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ПЕРЕДМОВА 

У даний час трансфузія цільної донорської крові у медичних установах 

та лікувальних закладах України практично не проводиться у зв'язку з 

важкими і частими ускладненнями від проведеної гемотерапії, які пов'язані з 

застосуванням донорської крові та її компонентів, можливого інфікування 

пацієнта трансмісивними інфекціями (гепатитами В,С, сифілісом, ВІЛ 1/2, 

ЦМВ, малярією тощо). Суттєво звузились покази до гемотрансфузій, 

змінились клініко-фізіологічні уяви про геморагічний шок, збільшились 

безпечні границі крововтрати, з'явились в альтернативу гемотрансфузіям 

методи збереження власної крові, ширше застосовуються препарати – 

стимулятори власного кровотворення, впроваджуються у практику лікування 

хворих безпечні кровозамінники – носії кисню. 

Операції без використання трансфузій компонентів донорської крові 

деякими лікарями-хірургами, акушер-гінекологами у багатьох випадках 

вважаються не можливими. Якісно проведене оперативне втручання – це 

операція без крововтрати або з мінімальним об'ємом і не потребує 

компонентів донорської крові. Якщо сьогодні в Україні це ще є проблемою 

(недостатнє забезпечення лікувальних закладів сучасною кровозберігаючою 

апаратурою типу -Sе1 Sеlvег та відповідним хірургічним інструментарієм та 

препаратами для зупинки кровотечі під час операції), то завтра – буде 

категорією норми. 

Забезпечення безпеки та доступності для всіх верств населення до 

компонентів і препаратів, що виробляються з донорської крові, є функцією 

державних органів охорони здоров’я. Заходи щодо забезпечення якості та 

безпеки донорської крові відіграють провідну роль у попередженні трансмісії 

ВІЛ, вірусів гепатиту та багатьох інших патогенів, що передаються кров’ю. 

Метою видання даного посібника є масове використання 

трансфузійних засобів для лікування різних категорій хворих. Для цього 

необхідно враховувати Директиви Комісії Європейського союзу та 

Директиви Європейського парламенту, які встановлюють стандарти якості та 

безпеки для збору, тестування, обробки, зберігання і розподілу донорської 

крові та її компонентів; встановлюють технічні вимоги щодо придатності 

донорів, крові та плазми, принципи та нормативи практичного виробництва, 

що стосуються лікарської продукції, яка призначена для використання 

лікарями та лікарської продукції, яка проходить клінічне випробування, 

технічних вимог до крові та її компонентів, певних рекомендацій Ради 

Європи особливо щодо вихідних матеріалів для виробництва патентованої 

лікарської продукції з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, а також міжнародний досвід у даному напрямку. Усі ці 

дані  максимально враховані при написанні даного посібника, який 

рекомендується для широкого використання при проведенні операції 

«гемотрансфузія». 
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