
 

Направлення  
на консультативні імуногематологічні аналізи 

 

Печатка ЛПЗ          

 

 Дата     

Лікарня       До імунологічної  

Відділення       лабораторії ХОЦСК 

 

Прошу виконати аналіз            

               

 

Прізвище, ім’я та по-батькові  пацієнта         

 

Дата народження             

 

Адреса проживання            

 

Анамнез: 

 Трансфузійний             

(переливання компонентів крові,          

дати) 

 Акушерський             

(вагітності, дати) 

 

Результати попередніх аналізів          

(група, резус, антитіла) 

 

Яке лікування проводиться           

(для вагітних жінок) 

 

 

 

Примітки: П.І.Б. лікуючого лікаря; 

1.Пробірка з кров’ю повинна бути  контактний номер тел. 

промаркована.       

2.Зразок крові в кількості 5-6 мл.       

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Вимоги до зразка для консультаційних 

імуногематологічних аналізів 

 

1. Зазначити прізвище, ім’я пацієнта на етикетці одноразової пробірки. 

2. Узяти 5 мл венозної крові в підготовану відповідно до п.1 одноразову 

пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об’єми 

крові (1-3 мл)! 

3. Заповнити супровідну документацію (Направлення на консультативні 

імуногематологічні аналізи, Направлення для проведення індивідуального 

підбору/проб сумісності). 

4. Якщо аналізи планується проводити: 

4.1 в день взяття зразка: 

- витримати зразок при температурі +18 - +22˚С 30 хвилин до повного 

утворення згустку або помістити в термостат при 37˚С на 15 хвилин; 

- центрифугувати зразок 10± 5 хвилин при 1500 об/хв. 

4.2. наступного дня: 

- відокремити згусток від стінок пробірки і помістити в холодильник при 

температурі 2-6˚С; 

- наступного дня зразки крові центрифугувати 10± 5 хвилин при 1500 об/хв (за 

потребою). 

5. Транспортувати зразок до лабораторії ХОЦСК у спеціальних контейнерах, 

на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням 

вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається 

транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев’яних ящиках, 

поліетиленових пакетах. 

6. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. 

Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в 

контейнер або бікс. 

7. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є: 

- відсутність маркування на пробірках; 

- відсутність направлення на аналіз; 

- невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації; 

- невідповідність об’єму крові (занадто малий об’єм для проведення 

досліджень); 

- порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового 

ланцюга»); 

- наявність гемолізу; 

- наявність хільозу. 

 

 

 

 

 

 

 
*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок 

 


