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בהלם  הטיפול  מפרוטוקול  מרכזי  חלק  הינו  חיים  מסכני  במצבים  דם  מתן 
המוראגי, לרבות על רקע טראומטי. מוצרי הדם השונים מספקים מענה בנפח 

תוך-כלי, בנשיאת חמצן ובקרישה. עם זאת,
מתן סוג דם שגוי למטופל עלול להתבטא בתגובה המוליטית חריפה ומסכנת 
חיים. בקרב 4.2-3.7 אחוזים מן המטופלים שנבדקו בחיל האוויר האמריקאי, 
בין  בפועל  אופן ההתאמה  הרפואיות.  ברשומות  בסוג הדם  שגיאה  נמצאה 

תורם למקבל שונה בין הצבאות השונים – יש היוצאים עם טבלאות
הצלבה מוכנות מראש ויש שמצליבים בשטח.

קיימים אמצעים רבים לזיהוי סוג דם של מטופל לפני מתן מנת דם, אולם הם 
נולד הצורך לבדיקה  ייעודי שאינו מתאים לדרג השדה, כך  דורשים מכשור 

שתהיה פשוטה לביצוע ושאינה תלויה מכשור תומך. 
הינה  סוג הדם של החייל בשטח,  בזיהוי  דרך אחרת להתמודד עם הקושי 
לתת דם מלא )ללא חלוקה למרכיבים( מתורמים אוניברסליים, כלומר, תורמים 

 .B-ו A עם כייל נמוך של נוגדנים כנגד קבוצות O בעלי סוג דם
הדיוק של ערכת אפיון סוג דם מהירה מסוג ABO-Rh לנקודת טיפול, הוערך 
תוך השוואת ביצועיהם של אנשים בעלי הכשרה/ניסיון רפואי נרחב לאנשים 
בעלי מידה פחותה של ניסיון. הנבדקים התבקשו להשתמש בערכה ולאפיין 
את סוג הדם שלהם. התוצאות הושוו לתוצאות המופיעות בתיק הרפואי של 

הנבדק ולבדיקות מעבדה.
נמצא כי בקרב כלל המשתתפים נמצאה עקביות של כ-80% בין התוצאה 
נמצא  עוד  לבין האמור בתיעוד הרפואי שלהם.  ידי הנבדק  שהתפרשה על 
רמת ההשכלה הפורמלית של המשתתף )P≤0.05( השפיעה על הדיוק של 
ערכת סיווג הדם. כמו-כן נמצא שבהשוואת תוצאות הנבדק לאמור בתיעוד 
בכ-25%  גבוהים  היו  הרפואה  בחיל  אנשים  של  הביצועים  שלהם,  הרפואי 
.)P<0.05( על-מנת למנוע הטיה, אשר עלולה להתרחש כאשר אדם בודק את 
סוג הדם של עצמו, הנבדקים נדרשו גם לפרש את התוצאות מכרטיסים אשר 
הוכנו מראש על-ידי החוקר, ואמנם זוהה פער בין דיוק האבחון הפוטנציאלי 
של הערכה לבין זה שנצפה בקרב משתמשי קצה פוטנציאליים. פער זה הוא 
בעל חשיבות קריטית ומשמעותו היא שלא ניתן להסתמך על הערכה באופן 

בלעדי לצורך התאמה בין תורם לפצוע.
יש  נוסף,  בטיחות  כאמצעי  החולה,  מיטת  ליד  לבדיקה  כי  נראה  לסיכום, 

פוטנציאל לצמצום הטעות 
מסכנת החיים הכרוכה במתן סוג דם שגוי למטופל. העובדה כי דיוק הבדיקה 
תלוי במבצע, מעידה על הצורך בהגברת האימון וההדרכה לשימוש בה עבור 

האוכלוסייה הרלוונטית ]1[. 


