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ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Серед опитаних 60% ніколи не були донорами, але 28,26% хотіли би ними стати, а у випадку
інформованості про ризик для життя людини, ця цифра виросла би у 3 рази ( 86,95% ). В
умовах крайньої необхідності 93,75% жінок і 90,69% чоловіків дали би згоду на здачу крові, а
хотіли би здати за звичайних умов 34,37% жінок і 41,86 % чоловіків.
Висновки: створення глобальної авторитетної інформаційної піар-компанії могло би
підвищити рівень донорства, відповідно, запасів життєво-необхідних компонентів крові.
АНАЛІЗ РІВНЯ ДОВІРИ ДО ТРАНСФУЗІЙ КОМПОНЕНТІВ ТА ПРЕПАРАТІВ
КРОВІ
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Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
Актуальність. Останні роки переливання препаратів крові та її компонентів
проводиться за суворими показаннями, що пов'язано з розвитком клінічної трансфузіології,
обмеженою кількістю, дороговизною препаратів та потенційною інфекційною небезпекою
донорської крові. Мета: з’ясувати рівень довіри до сучасних компонентів крові та її
препаратів.
Завдання дослідження: опитування населення з приводу ставлення до гемотрансфузій.
Матеріали та методи. Було проведено опитування 47 осіб у громадських місцях м.
Суми. Структура опитуваних має такий вигляд: 23 жінки, серед яких віком від 16 до 25 років
– 1, від 26 до 35 років – 7, від 36 до 45 років – 9, від 46 до 55 років – 7; 24 чоловіка, серед яких
віком від 16 до 25 років – 4, від 26 до 35 років – 9, від 36 до 45 років – 8, від 46 до 55 років.
Запитання, які були поставлені опитуваним:
 Ваші вік та стать
 Чи викликає у Вас недовіру процедура переливання крові?
 Чи допускаєте Ви можливість зараження інфекційними хворобами при переливанні
крові?
Результати. При аналізі отриманих відповідей було виявлено, що 8 чоловіків та 18 жінок
вважають переливання крові небезпечним та бояться можливості проведення переливань
препаратів крові в їх випадку. При цьому 15 чоловіків та 6 жінок не бояться переливати кров
та сподіваються на відсутність негативних наслідків після проведення цієї процедури. 30%
населення не мають інформації про можливість передачі інфекційних захворювань через кров.
Висновки. Ставлення населення до гемотрансфузій розділилось на два сектори: 55%
вважають неприпустимими переливання препаратів крові, а 45% допускають таку можливість,
при цьому рівень довіри у чоловіків вищий ніж у жінок. Також можна сказати, що 70%
населення проінформовані про інфекційну небезпеку донорської крові.
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У 1975р. Двадцять восьма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я закликала
розвивати національні служби переливання крові на основі добровільного донорства крові, що
забезпечить безпечні, адекватні та достатні поставки крові, і захистить здоров’я донорів та
реципієнтів. З того часу у всьому світі служби переливання крові мають такі завдання:
1) забезпечення достатньої кількості крові та її препаратів; 2) забезпечення якості та
безпечності донорської крові для реципієнтів; 3) провадження безпечного процесу здачі крові
для донорів.
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