na stoic á seiceáil agus nuair a tugadh faoi
deara gur tugadh Frith-D don othar trí bhotún.
Athbhreithníodh an polasaí OPD dá bharr.
Gintear nó aisghabhtar taifead míochaine
agus uimhir taifid míochaine (MRN) do gach
othar seachtrach. 

Cóireáil nár ghá le Glóbailin Imdhíonach
Frith-D do mháithreacha Rh deimhneach

Cinntí (n=2)

• Níor fíoraíodh grúpa Rh D an othair i gceachtar den

dá chás sular ordaíodh nó sular riaradh Frith-D. 

• Sa chéad chás, de thoradh earráid trascríofa, is

amhlaidh a cláraíodh toradh tástála go mícheart i

nótaí míochaine an othair ionas gur tugadh Frith-D

nár ghá don othar (Saintuairisc 10). 

• D’ordaigh agus thug an dochtúir Frith-D sa dara cás

trí earráid dhaonna, ainneoin go raibh fáil ar an

tuairisc saotharlainne a léirigh go raibh an t-othar Rh

D deimhneach. 
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Saintuairisc 10 
Cóireáil neamhriachtanach le Glóbailin
Imdhíonach Frith-D do mháthair Rh D

deimhneach 
Láithrigh an t-othar agus fuiliú faighne uirthi
agus í 39 seachtain ag iompar. Thaifead bean
chabhrach go hearráideach sna nótaí
míochaine go raibh an t-othar Rh D diúltach.
Shíl dochtúir ansin go raibh an t-othar Rh D
diúltach agus d’ordaigh agus riar an dochtúir
glóbailin imdhíonach Frith-D. Níor ceadaíodh
an tuairisc saotharlainne sa taifead
míochaine ná níor seiceáladh í. Aimsíodh an
earráid dhá lá ina dhiaidh nuair a
d’athláithrigh an t-othar le fuiliú agus nuair a
thug bean chabhrach a stádas Rh faoi deara
agus go raibh Frith-D faighte aici trí
dhearmad. Táthar ag athbhreithniú treoirlínte
an ospidéil de thoradh an teagmhais.  

Teagmhas Frith-D eile  (n=1)

Bhain an teagmhas sin le beirt othar a raibh an

chéadainm céanna acu agus iad sa bharda céanna. Bhí

Frith-D de dhíth orthu beirt. Eisíodh Frith-D d’othar A.

Ní dhearna an dochtúir seiceáil aitheantais agus is

d’othar B a tugadh an Frith-D a eisíodh agus a ordaíodh

d’othar A. Thángthas ar an teagmhas nuair a iarradh

Frith-D arís d’othar A.    

Plé/Moltaí 

• Is léir go bhfuil treoirlínte de dhíth i gcónaí ar roinnt

ospidéal maidir le riar Frith-D. Ba cheart prótacail

shoiléire i scríbhinn a bheith leagtha amach ag gach

ospidéal maidir le cathain agus cén chaoi a riartar

Frith-D. 

• Tá fianaise ann freisin nach dtuigtear nó nach

bhfuiltear ag cloí leis na treoirlínte maidir le

próifiolacsas Frith-D. Dealraíonn sé go háirithe go

bhfuil míthuiscint ghinearálta ann maidir le ról na

tástála Kleihauer sa mheasúnú ar rith fola

féatamáthartha (FMH) i dteagmhais íograithe

réamhbhreithe. Níl an tástáil Kleihauer le húsáid

chun a chinntiú go bhfuil Frith-D ag teastáil. An ról

atá ag an tástáil Kleihauer a bheith ina treoir maidir

leis an dáileog Frith-D atá ag teastáil. Sa chás go

dtarlaíonn teagmhas íograithe (e.g. tráma boilg) i

ndiaidh 20 seachtain ba cheart Frith-D a thabhairt

agus an dáileog a choigeartú de réir mhéid an

fhuilithe. 

• Ba cheart sainoideachas ar bhainistiú próifiolacsas

Frith-D a chur ar fáil don fhoireann chliniceach agus

saotharlainne uile a bhíonn ag plé le Frith-D a eisiúint

nó a riar. Beidh tábhacht ar leith leis má thugtar

próifiolacsas Frith-D réamhbhreithe gnáthaimh

isteach mar tiocfaidh méadú ar líon na mban torrach

a láithreoidh le Frith-D ina gcuid séirim mar thoradh

ar riar éighníomhach. 

• Ba cheart go saineodh prótacail na n-ospidéal na

critéir do riar Frith-D agus go n-éileoidís go

seiceáiltear grúpa fola agus torthaí scagthástáil

antasubstainte an othair sula n-ordaítear Frith-D. 

• Ba cheart go mbeadh polasaí soiléir ag saotharlann

fuilaistriúcháin an ospidéil maidir leis an gcaoi a

ndéanann siad tuairisciú ar thorthaí othar a bhfuil

athraitheach ar na cineálacha D acu (D lag nó D

páirteach) agus ar phróifiolacsas Frith-D a bheith ag

teastáil. 

• Ba cheart go gcuirfeadh na saotharlanna tuairiscí

soiléire ar fáil ar shéireolaíocht na ngrúpaí fola agus

go mbeadh comhairle ghlan soiléir iontu ar an ngá

atá le hatástáil agus próifiolacsas Frith-D in othair ar

braitheadh Frith-D ina gcuid séirim. 

• Ba cheart go mbeadh na gnáthaimh ainmnithe othar

le haghaidh riar Frith-D ar aon dul leo siúd le

haghaidh riar fola. 
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Frithghníomhuithe
Troma
Díobhálacha 

Bhí 149 tuairisc thosaigh ann ar Fhrithghníomhuithe

Troma Díobhálacha (SAR) le linn bhliain tuairiscithe

2006. Agus athbhreithniú déanta orthu, ghlac an ONH

le 117 tuairisc. Amhail blianta eile ní raibh aon tuairiscí

ar Fhrithghníomhú Trom Díobhálach (SAR) sna catagóirí

Galar Nódú in éadan Óstaigh bainteach le Fuilaistriú

(TvGHD) ná Galar Corcra Iar-fhuilaistrithe (PTP). Ní

raibh aon tuairiscí ann ar theagmhais dhíobhálacha

deontóra ag gabháil le Fuilaistriú Uathlógaigh

Réamhthaiscthe (PAD). 

Frithghníomhuithe Géara
Fuilaistrithe (ATR) 
Sainmhínítear ina bhFrithghníomhuithe Géara

Fuilaistrithe na frithghníomhuithe sin a tharlaíonn laistigh

de 24 uair is fiche i ndiaidh fuilaistriú. Bhí 69 tuairisc ar

Fhrithghníomhuithe Géara Fuilaistrithe ann sa bhliain

tuairiscithe 2006.  

Ar na frithghníomhuithe géara tá: 
• Frithghníomhuithe Haemalaíocha Géara

Fuilaistrithe*,  

• Frithghníomhuithe Neamh-haemalaíocha

Fiabhrasacha Fuilaistrithe* 

• Frithghníomhuithe Ailléirgeacha agus

Anaifiolachtacha Géara Fuilaistrithe.

*Frithghníomhuithe Haemalaíocha Géara Fuilaistrithe

agus Frithghníomhuithe Fuilaistrithe Diana eile

(AHOSTR) a thugtaí ar na frithghníomhuithe sa dá

chatagóir sin sna tuairiscí a rinneadh leis an Oifig

Náisiúnta Haemafhaireachais (ONH) suas go dtí

deireadh 2006. Tá athrangú déanta ag an ONH sa

tuarascáil i mbliana ar na frithghníomhuithe a dtugtaí

AHOSTR orthu. Beidh na tuairiscí anois ag teacht le

sainmhínithe an Chumainn Idirnáisiúnta Fuilaistriúcháin/

Líonra Haemafhaireachais na hEorpa (ISBT/LHE) (i

nDréacht-lámhleabhar Haemafhaireachais na hOifige

Náisiúnta Haemafhaireachais (ONH)) a tugadh isteach

le deireanas, agus le catagóirí tuairiscithe nua an AE atá

á dtabhairt isteach. 

Frithghníomhuithe Haemalaíocha Géara
Fuilaistrithe (AHTR)
Is é an sainmhíniú ar Fhrithghníomhartha Haemalaíocha

Géara Fuilaistrithe (AHTR), frithghníomhuithe a

tharlaíonn taobh istigh de 24 uair an chloig i ndiaidh

fuilaistriú agus gnéithe cliniceacha agus/nó

saotharlainne den haemalú i láthair (Grúpa Oibre ISBT

Capetown, 2006).  Ar na cúiseanna leis an haemalú

géar tá neamh-chomhoiriúnacht ABO, neamh-

chomhoiriúnacht  antaigine eile e.g. Rh D, Kell nó tosca

neamh-imdhíonach ar nós tuaslagáin hipeartonacha/

hipeatonacha nó táirgí míochaine a meascadh leis an

gcomhábhar fola.  

Tá na Frithghníomhuithe Haemalaíocha Géara
Fuilaistrithe (AHTR) sin le tuairisciú leis an AE mar 
• Haemalú imdhíonachta ag éirí as neamh-chomhoir-

iúnacht ABO 

• Haemalú imdhíonachta ag éirí as alla-antasubstaint

eile – Géar 

• Haemalú neamh-imdhíonach.

Cinntí 
Frithghníomhuithe Haemalaíocha Géara
Fuilaistrithe (AHTR) (Haemalú imdhíonachta ag éirí
as alla-antasubstaint eile - Géar) 
Bhí dhá (2) fhrithghníomh haemalaíocha ghéara ann a

bhí bainteach le hantasubstaintí fuilchoirpíní dearga.

Bhain cás amháin le hothar a fuair fuilaistriú deich lá

roimhe sin agus a fuair fuilaistriú d’fhuilchoirpíní dearga

a crosmheaitseáladh i gcoinne sampla a bhí ocht lá

d’aois seachas sampla úr a tógadh níos lú ná 24 uair

an chloig roimh an bhfuilaistriú de réir threoirlínte BCSH

(2004), nó níos lú ná 72 uair an chloig faoi mar a

cheadaítear faoi threoirlínte Chumann Banc Fola

Mheiriceá (AABB) (2005). Bhí il-antasubstaintí tagtha

chun cinn san othar ag éirí as na fuilaistrithe tosaigh,

agus níor braitheadh iad sa seansampla (Saintuairisc

11). 
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Sa dara cás, is amhlaidh a bhí an frithghníomhú

bainteach le frith-E lag in othar nár braitheadh nuair a

rinneadh an scagthástáil antasubstainte agus an

chrosmheaitseáil mar nach raibh teicníc sách íogair in

úsáid. 

Saintuairisc 11
Frithghníomhú Haemalaíoch Géar

Fuilaistrithe  
Duine aosta ar ghníomhaithe frith-phláitíní
agus tugadh sé aonad fola dó d’fhuiliú
gastraistéigeach. Bhí antasubstaintí frith-E
agus frith-Cw ann an t-am sin agus tugadh
fuilchoirpíní dearga E/Cw-diúltach dó. Deich
lá ina dhiaidh sin bhí a Hb tar éis titim arís
agus athchrosmheaitseáladh é ar ghlao agus
tosaíodh ar aonad fola é. Timpeall dhá uair an
chloig isteach san fhuilaistriú, agus timpeall
150 ml de fuilaistrithe, tháinig hipirtheannas
air mar aon le taicéacairde agus ardú teochta
1.7°C agus creathadh. Bhí bilearúibin agus
lachtáit díhidreagnáise (LDH) ardaithe aige.
Léirigh imscrúduithe séireolaíocha ar an
sampla iar-fhuilaistrithe go raibh an Tástáil
Dhíreach Frithghlóbailin (DAT) deimhneach,
agus anuas ar an bhfrith-E agus an frith-Cw,
go raibh frith-Fya, frith-K, frith-Jkb agus frith-
S tagtha chun cinn ann freisin. Feinitíopa Fya
Jkb deimhneach a bhí san aonad fuilaistrithe.
Nuair a rinneadh a thuilleadh imscrúduithe
fuarthas go ndearnadh an t-othar a chros-
mheaitseáil trí bhotún daonna ar shampla a
bhí ocht lá d’aois seachas ar shampla úr,
agus go raibh il-antashubstaintí fuilchoirpíní
dearga tagtha chun cinn san othar ó tugadh
an chéad fhuilaistriú dó, agus haemalú géar
air dá réir. 

Frithghníomhuithe Neamh-haemalaíocha
Fiabhrasacha Fuilaistrithe (FNHTR) 
Sainmhínítear ina FHNTR ardú teochta >1.5°C os

cionn teocht bonnlíne (réamh-fhuilaistrithe) an othair in

éineacht le creathadh nó fuarú, a tharlaíonn faoi cheann

ceithre huaire an chloig i ndiaidh fuilaistriú agus gan aon

chúis eile leis ar nós frithghníomhú haemalaíoch

fuilaistrithe, éilliú baictéarach nó bunriocht an othair,

agus nuair a thugann na siomptóim galracht bhreise.

(NHO 2007). Is é an phríomhábhar buartha agus na

frithghníomhuithe sin á luacháil, éilliú baictéarach an

aonaid a eisiamh nó haemalú de bharr fuilchoirpíní

dearga neamhchomhoiriúnacha (Heddle & Kelton,

2001). 

Cinntí   
Bhí 38 tuairisc a bhí ag teacht leis na critéir

d’fhrithghníomhú FNHTR, frithghníomhú a d’fhéadfadh

a bheith sách míchompordach don othar fiú mura

measfaí go raibh sé an-dona, agus a d’fhéadfadh tarlú

má dhéantar fuilaistrithe eile ar ball. Daoine fásta ba ea

tríocha ceathair de na hothair ar bhain frithghníomhuithe

FNHTR dóibh, agus daoine aosta (>70 bliain d’aois) ba

ea a bhformhór siúd. Bhain ceithre fhrithghníomhú

FNHTR d’othair phéidiatraiceacha. 

Fuilchoirpíní dearga amháin a bhí i gceist in ocht

dtuairisc is fiche, pláitíní a bhí i gceist i seacht dtuairisc

(pláitíní taiscthe ba ea trí cinn, pláitíní aifiréise ba ea trí

cinn eile, agus bhí cás amháin a bhain le pláitíní taiscthe

agus le pláitíní aifiréise araon). Bhí tuairisc amháin a

bhain le fuilchoirpíní dearga agus pláitíní. Tuairiscíodh

frithghníomhú amháin le SD plasma agus bhí tuairisc

amháin ann ar FNHTR le slánfhuil. 

FFííoorr 1166 -- CCoommhháábbhhaaiirr ((SSDD ppllaassmmaa ssaann ááiirreeaammhh)) aa lluuaaddhh llee

FFNNHHTTRR ((nn==3388))

Rinneadh saothrán fola ón othar i seacht gcás déag

(17) agus ón bpaca i gceithre chás is fiche (24). Ní
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dhearnadh saothrán ón bpaca agus ón othar araon ach

i gceithre chás déag (14). Bhí fás baictéarach le feiceáil

ar an saothrán tosaigh ón othar i sé chás ach ní raibh

fás ón bpaca i gcás ar bith. Bhíothas in amhras ar éilliú

le linn saothrúcháin i gcuid de na cásanna sin. 

Bhí an t-othar sách tinn i gcuid mhaith cásanna, ach sna

ceithre chás déag (14) faoinar cuireadh sonraí

téarnaimh ar fáil bhí aon cheann déag (11) a théarnaigh

go hiomlán faoi cheann 12 uair an chloig. Bhí othar eile

a théarnaigh go hiomlán faoi cheann 24 uaire is fiche,

ach bhí beirt othar ar thóg sé breis is 24 uaire an chloig

orthu téarnamh.  Agus athbhreithniú déanta ar an dá

chás sin, tá gach cosúlacht ann gurbh é bunriocht an

othair seachas cúrsaí fuilaistriúcháin faoi deara na

frithghníomhuithe. 

Frithghníomhuithe Ailléirgeacha agus
Anaifiolachtacha Géara Fuilaistrithe (AA) 
Tarlaíonn Anaifiolachtacht/Hipiríogaireacht le hothar a

réamhíograíodh le hailléirgin agus a athnochtar don

antaigin áirithe sin arís. Tá beagán othar ann a bhfuil

dian-easpa lgA orthu agus a fhorbraíonn antashubstaintí

do lgA. D’fhéadfadh dian-anaifiolachtacht a bheith ar

roinnt de na hothair sin má nochtar le lgA iad trí

fhuilaistriú (McClelland, 2001). 

Comharthaí & Siomptóim Chliniceacha
agus Cinntí Saotharlainne 
Cuimsíonn frithghníomhuithe ailléirgeacha agus

anaifiolachtacha fuilaistrithe raon siomptóm agus gan

iad uile chomh dian lena chéile. 

• Cuimsíonn na siomptóim frithghníomhuithe

ailléirgeacha éadroma ar nós urtacáire/tochas agus

nó gan míchompord gastraistéigeach ag gabháil leo,

go dtí frithghníomhuithe tromchúiseacha agus

stridor, cársán, angai-éidéime, broncaifhreanga agus

fotheannas ina chuid díobh agus iad ag tarlú le linn

fuilaistriú nó faoi cheann ceithre huaire an chloig i

ndiaidh fuilaistriú. (ISBT, 2006).  

• Is iad na príomhthréithe atá ag frithghníomhú

anaifiolachtach nó anaifiolachtacht, fotheannas dian

agus tnáitheadh. Gabhann éidéime laraingeach

agus bacainn riospráide leis freisin uaireanta

(Vamvakas agus Pineda, 2001).  

• Cuidionn sé uaireanta chun an diagnóis a dheimhniú

má tá na leibhéil trioptáise ar fáil roimh an

bhfuilaistriú agus faoi cheann 2-3 uaire an chloig i

ndiaidh don bhfrithghníomhú tarlú. 

• Is cóir frithghníomhuithe sórt ailléirgeach a chur faoi

bhráid an Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais

(ONH), seachas tochas, gríos éadrom nó urtacáire

bainteach le fuilaistriú.  

• Tá frithghníomhuithe AA le tuairisciú leis an AE mar

anaifiolacsas/ró-íogaireacht.   

Cinntí 
Tuairiscíodh 22 frithghníomhú AA mar seo a leanas:

naoi gcinn bainteach le fuilchoirpíní dearga, deich gcinn

bainteach le pláitíní taiscthe (bhí PCC, táirge fola,

faighte ag othar amháin freisin), agus ocht gcinn

bainteach le pláitíní aifiréise. Bhí dhá thuairisc ann ar AA

bainteach le SD plasma. Othair a bhí ag dul faoi

mháinliacht ba ea iad araon, agus nuair a rinneadh iad

a athbhreithniú measadh gur ar éigin gurbh é an

fuilaistriú faoi deara iad. Daoine fásta ba ea beirt is fiche

agus othair phéidiatraiceacha ba ea seachtar. Níor

tuairiscíodh aon chásanna d’AA de dheasca easpa IgA

le hantasubstaintí cé nár tuairiscíodh na leibhéil IgA ach

in ocht gcás.   

FFííoorr 1177 -- CCoommhháábbhhaaiirr ((SSDD ppllaassmmaa ssaann ááiirreeaammhh)) aa lluuaaiitteeaarr

llee AAAA ((nn==2299))
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Athbhreithniú ar Fhrithghníomhuithe Géara
Fuilaistrithe (ATR) 
Ag éirí as an méadú ar líon na ATR a tuairiscíodh le

fuilchoirpíní dearga rinneamar athbhreithniú ar na

frithghníomhuithe fuilchoirpíní dearga FNHTR agus AA

de réir an chineáil mhála fola inar fuilíodh an t-aonad.

Faoi mar a nótáladh cheana in 2005, léirigh an anailís

tarlú breise frithghníomhuithe, frithghníomhuithe AA go

háirithe, agus saghas amháin mála in úsáid chun

slánfhuil a bhailiú. B’fhéidir gur léiriú é ar bheagán breise

plasma a bheith fágtha sna haonaid SAGM (Saline

Adenine Glucose Mannitol) i ndiaidh na próiseála i

gcomparáid leo siúd a ullmhaíodh le cineálacha eile

málaí bailithe. 

Moltaí  
An Bhainistíocht chliniceach ar Fhrithghníomhuithe
Géara Fuilaistrithe, Frithghníomhuithe Ailléirgeacha
agus Anaifiolachtacha Troma Géara san áireamh  

• Ba cheart monatóireacht chúramach a dhéanamh ar

gach othar le linn fuilaistriú agus béim ar leith ar thús

gach aonaid nua. Ba cheart na haonaid indibhidiúla

a thosú go mall agus an t-othar a bhreathnú go

cúramach don chéad 15 nóiméad/50 ml mar gur sa

tréimhse sin is mó a tharlaíonn frithghníomhuithe

throma. (BCSH, 1999; NBUG 2004). 

• Ba cheart polasaí a bheith leagtha síos ag gach

ospidéal chun sainaithint agus bainistiú a dhéanamh

ar fhrithghníomhuithe géara fuilaistrithe. San áireamh

ann bheadh bainistíocht mhíochaine agus altrachta

ar shiomptóim an othair mar aon leis na

himscrúduithe is gá chun an anailís ar an

bhfrithghníomhú fuilaistrithe a chur i gcrích. Nuair a

tharlaíonn frithghníomhú dian fuilaistrithe bainteach

le fuilchoirpíní dearga ba cheart an fuilaistriú a

stopadh go hiomlán agus níor cheart a thuilleadh

aonad ón gcrosmheaitseáil a fhuilaistriú go dtí go

mbeidh fuilaistriú ABO neamhchomhoiriúnach

eisiata agus an fhuil ath-chrosmheaitseáilte. Tá

moltaí curtha le chéile ag an NBUG maidir le

Frithghníomhú Géar Fuilaistrithe a bhainistiú (NBUG

2004) (Aguisín 1).  

• Ba cheart frithghníomhuithe, frithghníomhuithe

éadroma go fiú a thuairisciú leis an OH agus le banc

fola an ospidéil óir d’fhéadfadh na frithghníomhutihe

amach anseo a bheith níos déine. 

• Géilleann formhór na bhfrithghníomhuithe

fuilaistrithe ailléirgeacha don chlorpheniramine. Ba

cheart stéaróidigh a choinneáil do na

frithghníomhuithe is déine. 

• Níor mhór smaoineamh ar phróifiolacsas le frith-

hiostaimín má tá réamhstair ann ar ailléirge nó i gcás

frithghníomhuithe a tharlaíonn arís is arís eile. 

• Ba chóir prótacail agus oiliúint ar bhainistiú

anaifiolacsas a bheith socraithe i ngach ospidéal ar

leith, agus an fhoireann uile a bheidh ag plé leis an

bhfuilaistrúchán ar an eolas ina dtaobh.  

• Othair a dtáinig frithghníomhú dian ailléirgeach/

anaifiolachtach orthu le linn fuilaistriú comhábhair

fola, ba cheart lipéad a chur ar a gcairt chun an

fhoireann chliniciúil a chur ar a n-aire faoina stair

frithghníomhuithe fuilaistrithe, chun a chinntiú go

dtugtar an réamh-chógas cuí roimh fhuilaistrithe eile

amach anseo. 

• Othair atá ag fáil cúraim roinnte, caithfidh córais a

bheith socraithe chun gur féidir sonraí ábhartha

fuilaistrúcháin, ar nós stair frithghníomhaithe/ailléirge

agus/nó éilimh réamh-chógaisíochta a sheoladh go

héifeachtach ó ionad go chéile.  

• Tarlaíonn frithghníomhuithe diana ailléirgeacha/

anaifiolachtacha uaireanta de bharr easpa lgA

(<0.05mg/dl) le hantasubstaintí frith-lgA. Ba chóir

na leibhéil lgA a sheiceáil in othair ar bhain

frithghníomhuithe ailléirgeacha/ anaifiolachtacha

diana dóibh, nó má bhain siad dóibh arís is arís eile.

Ón uair go bhféadfadh leibhéil shuntasacha lgA a

bheith sa táirge a fuilaistríodh ba chóir más féidir na

leibhéil lgA a sheiceáil le samplaí a glacadh roimh

an bhfuilaistriú.  

• Má tá frith-anta-shubstaintí lgA i láthair, beidh
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bainistiú fuilaistriúcháin speisialta de dhíth ar na

hothair sin i gcás fuilaistriúchán eile ar ball, agus

comhábhair cheallacha nite san áireamh. 

• Tharla gur thosaigh SFÉ ag baint leas as pláitíní

taiscthe i dtuaslagán suimitheach pláitíní le

deireanas, níor chóir go mbeadh gá le pláitíní nite

ach amháin chun frithghníomhuithe AA a chosc in

othair a bhfuil easpa Iga móide antasubstaintí orthu

nó in othair a mbíonn frithghníomhuithe AA diana

orthu le pláitíní agus nach mbainistítear le pláitíní

taiscthe i dtuaslagán suimitheach agus réamh-

chógais. 

Imscrúduithe Séireolaíochta 
• Maidir le hothair ar tugadh fuilaistriú dóibh le

deireanas (le 14 lá anuas), ba cheart sampla úr a

úsáid don chrosmheaitseáil, ó tá baol ann nach

mbraithfí antasubstaintí a tháinig chun cinn i ndiaidh

an fhuilaistrithe ar shamplaí níos luaithe. Éilíonn

treoirlínte an BCSH (2004) go mbeadh an sampla

níos lú ná ceithre huaire an chloig is fiche (24)

d’aois, cé go nglacann treoirlínte AABB (2005) le

sampla atá níos lú ná 72 uair an chloig d’aois. 

• Is den riachtanas é go ndéanfar imscrúduithe

séireolaíochta imleora ar othair a mnibíonn il-

antasubstaintí orthu agus a láithríonn le

frithghníomhú géar. 

• Ba cheart fuilaistrithe eile a chur siar go dtí go

mbeidh an obair l leith frithghníomhú fuilaistrithe

curtha i gcrích, más féidir. Ach dá dtarlódh ollfhuiliú,

d’fhéadfaí an stoc éigeandála ainmnithe d’fhuil O Rh

D diúltach a úsáid agus na himscrúduithe fós ar siúl. 

Saothrúchán Baictéar  
• Ba cheart saothrúchán othair agus saothrúchán

aona(i)d fuilaistrithe a dhéanamh ar mhaithe le héilliú

baictéarach an aonaid a eisiamh má tá fiabhras agus

crithfhuacht/creathadh ann in éineacht leis an

bhfrithghníomhú. Bionn tábhacht ar leith leis sin i

gcás fuilaistriú pláitíní mar go stóráiltear na tiúcháin

phláitíní ag teocht an tseomra agus is sna tiúcháin

phláitíní is coitianta a fhaightear éilliú baictéarach. 

• Tá prótacal ar fáil maidir le saothrú an chomhábhair

fola i.e. paca agus mírlíne, ach scríobh go dtí an

Rannóg Deimhnithe Cáilíochta/ Rialúcháin

Cháilíochta ag SFÉ. Tugann an prótacal cur síos ar

an ngnás atá le leanúint nuair atá saothrúchán le

déanamh ar aonad atá bainteach le frithghníomhú

fiabrasach fuilaistrithe, agus is féidir é a mhionathrú

lena úsáid in ospidéal. Ní gá saothrúchán a

dhéanamh ar an gcuid sheachtrach den phaca. 

• Ba cheart saothrúchán a dhéanamh ar eiseamail

freisin más gá, e.g. fual, seile, ar mhaithe le foinsí

féideartha eile ionfhabhtaithe a eisiamh.  

• Ní éilíonn frithghníomhuithe ailléirgeacha agus

anaifiolachtacha clasaiceacha an t-aonad/an paca a

shaothrú ná imscrúduithe séireolaíochta a

dhéanamh. Ach má bhíonn siomptóim aitíopúla ar

nós fiabhras i láthair i bhfrithghníomhú AA braite, nó

má tá na léirithe craicinn in easnamh, tá sé

tábhachtach na haonaid agus an t-othar a shaothrú

chun bunseipseas agus/nó ionfhabhtú baictéarach

san aonad a eisiamh, agus i gcás fuilchoirpíní dearga

tástálacha seireolaíochta a dhéanamh ar mhaithe

leis an neamh-chomhoiriúnacht a eisiamh.

Frithghníomhú Haemalaíoch
Moillithe Fuilaistrithe  (DHTR)

Sainmhíniú 
An sainmhíniú ar Fhrithghníomhuithe Haemalaíocha

Moillithe Fuilaistrithe, gur fianaise atá ann ar ghnéithe

cliniceacha nó saotharlainne an haemalaithe a

tharlaíonn breis agus 24 uaire fichead agus suas le 28

lá i ndiaidh fuilaistriú de chomhábhar fola, agus é

bainteach le fianaise shéireolaíoch ar antasubstaintí.

(Buíon Oibre ISBT, Capetown, 2006; Dréacht-

lámhleabhar Haemafhaireachais an ONH 2007) 

Siomptóim Chliniceacha agus Cinntí Saotharlainne 
Féadann na comharthaí cliniceacha don haemalú

moillithe a bheith cosúil leo siúd a bhfuil cur síos orthu

i gcás frithghníomhuithe haemalaíocha géara fuilaistrithe

cé nach mbíonn siad chomh dian céanna de ghnáth,
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agus b’fhéidir nach ndéanfaí an diagnóis mura raibh sé

braite. D’fhéadfadh na siomptóim chliniceacha a bheith

ar iarraidh agus b’fhéidir go mba í an titim sa

haemaglóibin an t-aon chomhartha. 

Ar mhaithe le hanailís déanann an ONH

frithghníomhuithe dá leithéid a ghrádú ar bhonn déine

de réir chritéir na nGuaiseacha Troma Fuilaistriúcháin

(SHOT, 1999).  

Grúpa 1: Aisiomptómach agus gan ach

‘antasubstaint’ braite, le leibhéal

deimhneach DAT nó gan é. 

Grúpa 2: Léirítear fianaise ar haemalú arna thomhas

ar bhonn leibhéil haemaglóibine ag titim

agus leibhéal deimhneach DAT. 

Grúpa 3:  Fianaise ar leibhéal haemaglóibine ag titim

agus buíochán ag gabháil leis, le leibhéal

deimhneach DAT nó gan é. 

Grúpa 4: Grádaítear amhail Grúpa 3, ach go mbeadh

lagú duánach ann freisin. 

Tá Frithghníomhú Haemalaíoch Moillithe Fuilaistrithe

(DHTR) intuairiscthe leis an AE mar Haemalú

imdhíoneolaíoch de bharr all-antasubstaint eile –

Moillithe. 

Cinntí  
Tuairiscíodh ceithre theagmhas sa chatagóir sin, b’in

1% de na teagmhais uile a tuairiscíodh agus 3.4% de

na frithghníomhuithe troma díobhálacha uile a

tuairiscíodh. 

Bhí cás amháin nár léirigh aon fhianaise ar haemalú,

agus rangaíodh ina Ghrúpa 1 é. Rangaíodh dhá

fhrithghníomhú ina nGrúpa 2. Léiríodh fianaise ar

haemalú agus buíochán i gcás amháin agus rangaíodh

ina Ghrúpa 3 é. B’iad Frith-E, Frith-e, Frith-s, Frith-K

agus Frith-Jka na hantasubstaintí a bhí i gceist.

Théarnaigh na hothair uile gan sequelae. 
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TTáábbllaa 44 SSoonnrraaíí FFrriitthhgghhnnííoommhhuuiitthhee HHaaeemmaallaaííoocchhaa MMooiill lliitthhee FFuuiillaaiissttrriitthhee aa TTuuaaiirriissccííooddhh ((nn==44))

Grúpa SHOT 

Grúpa  1

Grúpa  2

Grúpa  2 

Grúpa  3 

Aois & Inscne 

Fear Scothaosta 

Bean fhásta 

Bean Scothaosta 

Bean Scothaosta 

Eatramh idir fuilaistriú
agus tús na siomtóm/
airíonna 

2 sheachtain 

2 sheachtain 

7-10 lá

2 sheachtain 

Cinntí 

Gan aon fhianaise ar haemalú 

DAT deimhneach 
Titim sa Hb 

DAT deimhneach 
LDH ardaithe 

Buíochán, titim sa Hb,
haptaglóibiní íslithe,
haemaglóibionúire  

Antasubstaint 

Frith-K 

Frith-Jka

Frith-E agus
Frith-s

Frith-Jka agus
Frith-e

Toradh

Théarnaigh gan aon
drochiarmhairtí 

Théarnaigh gan aon
drochiarmhairtí 

Théarnaigh gan aon
drochiarmhairtí 

Théarnaigh gan aon
drochiarmhairtí 



Aimhréiteachtaí Riospráide an
Fhuilaistrithe 

Géarghortú Scamhóige Bainteach le
Fuilaistriú (TRALI)

Ceann de na príomhchúiseanna le básmhaireacht

bainteach le fuilaistriú is ea Géarghortú Scamhóige

bainteach le Fuilaistriú (TRALI). 

Tá an ONH tar éis glacadh le sainmhínithe Chomhdháil

Cheanada faoina roinntear an Géarghortú Scamhóige

Bainteach le Fuilaistriú ina TRALI agus ina TRALI

Féideartha (Kleinman et al 2004).  

Is iad seo a leanas sainairíonna TRALI  
• Teacht géar na n-airíonna  

• Hipicséime SpO2 < 90% ar aer an tseomra nó

fianaise eile ar hipicséime 

• Ionsíothláití déthaobhacha ar X-ghathú cliabhraigh

tosaigh 

• Gan aon fhianaise ar ró-ualach imshruthaithe 

• Gan aon réamhghortú géar scamhóige (ALI) ann

roimh an bhfuilaistriú ná lena linn ná go ceann sé

huaire an chloig ina dhiaidh 

• Gan aon ghuaiseacha eile den ghortú géar

scamhóige (ALI) i láthair  

TRALI Féideartha 
• ALI mar atá thuas 

• Gan aon ALI réamhbheitheach ann roimh an

bhfuilaistriú nó go ceann sé huaire an chloig i

ndiaidh fuilaistriúcháin 

• Guaiseacha eile den Ghéarghortú Scamhóige (ALI)

i láthair (féach an tábla thíos)

Bíonn airíonna disnia, tacaipné, taicéacairde, fiabhras,

fotheannas, nó hipirtheannas i láthair i gcásanna áirithe,

cé nach mbeidís sách sainiúil chun go n-áireofaí iad sa

sainmhíniú ar TRALI nó TRALI féideartha. 

Imscrúduithe Deontóirí  
Cé nach cuid den sainmhíniú ar TRALI é, ar sainmhíniú

cliniceach é, fuarthas gur léiríodh baint ag formhór na

gcásanna TRALI le comhábhair ó dheontóirí baineanna

a bhfuil Antaigin Leocaicíte Daonna (HLA) Rang I nó II

nó antasubstaintí granalaicíte tagtha chun cinn iontu as

a bheith ag iompar nó as fuilaistriú a fhrithghníomhaíonn

leis na hantaiginí atá i láthair i gcoirpíní bána an othair

(Kopko agus Popovsky 2007).  Déantar tástálacha i

gcomhair ALD/HLA agus antasubstaint granalaicíte ar

dheontóirí baineanna agus ar dheontóirí fireanna a bhfuil

fuilaistriú bainteach le TRALI sa stair acu. Má tá

sainiúlacht in antasubstaint an deontóra agus í ag

frithghníomhú leis an antaigin atá i láthair i gcealla an

othair, tá sin ag teacht le diagnóis TRALI. Má fhaightear

HLA nó antasubstaintí granalaicíte ag deontóirí in

imscrúdú TRALI, déantar iad a iarchur go buan. 
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TTáábbllaa 55:: TTuuaaiirriissccíí aa ffuuaarrtthhaass aarr TTRRAALLII ffééiiddeeaarrtthhaa 22000066  ((nn==77)) 

Comhábhar   

Fuilcoirpíni Dearga 

Fuilcoirpíni Dearga 

Fuilcoirpíni Dearga 

Fuilcoirpíni Dearga 

Fuilcoirpíni Dearga 

Fuilcoirpíni Dearga 

Pláitíní Taiscthe 

Líon na ndeontóirí 

1 

3

2

2 

4

Inscne 

B

2 F ,1 B

2 F

1 F,1B

2F, 2B

Imscrúduithe 

Braitheadh antasubstaintí HLA deontóra i
gcoinne antaiginí HLA an othair 

Braitheadh antasubstaintí HLA deontóra
baininnigh i gcoinne antaiginí HLA an othair 

Níor imscrúdaíodh 

Deontóir baineannach diúltach maidir le
hantasubstaintí HLA agus granalaicíte 

Deontóirí baineannacha diúltach maidir le
hantasubstaintí HLA agus granalaicíte 

Ráiteas 

Rangaíodh ina TRALI 

Rangaíodh ina TRALI  féideartha 

Athrangaíodh ina chás TACO 

Athrangaíodh ina chás TACO 

Athrangaíodh ina chás TACO 

Níor tugadh níos faide, gan baint
ag fuilaistriú leis 
Níor tugadh níos faide, gan baint
ag fuilaistriú leis 



Cinntí  
Bhí seacht gcás a tuairiscíodh don ONH i dtosach báire

mar TRALI féideartha. Nuair a athbhreithníodh an léiriú

cliniceach agus na himscrúduithe deontóra i dtrí cinn

de na cásanna sin, braitheadh gurbh é TACO an

diagnóis ba dhealraithí, agus aistríodh trí chás isteach

faoin gceannteideal TACO. Athbhreithníodh dhá chás

agus bhíothas den tuairim gur le bunriocht an othair a

bhain siad agus rangaíodh iad faoi ‘níor tugadh níos

faide’. Bhíothas den tuairim gur TRALI nó TRALI

féideartha a bhí sa dá chás eile (Saintuairisc 12 agus

13). Bhí baint ag an dá chás le fuilchoirpíní dearga, agus

tá mionchur síos orthu thíos. 

Saintuairisc  12 
Othar baineann scothaosta agus stair aici de
ghalar ioscaemach croi, a chuaigh faoi
mháinliacht shoithíoch, bhí ollfhuiliú i gceist
freisin ionas go raibh gá le fuilaistriú
d’fhuilchoirpíni dearga, SD plasma agus VIIa
athchuingrithe. Tháinig niúmóine uirthi ina
dhiaidh sin agus brúchtadh mór pleorach ar
an taobh clé. Tugadh fuilaistriú d’aonad
fuilchoirpíní dearga di sé lá i ndiaidh na
máinliachta do haemaglóibin 7.2 g/dl. Nuair a
bhí uair an chloig den fhuilaistriú déanta
tháinig fotheannas uirthi mar aon le
taicéacairde, titim sa sáithiú O2 agus
athruithe x-gathú brollaigh a bhí ag teacht le
ALI, ionas go raibh aeráil de dhíth. Thíopáil an
t-othar A*01, B*08 B*5, DRB1*03, 07. 

Imscrúduithe deontóra: Nuair a imscrúdaíodh
an deontóir, baineannach, fuarthas
antasubstaintí HLA Rang I i láthair mar aon le
hil-sainiúlachtaí, ina measc frith-A1, mar aon
le hantasubstaintí Rang II. Braitheadh
antasubstaintí Rang I san fhaighteoir freisin.
Níor braitheadh antasubstaintí granalaicíte i
bhfuil an deontóra ná an fhaighteora i
Saotharlann Imdhíoneolaíochta Pláitíní agus
Granalaicíte na Seirbhíse Náisiúnta Fola
(NBS), Briostó. Tá an deontóir iarchurtha go
buan. Bhí an t-othar ar aeráil go ceann cúpla

lá agus théarnaigh sí ansin, ach d’fhan sí
breoite i gcónaí ag éirí as an mbunriocht a bhí
uirthi.  

Léiríonn Saintuairisc 13 a chasta is atá sé luacháil a

dhéanamh ar fhrithghníomhuithe fuilaistriúcháin nuair a

bhíonn siomptóim riospráide i gceist. Sainmhíniú

cliniceach é an sainmhíniú ar TRALI: géarthosú,

hipicséime agus ionsíothláití déthaobhacha ar x-ghathú

cliabhraigh agus easpa ró-ualú imshruthaithe a

tharlaíonn taobh istigh de sé uaire an chloig i ndiaidh

fuilaistriúcháin. Tharla an frithghníomhú laistigh den

amscála do TRALI (<sé huaire i ndiaidh fuilaistriúcháin)

agus bhí an titim sna sáithiúcháin O2 mar aon leis an

gcuma a bhí ar an x-ghathú, bhí siad uile ag teacht le

diagnóis TRALI nó TRALI féideartha. 

Bhí féidearthacht Ró-Ualú Imshruthaithe bainteach le

Fuilaistriú (TACO) ann freisin, tharla leibhéal ardaithe

NTpro-BNP1 iarfhuilaistrithe ann, mar aon le toirt sách

mór den leacht paireintreach a riaradh le dhá lá roimhe

sin. Cé go bhfuil athbhreithniú ar an bhfianaise in alt a

scríobhadh le deireanas (Gajic et al 2006) gur féidir na

leibhéil BNP a bheith ardaithe in othair aonaid

dianchúraim (ICU) a bhfuil ALI orthu gan aon fhianaise

ann ar mhífheidhmiú méadailíneach, bheadh cóimheas

níos mó ná 1.5 idir an sampla réamh-fhuilaistrithe agus

an sampla iar-fhuilaistrithe ag teacht le ró-ualú bainteach

le fuilaistriú (Zhou et al 2005). Tugann Gajic et al (2006)

le fios go bhféadfadh TRALI agus ró-ualú sreabhán a

bheith ann i dteannta a chéile ainneoin gur glacadh leis

ag comhdháil Chomhaontú Ceanada (Canadian

Consensus) gur annamh a tharlaíonn a leithéid. Bhí

fianaise ar eambólais scamhóige ar angagram

scamhógach ag an othar freisin. 

Argóint eile ar son TRALI a bhí sna hantasubstaintí HLA

i ndeontóir baineannach an dara haonaid a bhí

frithghníomhach leis an B*07 san fhaighteoir, ainneoin

gur antaigin choitianta é B*07 a fhaightear i mbreis agus

30% den daonra. Rinneadh iarchur buan ar an deontóir,

bunaithe ar na torthaí antaigine HLA agus baint le cás

féideartha TRALI. 
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Saintuairisc 13 - TRALI Féideartha 
Othar baineann a aistríodh go dtí ospidéal
cúraim threasaigh ó ospidéal eile ar mhaithe
le tacaíocht aerála i ndiaidh taom d’anacair
ghéar riospráide agus titim sna sáithiúcháin
O2 uair go leith tar éis tosú ar an tríú haonad
fuilchoirpíní dearga. Cuireadh histireachtóime
fo-iomlán ar an othar trí lá roimhe sin mar
gheall ar rómhíostrú trom. Bhí Hb 7.6 g/dl ann
roimh an bhfuilaistriú. 

Léirigh an x-ghathú cliabhraigh insíothláití
déthaobhacha scamhógacha agus léirigh an
CT comhdhlúthú débhoinn. Bhí teiripe de
80% O2 de dhíth ar an othar go ceann 10
n-uaire an chloig. Tugadh dhá dháileog
frusemide sé huaire an chloig i ndiaidh a
chéile. Taifeadadh freagairt fualbhrostach
1,755 ml i gcaitheamh tréimhse 10 n-uaire an
chloig. Ar angagram scamhógach CT a
rinneadh níos déanaí lá an aistrithe léiríodh
comhdhlúthú agus eambólais scamhóige sa
mheathán deas uachtarach, agus sa
mheathán clé íochtarach, b’fhéidir.
Théarnaigh an t-othar go hiomlán faoi cheann
ceithre lá agus scaoileadh amach as an
ospidéal í.

Agus athbhreithniú déanta ar na taifid,
dealraíonn sé go raibh toirteanna suntasacha
sreabháin faighte ag an othar lá na
máinliachta agus an lá dar gcionn (iontógáil
iomlán 9000 ml, aschur taifeadta iomlán 1550
ml cé nach raibh cothromaíocht sreabháin
slán ann agus bhí an t-othar ag caitheamh
aníos). Lá an fhuilaistrithe bhí sí fós ag
caitheamh aníos agus bhí beagán fiabhrais
uirthi agus tosaíodh ar antaibheathaigh í le
haghaidh ionfhabhtú braite i gconair an fhuail
(UTI). Tugadh 2000 ml sreabháin infhéitheach
di dá bharr (níor taifeadadh an t-aschur) sula
bhfuair sí an chéad aonad fola ag 18.30 pm.
Bhí leibhéal an NTproBNP ag 1702mg/L lá an
fhrithghníomhaithe. Bhí an t-eiseamal réamh-
fhuilaistrithe don NTproBNP ag 34 mg/L ón
lá roimh an máinliacht. 

Imscrúduithe Deontóra 
Péire de na haonaid (aonad a haon agus
aonad a trí), ba ó dheontóirí fireanna iad nach
raibh aon stair fuilaistriúcháin acu, agus níor
imscrúdaíodh iad a thuilleadh. Ó dheontóir
baineann an dara haonad a fuilaistríodh.
Glaodh an deontóir sin ar ais agus
imscrúdaíodh í le haghaidh antasubstaintí
granalaicíte agus HLA Rang I agus II. Ba é
A*01, B*57, B*07 an tíopa HLA Rang I a bhí ag
an othar. Braitheadh antasubstaintí láidre
Rang I le hilspeiceasachtaí HLA sa deontóir,
ina measc frith-B7 frithghníomhach leis an
antaigin HLA B 7 i bhfuilchoirpíní bána an
othair. Bhí na hantsubstaintí granalaicíte agus
na hantasubstaintí limficíte diúltach sa
sampla deontóra a cuireadh chuig
Saotharlann Imdhíoneolaíochta Pláitíní agus
Granalaicíte na Seirbhíse Náisiúnta Fola,
Briostó. Rinneadh an deontóir a iarchur.      

Moltaí  
• Is den riachtanas é go ndéanfaí fuilaistriú cuí ar

chomhábhair na fola chun laghdú ar na teagmhais

d’aimhréidh throm, mharfach b’fhéidir, seo an

fhuilaistrithe a aithnítear ar an bpríomhchúis le

básmhaireacht agus galracht bainteach le fuilaistriú

i scéim SHOT sa RA. (Stainsby et al 2006)  

• Tá SFÉ tar éis beartais a bhunú chun na rioscaí ó

TRALI a íoslaghdú, beartais ar nós gan plasma ó

dheontóirí baineanna a úsáid d’fhuaidreán do

phláitíní taiscthe agus do FFP, agus go luath in 2004

iarchur a dhéanamh ar dheontóirí pláitín-aifiréiseach

baineanna nua agus as feidhm a raibh toircheas sa

stair acu. Rud eile, mar chuid den pholasaí vCJD, is

é SD plasma an táirge plasma caighdeánach anois.

Go dtí seo níor luadh TRALI go diongbháilte le

plasma a cóireáladh le glantach tuaslagach (SD). 

• Is deacair idirdhealú idir TRALI agus TACO

uaireanta. B’fhéidir go mba chuidiú é luacháil

chliniceach a dhéanamh ar an gcothromaíocht

sreabháin roimh fhuilaistriú agus ina dhiaidh agus ar

na leibhéil BNP roimh fhuilaistriú agus ina dhiaidh
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chun idirdhealú idir TACO agus TRALI (Zhou et al

2005). 

Ró-Ualú Imshruthaithe Bainteach le
Fuilaistriú (TACO)
Is iad saintréithe Ró-ualú Imshruthaithe Bainteach le

Fuilaistriú (TACO), éidéime ghéar scamhóige i ndiaidh

teip phlúch-chairdiach. Féadfaidh na comharthaí sóirt

agus na siomptóim teacht chun solais le linn

fuilaistriúcháin nó roinnt uaireanta an chloig ina dhiaidh,

agus féadfaidh ceann ar bith díobh seo a leanas a

bheith san áireamh nó iad ar fad: disnia, ortaipné,

cianóis, taicécairde, hipirtheannas agus éidéime

scamhóige agus/nó choise. Ach éisteachas cliabhraigh

a dhéanamh léirítear go bhfuil rales i láthair (Popovsky,

2001) 

Bhí 34 tuairisc TACO ann, ardú naoi (9) dtuairisc ó

2005, méadú 36%. Bhí trí (3) thuairisc a áiríodh ina

TRALI i dtosach ach nuair a imscrúdaíodh iad is

amhlaidh a athrangaíodh ina TACO iad. Bhí dhá

thuairisc is triocha (32) bainteach le fuilaistrithe

d’fhuilchoirpíní dearga. Maidir leis an dá chás eile is

fuilchoirpíní dearga agus pláitíní a bhí i gceist i gcás

amháin agus fuilchoirpíní dearga agus SD plasma sa

chás eile. Tholg cúig othar déag TACO i ndiaidh aonad

amháin fuilchoirpíní dearga. 

Fireannanigh ba ea seachtar déag (17) de na hothair

agus baineannaigh ba ea seachtar déag (17). Bhí naoi

n-othar déag (19) os cionn 70 bliain d’aois. Bhí galar

cairdiach foluiteach nó galar riospráide ar 27 díobh,

agus bhí an dá rud ar naonúr (9). 

Ní raibh meáchan an othair le fáil ach in ocht gcás déag

(18), agus bhí an meáchan faoi bhun 50 kg i gcúig chás.

Páiste le teip duánach ainsealach sa stair ba ea duine

díobh sin. Ní raibh faisnéis faoin gcothromaíocht

sreabháin le fáil ach i dtrí chás déag (13). Bhí sé chas

is fiche (26) inar tugadh an tráth a thosaigh na

siomptóim, idir 20 nóiméad i ndiaidh don fhuilaistriú

tosú suas go dtí sé huaire an chloig déag (16) ina

dhiaidh, 

Bunaíodh an diagnóis ar shiomptóim agus ar chinntí

cliniceacha i gceithre chás is fiche (24). Ní dhearnadh

x-ghathú cliabhraigh ach i naoi gcás. B’iad na siomptóim

agus na comharthaí ba choitianta, disnia (24 chás),

hipirtheannas (15 chás) agus sáithiúchain titime O2 (12

chás). Bhí taicéacairde i láthair in ocht gcás. Agus bhí

cúigear othar a bhí ag gearán faoi mhíchompord fo-

steirneach.

Bhí naonúr othar tar éis a bheith ar fhualbhrostaigh

rialta. Ní bhfuair ach ceathrar othar fualbhrostach

díreach roimh an bhfuilaistriú, agus b'othair ar

fhualbhrostaigh rialta beirt díobh. Fuair cúigear othar

fualbhrostach le linn an fhuilaistriúcháin agus fuair

cúigear is fiche (25) fualbhrostach i ndiaidh an

fhuilaistriúcháin. 

Bhí sonraí le fáil maidir leis na torthaí i 33 chás.

Théarnaigh seachtar is fiche (27) de na hothair go

hiomlán. Tugadh an t-am téarnaimh i gcás seachtar

déag de na hothair (17), agus bhi téarnamh iomlán

déanta faoi cheann 24 uaire i gcas triúr déag (13) de na

hothair. Theastaigh taca cairdiach leanúnach ó bheirt

othar. Fuair triúr othar bás ina dhiaidh de dheasca a

mbunriochta, neamhghaolmhar leis an bhfuilaistriú.

Maidir leis an gceathrú cás atá pléite thíos, nach

rabhthas cinnte den diagnóis TACO, dhealraigh sé gur

teagmhas cairdiach ba thrúig bháis. 

Moill ar theacht TACO 
Taobh istigh de sé huaire an chloig i ndiaidh

fuilaistriúcháin a tharlaíonn TACO go hiondúil, ach bhí

seacht gcás inar thosaigh na siomptóim breis agus sé

huaire an chloig i ndiaidh an fhuilaistriúcháin agus

meánam tosaigh deich n-uaire an chloig ann. 

TRALI a cuireadh síos i dtosach do dhá chás díobh sin

a thosaigh breis agus sé huaire an chloig i ndiaidh an

fhuilaistriúcháin. Athrangaíodh ina TACO iad ar ball

nuair a bhí seiceáil bhreise chliniceach nó saotharlainne

déanta. 
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Sa chéad chás díobh is amhlaidh a fuair othar beag (44

kg) ceithre aonad fuilchoirpíní dearga in imeacht fiche

(20) uair an chloig, agus tosaíodh an t-othar ar

shreabháin infhéitheacha (IV) ina dhiaidh sin. Tháinig

siomptóim uirthi beagnach ocht n-uaire an chloig i

ndiaidh an fhuilaistriúcháin. Bhí fianaise chliniceach

agus fianaise x-ghathú cliabhraigh ar ró-ualú sa chás

sin, mar aon le freagairt ar fhualbhrostaigh. 

Sa dara cás tháinig siomptóim ar an othar ar a raibh

urchóideacht haemaiteolaíoch foluiteach ionas gurbh

éigean an t-othar a chur isteach in ospidéal mar othar

seachtrach timpeall 12 uair an chloig i ndiaidh an

fhuilaistriúchain. Nuair a athbhreithníodh na sonraí

cliniceacha tuilleadh, fuarthas go raibh sé deacair bunús

a thabhairt leis an diagnóis ar TACO mar nach raibh aon

fhreagairt ann ar fhualbhrostaigh agus bhí féidear-

thachtaí eile ann ar nós eambólais scamhógacha nó

teagmhas cairdiach. Cé nach raibh na leibhéil ECG

agus troponin (ardaithe beagán) an-suntasach bhí na

leibhéil BNP, a rinneadh go cúlghabhálach ar shamplaí

stóráilte, an-ard roimh an bhfuilaistriú agus ina dhiaidh.

Léiríodh cheana gur réamhaithriseoir ar theagmhais

chardashoithíocha iad leibhéil arda dá leithéid, go

háirithe cliseadh croí agus bás (Bibbins-Domingo et al,

2007). 

TACO agus Othair ag Fuiliú 
Bhí TACO ar thriúr othar i gcomhthéacs fuilaistriú

d’fhuiliú. Bhí fotheannas ar bheirt othar díobh. 

Is féidir i gcás amháin gur chuidigh an fuilaistriú agus

an iscéime chairdiach fholuiteach araon leis an ró-ualú. 

Sa dara cás bhain fuiliú neamhrialaithe d’othar criticiúil

le comhghalracht shuntasach. Fuair an t-othar sin oll-

athbheochan sreabhán, mar aon le fuilchoirpíní dearga

agus plasma. Sé huaire an chloig iseach san

athbheochan, bhí beagnach seacht lítear d’iontógáil

sreabháin ann. Tugadh fualbhrostaigh don othar agus

bhí aeráil de dhíth. 

Sa chás deireanach, a cuireadh síos ina TRALI i

dtosach, fuair othar óg baineann a bhí sláintúil roimhe

sin, ach a raibh anaemacht throm uirthi agus fuiliú

ionbhoilg, fuair sí dhá aonad fuilchoirpíní dearga in

imeacht uair an chloig agus 2.5 lítear sreabhán ina

dhiaidh in imeacht achair ghearr agus tháinig siomptóim

riospráide uirthi. Cé gur ceapadh ar dtús gur ar éigin

gur éidéime scamhógach a bhí ann, fuarthas de thoradh

x-ghathú ar ball gurbh í a bhí ann, agus théarnaigh an

t-othar nuair a tugadh fualbhrostaigh di mar aon le

hAeráil Brú Deimhneach Leanúnach (CPAP). Bhí na

himscrúduithe deontóra diúltach.  

Léiríonn na cásanna sin go soiléir an baol TACO

bainteach le teiripe athsholáthair d’ollfhuiliú. Féadfaidh

sé tarlú in indibhidí óga sláintiúla go fiú.   

Moltaí 
• Ba cheart measúnú a dhéanamh ar na hothair uile

roimh an bhfuilaistriúchán chun an baol go

mbainfeadh TACO dóibh a mheas.  Ba cheart díriú

ach go háirithe ar othair ‘mhórphriacail’ a shainaithint

agus a bhainistiú. Ina measc siúd bheadh: 

• Othair ar mheáchan íseal coirp  

• Othair scothaosta  

• Naíonáin agus páistí  

• Othair a bhfuil fiseolaíocht leochaileach acu, go

háirithe má tá easpa cairdiach, análaithe nó duáin

orthu, nó má tá anaemacht ainsealach ina stair.

• Ba cheart othair i bpriacal a fhuilaistriú go mall ar

ráta 1ml/kg/uair (Popovsky 2001) agus súil ghéar a

choinneáil, más féidir, ar an staid ina bhfuil

cothromaíocht sreabháin an othair, ní hamháin le linn

an fhuilaistriúcháin ach sa tréimhse 24 uaire roimh

an bhfuilaistriúchán freisin. Féadfaidh TACO tarlú

nuair a dhéantar aonad singil a fhuilaistriú, agus ar

an ábhar sin ní mór an mhonatóireacht chéanna a

dhéanamh orthu siúd is a dhéanfaí ar fhuilaistrithe

ilaonaid. 

• Ba chóir an fuilaistriúchán a dhéanamh ar bhonn

aonad ar aonad, agus measúnú míochaine a bheith

déanta ar an othar sula dtosófaí ag fuilaistriú agus

sula riarfaí aon chomhábhar eile. Ba cheart go

gcuimseofaí sa mheasúnú:  

• Meastóireacht chúramach ar stádas hiodráitithe

agus cairdiach othair roimh fhuilaistriú 
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• Athbhreithniú cuimsitheach ar chothromaíocht

sreabháin an othair fad a bhíonn comhábhar fola

ar bith á fhuilaistriú 

• An fhéidearthacht go mbeadh gá le teiripe

fualbhrostach próifiolacsach. 

• Is féidir laghdú ar an mbaol TACO ach

fualbhrostaigh réamh-fhuilaistrithe a thabhairt.

B’fhéidir go mba ghá é dóibh siúd ar theiripe

fhualbhrostach rialta freisin. 

• Maidir le hothair atá an-éadrom/i bpriacal, b’fhéidir

go mba inmholta aonaid a fhuilaistriú ar eatraimh 24

huaire, i gcomhar le fualbhrostaigh réamh-

fhuilaistrithe. Tógann sé suas le 24 huaire an toirt

fola a athchoigeartú in othair áiriithe, go háirithe in

othair a raibh brú ardaithe ina gcuid féitheacha roimh

an bhfuilaistriú. (Mollison et al 1997)  

• B’fhéidir go gcuideodh luacháil chliniceach ar an

gcothromaíocht sreabháin roimh an bhfuilaistriú

agus ina dhiaidh agus ar na leibhéil

NTproBNP/BNP roimhe agus ina dhiaidh chun

idirdhealú idir TACO agus TRALI (Zhou et al 2005). 

Ionfhabhtú a Mheastar a Tharchuir
Fuilaistriú
Bailíonn agus imscrúdaíonn an ONH tuairiscí ar 

• Gach ionfhabhtú víreasach a bhraitear a tharchuir

fuilaistriú agus a bhaineann le comhábhair fola a

fuilaistríodh ó tugadh isteach tástáil

shainordaitheach don víreas sin.  

• Ionfhabhtuithe víreasacha nach bhfuil clúdaithe faoin

tástáil shainordaitheach, e.g. an víreas Heipitíteas A

(HAV), CMV agus Parvovirus, ach a bhraitear a

bheith bainteach le fuilaistriúchán 

• Bailíonn agus imscrúdaíonn an ONH tuairiscí ar

ionfhabhtuithe baictéaracha agus seadánacha a

mheastar a tharchuir fuilaistriú freisin

Ionfhabhtuithe a láithríonn roinnt seachtainí, roinnt

míonna nó roinnt blianta i ndiaidh fuilaistriúcháin, is

ionfhabhtuithe iar-fhuilaistrithe a thugtar orthu. Gabhann

géar-shiomptóim le hionfhabhtuithe baictéaracha nó

seadánacha agus cuirtear faoi bhráid na gcliniceach iad

go gairid i ndiaidh fuilaistriúcháin. B’fhéidir nach

mbeadh siomptóim ar bith ann a bhainfeadh le galair

víreasacha go ceann roinnt blianta áfach. Dá réir sin, na

tuairiscí a fhaightear sa chatagóir sin, b’fhéidir nach de

thoradh comhábhair a fuilaistríodh i gcaitheamh na

bliana tuairiscthe reatha iad. 

Tharlódh, cinnte, gur aonad ionfhabhtaithe nó éillithe a

fuilaistríodh faoi deara na tuairiscí sin ar ionfhabhtú a

mheastar a tharchuir fuilaistriú, ach tharlódh freisin gur

ó fhoinse eile a tolgadh an t-ionfhabhtú Ach imscrúdú a

dhéanamh ar mharcóirí ionfhabhtaithe sa deonú atá i

gceist nó i samplaí ina dhiaidh sin ó dheontóiri na

ndeonuithe atá i gceist is féidir a dheimhniú gurb é

fuilaistriú an chúis dhóchúil leis an ionfhabhtú, nó a

shocrú gur gá imscrúdú a dhéanamh ar fhoinsí

féideartha eile (SHOT, 1999). D’fhéadfadh tástáil

mhicribhitheolaíoch ar iliomad deontóirí a bheith i gceist

in imscrúduithe dá leithéid agus b’fhéidir go dtógfadh

sé roinnt míonna iad a chur i gcrích.  

Deimhnítear gur fuilaistriú a tharchuir an t-ionfhabhtú iar-

fhuilaistrithe a luaithe a bhíonn na himscrúduithe curtha

i gcrích agus na critéir seo a leanas comhlíonta: (SHOT,

1998): 

• Bhí fianaise ionfhabhtaithe ar an bhfaighteoir i

ndiaidh an fhuilaistrithe, agus gan aon fhianaise

ionfhabhtaithe air roimh an bhfuilaistriú  

agus, ceachtar díobh seo

• Gur dheontóir a raibh fianaise an ionfhabhtaithe in-

tarchurtha chéanna air/uirthi a dheon comhábhar

amháin ar a laghad dá bhfuair an faighteoir

ionfhabhtaithe  

nó 

• Gur léiríodh go raibh comhábhar amháin ar a laghad,

dá bhfuair an faighteoir ionfhabhtaithe, éillithe ag an

ngníomhaí ionfhabhtaíoch céanna

Léiríodh an-imní le blianta beaga anuas faoin bpriacal ó

ionfhabhtú a tharchuir fuilaistriú, agus tá an-dua caite le

dearbhú cáilíochta atá dírithe ar thástáil chuí agus

láimhseáil na fola i ndiaidh a bailithe. Tá fianaise an-

mhaith ann gur beag é an priacal ó ionfhabhtú a

tharchuir fuilaistriú, leis na gnáthaimh tástála/roghnaithe

deontóirí agus na próisis déantúsaíochta a úsáidtear in

Éirinn a bheith á bhfeabhsú go leanúnach. 

Is lú ná 1 per 4 mhilliún comhábhar a fuilaistríodh an
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priacal reatha measta maidir le HIV agus HCV

(O’Riordan 2002, comhfhreagras pearsanta). Tá na

meastacháin phriacail iarmharacha sin bunaithe ar

thástáil shéireolaíochta agus ar thástáil aimpliú aigéad

núicléach (NAT) do HCV agus HIV. 

Baol heipitíteas C 1:500,000 a bhí ann ó fhuil

scagthástáilte, fiú sular tugadh isteach an tástáil aimpliú

aigéad núicléach (NAT), agus meastar gur lú sin ná an

baol ionfhabhtaithe ó fhoinsí ar nós ionaid chúraim,

(Ross et al, 2000; Gerberding et al, 2003)  

Meastar go bhfuil priacal HBV thart ar 1:200,000 ann

ó tosaíodh ag tástáil d’antasubstaint do Heipitíteas B

croíleacáin in Eanáir 2002 (O’Riordan, 2004,

comhfhreagras pearsanta).  

Níl ionfhabhtú Heipitíteas B neamhchoitianta sa phobal.

Ní bheadh priacal ar nós teagmháil ghnéasach, mí-úsáid

infhéitheach drugaí nó fuilaistriú i láthair i suas le 40%

de na cásanna. Fuarthas fianaise ar sheanionfhabhtú

glanta in 0.17% de na deontóirí fola, daonra fíor-

roghnaithe, i.e. in 17 as 10,000 deontóirí, sa chéad

bhliain tástála. I gcuid mhaith de na cásanna sin is féidir

gur priacail ó ionaid chúraim san am atá caite faoi deara

iad. Ní baol do na faighteoirí a leithéid d’ionfhabhtú

glanta, agus bíonn deontóirí dá leithéid inghlactha i

dtíortha áirithe. Thugamar tástáil d’antasubstaint

chroíleacáin isteach in Éirinn chun laghdú ar an bpriacal

féideartha ó dheontóirí a bheadh ag deonú sula mbeadh

ionfhabhtú HBV glanta go hiomlán, i.e. sa dara

idirthréimhse nuair nach mbíonn HbsAg inbhraite san

fhuil a thuillleadh ach sula mbíonn antasubstaint frith-

Hbs leordhóthanach (>100miu/l) le fáil. Toisc gur tástáil
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Dáta an
Teagmhais 

1997

2004/2005

2002 

2005

2004

2006

2006

2006

Inscne 
& Aoise

F Aosach  

B Aosach 

B Aosach 

F Aosach 

B Aosach 

B Aosach 

F Aosach 

F  Aosach 

Gníomhaí
Ionfhabhtaíoch 

Heipitíteas C 

Heipitíteas C 

Heipitíteas  C

Heipitíteas  B

Heipitíteas  A

D’fhás Micreacocas
agus stafalacocas
téachtáis  diúltach ag
3.3 lá. 

D’fhás Acineto-
Bacter baumanni/
Staphylococus
hominis sa phaca
iarmhar pláitíní. 

Klebsiella 

Comhábhair 

Fuilchoirpíní
dearga, Pláitíní,
FFP 

Fuilchoirpíní
dearga 
Fuilchoirpíní
dearga  

Fuilchoirpíní
dearga  
Fuilchoirpíní
dearga  
Pláitíní taiscthe 

Pláitíní taiscthe 

SD plasma 

Deontóirí i
gCeist

53

5

2

3

4

4 

8

Táirge
taiscthe 

Nótaí 

D’fhill 47 deontóir agus d’atástáil HCV diúltach.
Thástáil 6 dheontóir HCV diúltach ar shamplaí 
aircíve 
Meastar nach ionfhabhtú é a tharchuir fuilaistriú. 

Ionfhabhtú a tharchuir fuilaistriú eisiata. 

D’atástáil deontóir amháin diúltach. Ní raibh fáil ar
an deontóir eile don atástáil ach tástáil PCR diúltach
ar an aircív. 
Meastar nach ionfhabhtú é a tharchuir fuilaistriú.

Ionfhabhtú a tharchuir fuilaistriú eisiata. 

Ionfhabhtú a tharchuir fuilaistriú eisiata. 

Saothrú diúltach le 4 aonad fuilchoirpíní dearga.
Saothrú diúltach leis an aon (1) phlasma amháin ar
fáil. B’fhéidir gur ionfhabhtú é a tharchuir fuilaistriú. 

Saothrú diúltach le 8 n-aonad fuilchoirpíní dearga.
D’fhás Acinetobacter baumanni – a bhíonn aonraithe
ó thimpeallacht ospidéil go coitianta - in ábhar
iarmhair phláitíní.  Níor fhás rud ar bith sa phaca
eile. Meastar nach ionfhabhtú é a tharchuir
fuilaistriú. .
Saothrú diúltach i slánchodanna SD plasma.
Ionfhabhtú a tharchuir fuilaistriú eisiata.  

Cás-
uimhir 

Cás 1

Cás 2

Cás 3

Cás 4

Cás 5

Cás 6

Cás 7

Cás 8



shainordaitheach í an antasubstaint chroíleacáin

Heipitíteas B, déantar deontóirí a bhfuil an t-ionfhabhtú

glanta iontu ach atá frithghníomhach i leith an mharcóra

a iarchur freisin. 

Aimhréidh thromchúiseach fuilaistrithe i gcónaí é an

t-ionfhabhtú baictéarach, fiú más annamh, go háirithe i

gcás pláitíní a stóráiltear ag 22°C (Stainsby et al,

2006). Tá SFÉ tosaithe ar scagthástáil bhaictéarach a

dhéanamh ar na pláitíní uile sula n-eisítear iad agus an

chéad slánchuid den deonú fola a sheoladh isteach sa

phúitse tástála fola, beartais a bhfuil sé léirithe ina leith

go laghdaíonn siad ar an bpriacal ón éilliú baictéarach

(McDonald 2006). 

Go deimhin is mó i bhfad baol atá ann go bhfaighfí an

comhábhar fola mícheart ná go bhfaighfí ionfhabhtú ó

fhuilaistriú a tarchuireadh. Sa tréimhse ocht mbliana ó

thosaigh SHOT ag tuairisciú sa Ríocht Aontaithe, ní

raibh sna tuairiscí deimhnithe d’Ionfhabhtú a Tharchuir

Fuilaistriú (TTI) ach 1.8% de na teagmhais, i

gcomparáid le tuairiscí sa chatagóir Comhábhar Fola

Earráideach a Aistriú (IBCT) arbh ionann iad agus 70%

(Stainsby et al 2006).  

Cinntí 
Fuarthas deich dtuairisc thosaigh ar STTI. Bhí dhá

thuairisc nár cuireadh chun cinn. Cás féideartha

heipitítis ba ea ceann díobh sin nár aithníodh aon

mharcóirí ionfhabhtaíocha air agus, i ndiaidh imscrúdú,

ar measadh gurbh é bunriocht an othair faoi deara na

tástálacha feidhme ae mínormálta. Cás d’ionfhabhtú

víreasach neamhshonraithe féideartha ba ea an dara

cás. Measadh nuair a imscrúdaíodh é gurbh é bunriocht

an othair faoi deara é. Glacadh leis na hocht gcás eile,

trí chás d’ionfhabhtú heipitíteas C, cás amháin

d’ionfhabhtú heipitíteas B, cás amháin d’ionfhabhtú

heipitíteas A agus trí chás d’ionfhabhtú baictéarach

braite, lena luacháil tuilleadh. Agus an luacháil déanta

eisiaíodh ionfhabhtú a mheastar a tharchuir fuilaistriú i

seacht gcás nó measadh nár dhócha é, agus measadh

gurbh fhéidir é i gcás amháin d’éilliú baictéarach.  

Ionfhabhtuithe Víreasacha Braite 
Bhain trí chás heipitíteas C le fuilaistrithe in 1997, 2002

agus 2004-2005 faoi seach. Tástáladh na deontóiri uile

le séireolaíocht tráth an deonaithe agus le hImoibriú

Slabhrúil Polaiméaráise (PCR) ar aon deonuithe a

rinneadh ón gcuid dheiridh de 1999 i leith. 53 deontóir

a bhí i gceist i gcás 1; tháinig 47 ar ais chun deonú agus

d’atástáil siad HCV diúltach, agus thástáil seisear

deontóirí eile diúltach le PCR agus séireolaíocht ar

shamplaí aircíve ón mbundeonú. I gcás 2 ó 2004-5,

d’atástáil na cúig dheontóir uile diúltach. Beirt dheontóirí

a bhí i gceist i gcás 3. D’atástáil deontóir amháin

diúltach. Níorbh fhéidir teacht ar an deontóir eile ach

rinneadh tástáil HCV PCR agus tástáil séireolaíochta ar

shampla aircíve an dara deontóra, agus bhí sí diúltach. 

Sa chás heipitíteas B a imscrúdaíodh, cás 4, bhí an triúr

deontóirí uile tar éis tástáil diúltach le haghaidh

heipitíteas B tráth an deonaithe (HBsAg agus

antasubstaintí croíleacáin frith-heipitíteas B), agus d’fhill

beirt den triúr deontóirí chun deonú agus thástáil siad

diúltach breis agus sé mhí i ndiaidh an fhuilaistriúcháin

a bhí i gceist. Aisghaireadh an tríú deontóir agus thástáil

an deontóir sin diúltach sé mhí i ndiaidh an

fhuilaistriúcháin a bhí i gceist freisin. Bhain an t-othar le

grúpa eitneach ina raibh ráta ard ionfhabhtú HBV

eindéimeach. Áiríodh nárbh é an fuilaistriú an fhoinse.

Imscrúdaíodh cás amháin heipitíteas A (HAV), cás 5,

bean scothaosta a fuair ceithre aonad fola. Thástáil triúr

deontóirí diúltach ar shampla aircíve na ndeonuithe

agus fuarthas go raibh antasubstaintí HAV IgG ag

deontóir amháin, léiriú ar sheanionfhabhtú. Aisghaireadh

an triúr deontóirí diúltacha agus thástáil siad diúltach

arís d’antasubstaintí HAV. Fuarthas ó mheasúnú ar an

sláinteachas poiblí go mb’fhéidir go raibh foinse eile leis

an heipitíteas. 

Ionfhabhtuithe Baictéaracha  
Tuairiscíodh trí chás d’ionfhabhtú baictéarach

féideartha. Bhain dhá chás díobh le pláitíní agus cás eile

fós le SD plasma (cás 8).  
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Sa chéad chás a bhain le pláitíní (cás 6), léirigh

scagthástáil bhaictéarach ar shlánchuid ó aonad pláitíní

taiscthe a rinneadh in SFÉ go raibh fás measctha de

mhicreacocas agus stafalacocas téachtáis diúltach ann

i ndiaidh saothrúchán trí lá. Bhíothas tar éis na pláitíní a

eisiúint i ndiaidh saothrúchán baictéarach diúltach ag

24 uair an chloig, an cleachtas caighdeánach, agus iad

a fhuilaistriú go dtí othar iarobráide nár léirigh

frithghníomhú ar bith ach a cuireadh ar antaibheathaigh

mar réamhchúram. Rinneadh tuilleadh imscrúduithe ar

chomhábhair eile ó na ceithre dheonú leis an taisce

pláitíní deimhneacha agus is saothrúchán diúltach a bhí

ansin freisin. Ní bhailíonn an ONH na tuairiscí

neamhdhaingnithe sin ar shaothrúchán deimhneach ach

as chás sin, ón uair gur coinníodh an t-othar ar

antaibheathaigh ar feadh roinnt laethanta sular réitíodh

an scéal, chinn an ONH an teagmhas a bhailiú faoin

gceannteideal ionfhabhtú baictéarach féideartha. 

Sa dara cás pláitíní (cás 7) nuair is frithghníomhú

fiabhrasach agus creathadh a spreag an t-imscrúdú,

léiríodh fás measctha ar shaothrúchán fola an othair.

Rinne SFÉ scagthástáil bhaictéarach ar iarmhar ceann

de na málaí pláitíní, agus léiríodh fás Acinetobacter

baumanni, bacillus gram-diúltach aerobach a dhéantar

a aonrú go coitianta ó thimpeallacht an ospidéil agus ó

othair ospidéalaithe mar aon le Staphylococcus hominis

ar chosúil a bheith ina éillitheoir freisin. Níor nótáladh

aon fhás ar an mála pláitíní eile ná ar na hocht n-aonad

fuilchoirpíní dearga bhainteacha. Measadh gur ar éigean

gur éilliú baictéarach a bhí i gceist. 

Sa chás le SD plasma a tuairiscíodh (cás 8), de thoradh

imscrúduithe cliniceacha agus saotharlainne, ina measc

saothrúcháin ar an mbaisc phlasma SD, ba léir nach

táirge ionfhabhtaithe a bhí ann.  Measadh gur seipseas

foluiteach san othar faoi deara an frithghníomhú.  

Moltaí 
• Gabhann deacrachtaí le himscrúduithe in

ionfhabhtuithe víreasacha a mheastar a tharchuir

fuilaistriú. Cuireann siad isteach go mór ar na

deontóirí uaireanta mar go gcaithfear iadsan a

aisghairm go minic agus tástáil a thairiscint dóibh,

rud a bhíonn dian ar acmhainní.  

• Ach samplaí réamh-fhuilaistrithe a bheith ar fáil,

féadann na samplaí sin a bheith an-chuiditheach san

imscrúdú. Maidir le hothair a mbeidh a thuilleadh

fuilaistrithe de dhíth orthu, ar nós othair

haemaiteolaíochta atá ag dul faoi cheimiteiripe, ba

cheart an tástáil a thairiscint roimh an teiripe agus ar

eatraimh rialta, agus samplaí a stóráil nuair is féidir

le haghaidh tástálacha breise más gá. Sa

scagthástáil vireolaíochta do heipitíteas B i gcás na

n-othar sin ba cheart go gcuimseofaí antasubstaintí

croíleacáin frith-heipitíteas B agus antasubstaintí

dromchla mar aon le hantaigin dromchla heipitíteas

B mar d’fhéadfadh athghníomhachtú heipitíteas B

tarlú de thoradh ceimiteiripe, rud a thabharfadh

toradh níos measa don othar (Lalazar et al, 2007)

mar aon le rioscaí nosacómacha ionfhabhtuithe

agus imscrúduithe deontóra nár ghá. 

Frithghníomhuithe Troma
Díobhálacha Péidiatraiceacha  (n =
12)

In othair phéidiatraiceacha a tharla dhá thuairisc déag

(10%) den 117 tuairisc ar fhrithghníomhuithe troma

díobhálacha (SAR). Tá suntas déanta de chuid díobh

sin cheana sna catagóirí eile frithghníomhuithe ach tá

achoimre orthu sa rannóg seo ar mhaithe le háisiúlacht

tagartha. Bhí pláitíní bainteach le seacht gcinn, bhí

fuilchoirpíní dearga bainteach le ceithre cinn agus

tuairiscíodh cás amháin bainteach le SD plasma nuair a

measadh gur ar éigean gurbh é an fuilaistriú faoi deara

an frithghníomhú.

Ceithre chás d’fhrithghníomhú neamh-haemalaíoch

fiabhrasach fuilaistrithe (FNHTR) a bhí ann, seacht gcás

d’fhrithghníomhú ailléirgeach/anaifiolachtach trom géar

(AA) agus cás amháin de ró-ualú imshruthaithe

bainteach le fuilaistriú (TACO) (saintuairisc 14). Bhain

cuig fhrithghníomhú le páistí idir cúig bliana d’aois agus

aon bhliain déag d’aois (5-11), bhain trí cinn le leanaí

óga idir bliain d’aois agus ceithre biiana d’aois (1-4),

bhain dhá chás le hógánaigh (12-17), bhain cás amháin

le nua-naí (<28 lá d’aois) agus bhain cás amháin le

naíonán (1-12 mhí).  
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FFííoorr 1188 BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr nnaa FFrriitthhgghhnnííoommhhuuiitthhee

PPhhééiiddiiaattrraaiicceeaacchhaa aarr bbhhoonnnn aaooiissee ((nn==1122)) 

Saintuairisc 14  
Leanbh ar a raibh drochainéime de bharr
galar duán agus a mheáigh 16.5 kg.
Ordaíodh go dtabharfaí 243 ml
d’fhuilchoirpíní dearga i gcaitheamh
ceithre huaire an chloig. Tháinig

taicéacairde ar an leanbh mar aon le
disnia, cianóis, corrthónacht/imní agus
cloigíní agus cuireadh stop leis an aonad
faoi cheann trí huaire an chloig cé go
raibh na siomptóim tosaithe agus gan an
t-aonad ar siúl ach le 30 nóiméad. Ní
raibh aon taifead ann ar an
gcothromaíocht sreabháin. Cóireáladh an
páiste le O2, stéaróidigh, fualbhrostaigh
agus frith-hiostaimín. Théarnaigh an
leanbh gan aon sequelae. Níor sonraíodh
an tréimhse téarnaimh.

Moltaí 
• Ba cheart fuilaistriu a dhéanamh go mall i gcás othair

phéidiatraiceacha a mbíonn ainéime ainsealach,

galar riospráide, cardashoithíoch nó duánach orthu

agus súil ghéar á coinneáil i gcónaí ar

chothromaíocht sreabháin an othair. Má thosaíonn

siomptóim a léireodh ró-ualú ba cheart an fuilaistriú

a mhoilliú nó a stopadh go dtí go réitítear na

siomptóim. 
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AA SD plasma Nua-naí (<28 lá) 

AA Fuilchoirpíní Dearga Leanbh (1-4 bl) 

AA Pláitíní Páiste (5-11 bl) 

AA Pláitíní Páiste (5-11 bl) 

AA Pláitíní Páiste (5-11 bl) 

AA Pláitíní Páiste (5-11 bl) 

AA Pláitíní Ógánach (12-17 mbl) 

FNHTR Pláitíní Naíonán (1-12 mhí) 

FNHTR Fuilchoirpíní Dearga Leanbh (1-4 bl) 

FNHTR Pláitíní Páiste (5-11 bl) 

FNHTR Fuilchoirpíní Dearga Ógánach (12-18 mbl) 

TACO Fuilchoirpíní Dearga Leanbh (1-4 bl) 

Páiste (5-11mbl), 
5,   42%

Leanbh (1-4 bl), 
3 (25%)

Ógánach (12-17 mbl)    
2, 17%

Nua-naí (< 28 lá),  1,   8%

Naíonán (1-12 mhí), 
1, (8%)

TTáábbllaa 77 BBrriisseeaaddhh ssííooss aarr SSAARR PPééiiddiiaattrraaiicceeaacchh ddee rrééiirr CCaattaaggóóiirríí ((nn==1122))



Buíochas 

Gabhaimid fíorbhuíochas le roinnt daoine a thug cuidiú

fíorluachmhar nuair a bhí an tuarascáil seo á tiomsú.

Baill Foirne ONH a bhí bainteach le tiomsú na

tuarascála, go háirithe maidir le IBCT/SAE agus Frith-D

- Derval Lundy agus Jackie Sweeney, Frith-D, STTI agus

Péidiatraiceach - Roisin Brady,  SAR, TACO agus

TRALI - Marina Cronin agus as an doiciméad a

fhormáidiú don chlódóireacht dheireanach - Cathy

Scuffil. 

Dr Joan Fitzgerald as an rannóg faoi Frith-D agus as a

cuidiú d’ábhar na tuarascála i gcoitinne.

Dr Joan O’Riordan as an bplé úsáideach a rinne sí agus

as a dea-chomhairle maidir leis an gcaibidil ar STTI.

Gabhaimid buíochas léi as a cuid comhairle faoi rannóg

na nua-naíonna.  

An tUas. Don Mullahy agus an tUas. John Crumlish as

a gcuid comhairle ar shaincheisteanna séireolaíochta

agus cúrsaí saotharlainne. 

Gabhaimid buíochas freisin leo seo a leanas:  

Dr Joan Power, Dr Nuala Moore agus Dr Michael

Thomas as Ionad Fuilaistriúcháin Réigiúnach na

Mumhan (MRTC), Ms Mirenda O’Donovan Oifigeach

Cumarsáide, An tUas Peter McDonnell Oifigeach

Traenála, Ms Niamh O’Sullivan, Ms Lucy O’Doherty

agus Ms Janet Kelleher ó na Seirbhísí Leabharlainne

agus an tUas Tom Murphy agus Ms Deirdre Farrelly ó

Rannóg TF SFÉ.

Ms Bernie Quirke agus foireann na Saotharlainne

Víreolaíochta, Ms Carmel Sheridan, an tAonad

Lorgaireachta Faighteoirí, Ms Pauline Coakley

Bainisteoir QA SFÉ, Ms Marie O’Connell, Stiúrthóir

Cáilíochta, SFÉ agus an tUas Jeff Connell agus an

fhoireann sa tSaotharlann Tagartha Vireas, an Coláiste

Ollscoile, Baile Átha Cliath, as a gcuidiú sna

himscrúduithe deontóirí i gcásanna a mheastar a

tharchuir fuilaistriú. 

Dr. Ciaran Dunne agus foireann Shaotharlann Tagartha

Náisiúnta Histea-chomhoiriúnachta agus Imdhíon-

géineolaíochta SFÉ agus an tUas Jeff Lucas agus an

fhoireann san International Blood Group Reference

Laboratory, National Blood Group Reference

Laboratory, National Blood Service, Briostó, RA as a

gcuidiú san imscrúdú ar dheontóirí a bhí bainteach le

TRALI. 

51Tuarascáil Bhliantúil 2006  An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais 



Tagairtí 

American  Association of Blood Banks  (2005)

American Association of Blood Banks Technical
Manual  15ú hEagrán. Bethesda MD:  AABB Press,

(Eagarthóir-  Mark E. Breecher

Baglin, TP., Keeling, DM., agus Watson, HG. ón

British Committee for Standards in Haematology,

(2006) Guidelines on oral anticoagulation (warfarin);

tríú heagrán - nuashonrú 2005,  British Journal of
Haematology, 132(3), 277-85.

Bibbins- Domingo, K, Gupta R, et al (2007) N-

terminal fragment of the prohormone brain-type

natriuretic peptide (NT-proBNP), cardiovascular

events, and mortality in patients with stable coronary

heart disease. JAMA,  297(2), 169-76.

British Committee for Standards in Haematology,

British Transfusion Taskforce, (1999)  The

administration of blood and blood components and

the management of transfused patients,  Transfusion
Medicine, 9 (3), 227 - 38.

British Committee for Standards in Haematology,

Blood Transfusion Task Force, (2004) Guidelines for

compatibility procedures in blood transfusion

laboratories. Transfusion Medicine 14 (1), 59-73.

British Committee for Standards in Haematology,

Blood Transfusion Task Force (2004) Guidelines for

the use of fresh-frozen plasma, cryoprecipitate and

cryosupernatant.  British Journal of Haematolog,. 126
(1), 11-28.

British Committee for Standards in Haematology

(2006) Guidelines for the use of prophylactic anti-D

immunoglobulin. Le fáil:

http://www.bcshguidelines.com/pdf/Anti-

D_070606.pdf. (Rochtain déanta 12/12/2006). 

British Committee for Standards in Haematology

(2006) Guidelines on the management of massive

blood loss. British Journal of Haematology. 135 (5), 
634-41.

British Committee for Standards in Haematology

Blood Transfusion Task Force, (2007) Guideline for

Blood Grouping and Antibody testing in pregnancy.

Transfusion Medicine, 17(4):252-62.  

Treoir an Choimisiúin 2002/98/EC de Phárlaimint na

hEorpa agus na Comhairle den 27 Eanáir 2003.

Setting Standards of Quality and Safety for the

Collection, Testing, Processing, Storage and

Distribution of Blood and Blood Components and

amending Directive 2001/83/EC.

Treoir an Choimisiúin 2005/61/EC de Pharlaimint na

hEorpa agus na Comhairle den 30 Meán Fómhair

2005.  Implementing directive 2002/98/EC of the

European Parliament and the Council as regards

traceability and notification of serious adverse

reactions and events. 

Gajic,O., Gropper, M agus Hubmayr, R. (2006),

Pulmonary edema after transfusion: how to

differentiate transfusion-associated circulatory

overload from transfusion-related acute lung injury.

Crit Care Med, 34(5 Suppl), S109-13 

Tuarascáil Bhliantúil 2006  An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais 52



Gerberding, J.L., Snider, D.E., Stroup, D.F. et al

(2003) Transmission of Hepatitis B and C Viruses in

Outpatient Settings – New York, Oklahoma and

Nebraska, 2000-2002.  Morbidity and Mortality
Weekly Report (MMWR) 52938), 901-06.

Heddle, N.M. agus Kelton J. G. (2001)  Febrile

Nonhaemolytic Transfusion Reactions In: Popovsky,

MA. Transfusion Reactions Second Edition,
Bethesda, MD: AABB Press, 45-83.

Bord Leigheasra na hÉireann, Bord Náisiúnta

Creidiúnaithe na hÉireann, (2006) Minimum
Requirements for Blood Bank Compliance with Article
14 (Traceability) and Article 15 (Notification of Serious
Adverse Reactions and Events) of EU Directive
2002/98/EC.  Le fáil ag:
http://www.BNC.ie/pdf/AML-BB.pdf. (Rochtain

déanta: 11.12.07.)

Kaplan, H. Callum J. Fastman B.R. agus Merkley L.L.

(2002) The Medical Event Report System for

Transfusion medicine: Will it help get the right blood

to the right patient? Transfusion Medicine Reviews 16
(2), 86-102.

Kleinman, S. Caulfield, T.  Chan, P.  et al (2004)

Toward an understanding of transfusion-related acute

lung injury: statement of a consensus panel.

Transfusion. 44 (12), 1774-89.

Kopko PM agus Popovsky MA. (2007) Transfusion-
Related Acute Lung Injury In Popovsky MA.

Transfusion Reactions, Third Edition, Bethesda, MD:

AABB Press.  207-28

Lalazar G, Rund D agus Shouval D (2007) Screening,

prevention and treatment of viral hepatitis B

reactivation in patients with haematological

malignancies. British Journal of Haematology. 136(5),

699-712

Lariat,  S. Fisher B. (2005) The Western Australian

Experience with a Register of Atypical Antibodies

(Coimrithe ar pháipéir roghnaithe a cuireadh i láthar

ag an 38ú Cruinniú Eolaíoch Bliantúil den Australian

and New Zealand Society of Blood Transfusion,

Melbourne, an Astráil, 17-20 Deireadh Fómhair

2004).  Transfusion Medicine, 15 (1), 72-3. 

Lundy D., Laspina S., Kaplan H. et al (2007) Seven

Hundred and Fifty-Nine (759) Chances to Learn a 3-

year pilot project to analyse

transfusion-related-near-miss events in the Republic of

Ireland. Vox Sanguinis.  92(3), 233-41.

McClelland, B (2001) Adverse effects of transfusion

In Handbook of Transfusion Medicine, Tríú hEagrán,

an Ríocht Aontaithe: The Stationery Office, 91-103.

McDonald, CP. (2006)  Bacterial risk reduction by

improved donor arm disinfection, diversion and

bacterial screening.  Transfusion Medicine. 16 (6),
381-96.  

Mollison, PL. Engelfriet, CP. agus Contreras, M.

(1997)  Blood Transfusion in Clinical Medicine, 10th

Edition.  Oxford, An Ríocht Aontaithe : Blackwell

Science.  

National Blood Users Group (2002)  A Guideline for
the use of  Blood and Blood Components in the
Management of Massive Haemorrhage. Baile Átha
Cliath: National Blood Users Group.  

National Blood Users Group (2004)  Guidelines for
the Administration of Blood and Blood Components.
Baile Átha Cliath: National Blood Users Group.  

53Tuarascáil Bhliantúil 2006  An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais 



Tuarascáil Bhliantúil 2006  An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais 54

National Haemovigilance Office(2007)

Haemovigilance Handbook: Requirements for
Reporting Serious Adverse Reactions and Events to
the National Haemovigilance Office. Le fáil ag:
www.ibts.ie Ár Seirbhísí féin.  (Rochtain déanta;

01/12/2007)

Popovsky, MA. (2001) Circulatory Overload In

Popovsky, MA. Transfusion Reactions Second

Edition, Bethesda, MD: AABB Press, 255-59.

Ross, S. Viazov, S. agusRoggendorf, M. (2000)  Risk

of hepatitis C transmission from infected medical staff

to patients: model-based calculations for surgical

settings. Archives of Internal Medicine. 160 (15),

2313-6. 

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

(2002) Use of Anti-D Immunoglobulin for Rh

Prophylaxis (22) Revised May 2002. Le fáil ag:

http://www.rcog.org.uk/index.asp?PageID=1972.

(Rochtain déanta: 05/12/2007).

Serious Hazards of Transfusion Scheme. (1998)

Serious Hazards of Transfusion (SHOT) Annual
Report 1996-1997.  Manchester: SHOT Office,

(Comhordaitheoir Náisiúnta – Dr EM. Love).

Serious Hazards of Transfusion Steering Group

(2004)  Serious Hazards of Transfusion (SHOT)
Annual Report 2003.  Manchester: SHOT Office,

(Comhordaitheoir Náisiúnta – Dr D. Stainsby, Ms. K.

Davison).

Stainsby, D.  Jones, H.  Asher, D. et al. (2006)

Serious Hazards of Transfusion: A decade of
haemovigilance in the UK.  Transfusion Medicine
Reviews, 20 (4), 273-82.  

Vamvakas, EC.  agus Pineda, AA. (2001)  Allergic
and Anaphylactic Reactions. In Popvosky, MA.

Transfusion Reactions Second Edition.  Bethseda,
MD: AABB Press,  83-120. 

Zhou, L.  Giacherio, D.  Cooling, L. agus Davenport,

R D. (2005) Use of B-natriuretic peptide as a
diagnostic marker in the differential diagnosis of
transfusion-associated circulatory overload.
Transfusion 45 (7),1056-1063.



55Tuarascáil Bhliantúil 2006  An Oifig Náisiúnta Haemafhaireachais 

Aguisín  1
Frithghníomhú Géar Fuilaistrithe a Bhainistiú 

Airíonna /Sainchomharthaí Frithghníomhú Géar Fuilaistrithe
Fiabhras, crithfhuacht, taicéacairde, deirge, urtacáire, pian cnáimhe/matáin/brollaigh/boilg, masmas, disnia, tnáitheadh, fotheannas/hipeartheannas, fual dorcha, tinneas

ginearálta ar an othar 

Stop an fuilaistriú go sealadach agus cuir fios ar an dochtúir
Seiceáil teocht, cuisle, BF, ráta riospráide, sáithiúchán ocsaigine. Seiceáil go meaitseálann céannacht an fhaighteora na  

sonraí ar an aonad agus sa doiciméadú. 

An tAonad mícheart agus/nó fuilaistriú ABO
neamh-chomhoiriunach 

Bain an t-aonad agus an gaireas tabhartais.  

Fág an cannúl ina áit, agus socraigh gaireas riartha nua. 

Tosaigh ar iondoirteadh salanda IV. 

Cuir scéala go dtí an tsaotharlann fuilaistriúcháin
láithreach ó tá baol ann go bhfaighfeadh othar eile
aonad neamh-chomhoiriúnach. 

Cuir an t-aonad slán ar ais go dtí saotharlann
fuilaistriúcháin an ospidéil. 

Má tá an ABO neamh-chomhoiriúnach féach síos don
imscrúdú agus don bhainistiú ar nós haemalú géar agus
lorg sainchomhairle haemaiteolaíoch/míochaine.

Haemalú géar/éilliú baictéarach

Bain an t-aonad agus an fearas riartha

Fág an cannúl ina áit agus socraigh fearas riartha nua.

Tosaigh iondoirteadh salanda IV.

Tóg cultúir fola agus samplaí don dara grúpáil /
crosmheaitseáil/DCT, FBC, staidéir téachta, bithcheimic.

Seiceáil i gcomhair haemaglóibinúire agus fair an
t-aschur fuail. 

Coinnigh an t-aschur fuail ag >100 ml/u.

Tosaigh ar antaibheathaigh IV láithreach má
bhraitear seachadadh baictéarach. 

Cuir an t-aonad mar aon leis na haonaid uile a
úsáideadh/nár úsáideadh ar ais go dtí an tsaotharlann
fuilaistrithe san ospidéal. Cuir é sin in iúl don
tsaotharlann fuilaistrithe agus lorg sainchomhairle
haemaiteolaíoch/míochaine.

Lorg comhairle Haemaiteolaíoch i gcás frithghníomhuithe troma diana. 

Frithghníomhú fiabhrasach neamh-haemalaioch 

Ardú teochta <1.5°C. An t-othar slán seachas sin
agus na breathnuithe seasta. 
Tabhair paracetamol agus atosaigh an fuilaistriú ar
ráta níos moille.  
Breathnaigh níos minice.

An t-aonad mícheart 
agus/nó an aonad

ABO-comhoiriúnach é?

Gan d’fhrithghníomh 
ann ach fiabhras beag 
agus gríos urticaria?

Frithghníomhú 
ailléirgeach trom/
an aifiolacsas?

Fiabhras >1.5°C agus/nó 
creathadh, fotheannas, 

pian droma

Frithghníomhú 
trom neamh-riospráide 

eile?

Sainchomharthaí 
riospráide/disnia/casachtach 

den chuid is mó

Leanann sé 
nó an t-othar 
ag éirí tinn

Frithghníomhú ailléirgeach éadrom 

Urtacáire/gríos amháin. 
Tabhair 10 mg clóirfeinearaimín go mall IV agus atosaigh
an t-iondoirteadh ar ráta níos moille. 

Frithghníomhú ailléirgeach trom/anaifiolacsas

Taicéacairde, disnia agus casachtach, carsán, míbhail,
angai-éidéime (ar na liopaí, na súile agus an teanga go
minic)

Stop an fuilaistriú. 

Cuir fios ar chuidiú míochaine. 

Tabhair ocsaigin.

Tabhair clóirfeinearaimín 10 mg go mall IV agus hidrea-
cortasón 100-200 mg IV.

I gcás airíonna riospráide nó stair asma tabhair néalai-
theoir salbutamol.

I gcás turraing anaifiolachtach: fotheannas, pian
substeirneach nó boilg, sainchomharthaí a théann in
olcas, éidéime laraingeach, bac riospráide, tnáitheadh. 

Tabhair aidréanailín (epinephrine) 1:1000 tuasla-
gán 0.5 mL (500 micreagram) IM isteach i gcuid
tosaigh lár na leise.

Tabhair arís é, uair amháin, i gceann 5 nóiméad mura
dtarlaíonn bisiú cliniceach nó meathlú.

Lorg sainchomhairle mhíochaine a luaithe agus is féidir.

Imscrúdú

Seol sampla i gcomhair leibhéal lgA. 

Géarghortú Scamhóige Bainteach le Fuilaistriú
(TRALI)

Airíonna cliniceacha éidéime scamhóige géar neamh-
chairdiaigineach.

Stop an fuilaistriú.

Tabhair ocsaigin agus aeraigh más gá.

Cuir fios ar an ainéistéisí i gcomhair tuilleadh bainistiú
agus imscrúdú. 

Ró-ualú sreabháin/ ró-ualú géar scamhóige 

Stop an fuilaistriú.

Tabhair ocsaigin agus frusemide 40-80 mg IV.

Ní hea

Ní hea

Ní hea

Nó

Nó

Urtacáire 

Is ea

Is ea

CVP/JVP
Normálta

CVP/JVP Ardaithe 

Is ea

Is ea

Is ea

Fiabhras beag 


