
        Доповідач: лікар-анестезіолог дитячий,      

                  відповідальний «Лікарняного банку крові» 

          Білогуров С.М. 



З давніших часів усі народи вважали кров чимось 

священним. Стародавні індуси називали її втіленням 

мудрості, єгипетські жерці – «еліксиром безсмертя», 

греки – «чарівним червоним вином» 



На сьогодні ми знаємо, що: 

переливання компонентів крові – це не 

механічне введення рідини в організм людини, а 

складна операція трансплантації чужорідної 

тканини з можливими несприятливими 

наслідками 



Якщо можна забезпечити ефективне 

лікування хворого без переливання крові або 

немає впевненості, що воно принесе користь 

хворому, то від гемотрансфузії краще 

відмовитися  



1. Швидка зупинка кровотечі (фізичні та 

фармакологічні методи) 

 

 

 

2. Адекватне і збалансоване відновлення дефіциту 

ОЦК кристалоїдними, колоїдними розчинами, 

компонентами та препаратами крові, 

профілактика синдрому ДВЗ  



NB! 

Між патофізіологічними механізмами, 

що розвиваються при гострій 

крововтраті та дефіциті носія кисню, 

існує величезна різниця !!! 

 

(циркуляторна гіпоксія≠гемічна гіпоксія) 



Належне клінічне використання 
еритроцитвмісних компонентів 

Як? 

Коли? 

Так, щоб 
мінімізувати 
посттрансфузійні 
ускладнення 

Куди? 
До тканин, де 
є тотальний 
артеріо-, та 
веноспазм 

«Транспортуємо» 
О2 по судинам  

(в умовах СГПЛ) 
Навіщо? При важкій 

(масивній) 
крововтраті 
з ціллю: 

Відновлення 
ОЦК 

Без адекватного відновлення 
ОЦК використання 
єритроцитвмісних 
компонентів не тільки 
недоцільно, але є 
небезпечним для пацієнта!!! 

Відновлення 
функцій крові: 

Транспортна 

Імунна 
Буферна 
Самозбереження 

О2 транспортна 

1. Для збільшення 
доставки О2 на тлі 
компенсаторного 
підвищення Сa-v O2 

2.Для збільшення 
кількості 
циркулюючих в крові 
еритроцитів за 
рахунок зменьшення 
об’єму циркулюючоі 
плазми 



Клінічна трансфузіологія - розділ трансфузійної 

медицини, що вивчає можливості управління 

гомеостазом при патологічних станах методами 

трансфузійної гемокорекції 

 

 

 

 

 

 

 

 

для цого необіхідно розуміти хід клінічного 

трансфузійного процесу та дотримуватися його 

правил  



Пацієнт 

Оцінка клінічного 
стану і 

обгрунтування 
трансфузії 

Трансфузія Імуногематологічні 
дослідження 

Замовлення 
компонентів 

крові 

Контроль за станом 
пацієнта 

Транспортування 
компонентів крові 

1 

4 

3 

2 

6 

5 



Ланцюжок об'єднаних подій, яка починається з 

прийняття правильного рішення про те, що пацієнт 

потребує трансфузії, і закінчується оцінкою клінічних 

результатів переливання. Його мета полягає в 

забезпеченні оптимального використання      

препаратів та компонентів крові 



Клінічний трансфузійний процес - це: 

* переливання потрібної дози,  

* потрібного компоненту крові, 

* потрібного пацієнтові,  

* в потрібний час,  

* в потрібному стані, і  

* відповідно до  

   належних стандартів 

conditio sine qua non 





 Анамнез хвороби (причина-, початок-,  
   тривалість-, об’єм крововтрати); 
 Артеріальний тиск; 
 Середній артеріальний тиск; 
 Частота серцевих скорочень, пульс; 
 Пульсовий тиск; 
 Стан периферійного кровообігу (колір, температура 

шкірних покривів, перфузія нігтьової пластинки, 
симптом «білої плями»); 

 Стан центральної нервової системи; 
 Частота дихання; 
 Діурез; 
 Рівень гемоглобіну та гематокриту; 
 Коагуляційний статус (тромбоцити, час  
   згортання крові, тривалість кровотечі,  
   коагулограма);  
 Показники кислотно-лужного стану; 
 Температура тіла  

















Ag 

Ag+At 

Ag+At 

At 



* Дослідження крові пацієнта                   

на маркери HBV, HCV; 

 

*«Сироватка на сумісність» 

Набрати 2-3 мл крові реципієнта в суху 

чисту пробірку, центрифугувати кров 
(зберігати 7 діб в холодильнику); 



Повторне визначення групової та Rh належності 

реципієнта крові та компонентів крові у гемаконі 



Індивідуальна сумісність за системою АВ0 («холодова») 

між сироваткою реципієнта та компонентом з гемакону 



Індивідуальна сумісність за системою Ag Rh 

(«теплова» з 10% желатином)  

з подальшим контролем під мікроскопом 



П.І.П. 

№ ІХ 

П.І.П. 

№ ІХ 













Аудит трансфузійної терапії в ОДКЛ №1 



 Визначення усім пацієнтам лікарні групової та Rh належності. 

 Колегіальне рішення про трансфузію з зазначенням показів, 

розрахунків об'єму трансфузії, вибору компонентів крові. 

 Відповідність показників температурного ланцюга при 

транспортуванні та зберігання компонентів крові.  

 Обов'язкове проведення ізосерологічних досліджень перед кожною 

трансфузією. 

 Належне ведення медичної документації з питань трансфузійної 

терапії. Письмова згода на гемотрансфузію у відповідному бланку. 

 Виконання усіх необхідних досліджень та маніпуляцій за 

стандартними операційними процедурами (СОП). 

 Регулярне проведення занять з персоналом з питань 

трансфузіології. 

 Історії хвороби треба брати під жорстокий аудит. 

 Поважаюча себе клініка повинна мати або службу трансфузіологів, 

або хоча б одного лікаря, який має підготовку з питань 

трансфузіології. 

Проблемні питання та контрольні точки 












