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Prefaţă
»
Transfuzia de sânge este o componentă esenţială a serviciilor de sănătate
moderne. Folosită corect, transfuzia de sânge poate salva viaţa şi poate
să îmbunătăţească starea de sănătate. Cu toate acestea, transmiterea
agenţilor infecţioşi prin sânge şi produse de sânge a atras în mod deosebit
atenţia asupra riscurilor potenţiale ale transfuziei.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a elaborat următoarea strategie
integrată de promovare globală a securităţii transfuzionale şi de reducere
la minimum a riscurilor asociate transfuziei.
1. Stabilirea unui serviciu de transfuzie coordonat pe plan naţional, care
include sisteme de calitate în toate compartimentele sale.
2. Recoltarea de sânge numai de la donatori voluntari şi ne-remuneraţi,
recrutaţi din populaţia cu risc scăzut.
3. Triajul tuturor unităţilor de sânge donate pentru detectarea infecţiilor
transmisibile prin sânge, inclusiv HIV, virusurile hepatitice, sifilis şi alţi
agenţi infecţioşi, precum şi asigurarea unor practici bune de laborator
în toate privinţele determinării grupelor sanguine, a testelor de
compatibilitate, a preparării componentelor, a stocării şi transportului
sângelui şi produselor din sânge.
4. O reducere a numărului de transfuzii care nu sunt necesare, prin
utilizarea corespunzătoare a sângelui şi produselor din sânge şi prin
folosirea unor alternative simple la transfuzia de sânge, ori de câte ori
este posibil.
în sprijinul acestor strategii, OMS a elaborat o serie de recomandari,
ghiduri si materiale de studiu, inclusiv Recomandările privind Dezvoltarea
unei Politici Naţionale si Ghidul pentru Utilizarea Clinică a Sângelui. Acest
document are drept obiectiv asistarea Statelor Membre în dezvoltarea si
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implementarea politicilor naţionale şi a ghidurilor de practica, precum şi
asigurarea unei colaborări active între serviciile de transfuzie şi clinicieni
pe tot parcursul îngrijirilor asigurate pacienţilor care ar putea avea nevoie
de transfuzie de sânge.
Recomandările subliniaza importanţa educaţiei şi formării în domeniul
utilizării clinice a sângelui, pentru tot personalul clinic şi din unităţile de
transfuzie, implicat în procesul transfuzional.
Echipa OMS responsabila pentru Siguranţa Transfuziei Sanguine
(WHO/BTS) a elaborat un material de studiu interactiv, Utilizarea Clinică a
Sângelui, care poate fi integrat în programele de studii universitare şi postuniversitare, în programele de formare continuă şi cele implementate la
locul de activitate, sau care poate fi folosit pentru studiul individual de
către clinicieni. Acest modul este disponibil la Oficiile Regionale OMS Distributie si vânzări.
Volumul "de buzunar" însumeaza informaţia continuta de modul si a fost
conceput în vederea utilizării de către clinicieni pentru obţinerea de
referinţe rapide, atunci când este necesar a se adopta o decizie urgentă
privind transfuzia.
Modulul si volumul de buzunar au fost redactate de o echipă internaţională
de clinicieni şi specialişti în medicină transfuzională şi au fost revăzute de
numeroşi alţi specialişti din întreaga lume. De asemenea, materialele au
fost revizuite în cadrul Departamentului OMS pentru Sănătatea
Reproducerii şi Cercetare al OMS, pentru Sănătatea şi Dezvoltarea
Copiilor şi Adolescenţilor, Managementul Bolilor Ne-Transmisibile
(Genetică Umană), şi de Combatere al Malariei.
Cu toate acestea, practica în clinică a transfuziei de sânge trebuie să se
bazeze totdeauna pe ghiduri elaborate la nivel naţional, acolo unde
acestea sunt disponibile. Utilizatorii sunt deci îndemnaţi să adapteze
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informaţia şi îndrumările conţinute în acest manual de buzunar pentru a
conforme cu recomandările şi procedurile stabilite la nivel naţional,
propria ţară.
Dr. Jean C. Emmanuel,
Director, Siguranţa Sângelui si Tehnologie Clinică
Organizaţia Mondială a Sănătătii

Utilizarea Clinică a Sângelui face parte dintr-o serie de materiale didactice
elaborate de Unitatea pentru Securitate Transfuzională a OMS (WHO/BTS)
în sprijinul strategiei sale globale pentru securitate transfuzională.
Este centrat pe aspectele clinice legate de securitatea transfuziei de sânge,
iar obiectivul este de a arăta felul în care sângele şi produsele din sânge pot
fi folosite în mod corespunzător la orice nivel al sistemului de sănătate din
orice ţară, fără ca standardele de calitate şi de siguranţă să fie compromise.
Acest material are două componente:
* un modul de studiu, elaborat pentru a fi folosit în cadrul programelor de
formare, sau pentru studiu individual de către clinicieni şi de specialişti în
transfuzie.
* un manual de buzunar pentru utilizare în practica de clinică.
Modulul
Modulul este conceput pentru uzul persoanelor calificate în prescrierea
transfuziei la toate nivelurile sistemului de sănătate, în special pentru
clinicieni şi personal medical auxiliar calificat din spitale.
Oferă un ghid cuprinzător al utilizării sângelui şi produselor din sânge şi, în
mod special, al căilor de a reduce la minimum utilizarea transfuziilor ce nu
sunt necesare.
Manualul de buzunar
Manualul de buzunar prezintă într-o formă sumară informaţiile-cheie
conţinute în modul şi pune la dispoziţie un sistem rapid de referinţă pentru
eventualitatea în care este nevoie să se ia o decizie urgentă cu privire la
transfuzie.
Este important să se urmeze ghidurile naţionale de utilizare clinica, in cazul
in care se identifica deosebiri între reglementările naţionale şi recomandările
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conţinute în modul şi în manual. Eventual, puteţi face completări şi note
personale cu privire la reglementările naţionale sau în funcţie de propria
experienţă în materie de prescrierea transfuziilor.
Practica bazata pe evidenta clinica
Utilizarea Clinică a Sângelui a fost elaborat de o echipă internaţională de
clinicieni şi specialişti în transfuzie, şi a fost supus unei revizuiri extinse în
cadrul departamentelor relevante ale OMS şi citit de referenţi experţi din
cadrul unor discipline clinice, din toate cele şase regiuni ale OMS.
Conţinutul volumului reflectă cunoştinţele şi experienţa celor care au
contribuit la redactare, precum şi experienţa referenţilor. Cu toate acestea,
deoarece datele privind practica clinică propriu-zisă evoluează constant,
cititorii sunt sfătuiti să consulte sursele de informaţie aduse la zi, cum sunt
cele de la Cochrane Library, National Library of Medicine Database şi WHO
Reproductive Health Library.
The Cochrane Library. O trecere în revistă sistematică a intervenţiilor în
domeniul îngrijirii sănătăţii, datele fiind disponibile pe dischete, pe CD-ROM
sau prin Internet. Există Centre Cochrane în Africa, Asia, Australia, Europa,
America de Nord şi America de Sud. Pentru informaţii luaţi legătura cu UK
Cochrane Centre, NHS Research and Development Programme,
Summertown Pavillion, Middle Sway, Oxford 0X2 7LG, UK. Tel: + 44-1865516300. Fax: +44-1865-516311. www.cochrane.org
National Library of Medicine. O bibliotecă medicală on-line care include
Medline şi care conţine date şi rezumate din 4300 de reviste de medicină şi
biologie, precum şi experienţe clinice care oferă informaţii despre studii de
cercetare clinică. National Library of Medicine, 8600 Rockville Pike,
Bethesda. MD 20894, USA. www.nlm.nih.gov
WHO Reproductive Health Library. O revistă electronică de recenzii axată
pe soluţii, bazate pe date ale problemelor de sănătate a reproducerii în ţările
în dezvoltare. Disponibilă pe CD-ROM. Se poate obţine de la Reproductive
Health and Research, World Health Organization, 1211 Geneva 27,
Switzerland. www.who.int
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Utilizarea corespunzătoare a sângelui şi
produselor de sânge
Puncte cheie:
1. Utilizarea corespunzătoare a sângelui şi produselor de sânge
înseamna transfuzia produselor de sânge sigure, exclusiv
pentru tratamentul condiţiilor care determină o morbiditate sau
o mortalitate ce nu poate fi prevenită sau tratată eficace prin
alte mijloace.
2. Transfuzia implică riscul unor reacţii adverse şi riscul
transmiterii unor infecţii. Prin administrarea de plasmă se pot
transmite majoritatea infecţiilor transmisibile prin sânge total
şi există doar foarte puţine indicaţii pentru transfuzia de
plasmă.
3. Sângele donat de membri ai familiei sau de donatori "de
înlocuire" comportă un risc mai mare de transmitere a
infecţiilor transmisibile prin sânge fata de sângele donat de
donatori voluntari şi ne-remuneraţi. Donatorii de sânge plătiţi
prezintă în general cea mai mare incidenţă şi prevalenţă de
infecţii transmisibile prin transfuzie.
4. Sângele nu trebuie transfuzat decât dacă a fost recoltat de la
donatori selecţionaţi în mod corespunzător şi dacă a fost triat
pentru detectarea infecţiilor transmisibile prin transfuzie, şi
testat pentru compatibilitate între eritrocitele donatorului şi
anticorpii din plasma primitorului, conform normelor
internaţionale.
»
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5. Nevoia de transfuzie poate fi adesea evitată prin:
Prevenirea sau diagnosticul şi tratamentul precoce al anemiei şi
condiţiilor care provoacă anemie
Corectarea anemiei şi înlocuirea fierului pierdut din depozite
înainte de intervenţiile chirurgicale planificate
Utilizarea unor alternative simple ale transfuziei, cum sunt
administrarea de lichide intravenoase de înlocuire
Management chirurgical şi anestezic de calitate
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Transfuzia adecvată şi transfuzia inadecvată
Transfuzia de sânge poate să salveze viaţa. Cu toate acestea, ca orice alt
tratament, transfuzia poate produce complicaţii acute sau întârziate si
poarta riscul transmiterii de agenţi infectiosi, inclusiv HIV, virusuri
hepatitice, sifilis, malarie si boala Chagas.
Siguranţa şi eficacitatea transfuziei depind de doi factori-cheie:
• aprovizionare cu sânge şi produse de sânge care sunt sigure,
accesibile la un cost rezonabil şi corespunzătoare pentru a satisface
nevoile pe plan naţional,
• utilizare corespunzătoare a sângelui şi produselor de sânge.
Transfuzia nu este necesară in mod frecvent din următoarele motive:
1. Nevoia de transfuzie poate fi adesea evitată sau minimizată prin
prevenirea sau diagnosticul şi tratamentul precoce al anemiei şi
condiţiilor care provoacă anemia.
2. Se administrează frecvent sânge pentru a determina o creştere a
concentraţiei de hemoglobină a pacientului înainte de proceduri
chirurgicale, sau pentru a-l externa mai repede, dar acestea sunt
rareori motive valabile pentru transfuzie.
3. Transfuzii de sânge total, de globule roşii sau de plasmă sunt
administrate adesea în cazuri în care alte tratamente, cum ar fi
perfuzia cu soluţii saline sau cu alte lichide de înlocuire, ar fi mai
sigure, mai ieftine şi la fel de eficace.
4. Nevoile de transfuzie ale pacienţilor pot fi adesea reduse printr-un bun
management al procedurilor chirurgicale şi de anestezie.
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5. Dacă se administrează sânge atunci când nu este nevoie, pacientul
nu va avea nici un fel de beneficiu şi va fi expus unor riscuri, fără să fie
necesar.
6. Sângele este un produs costisitor şi disponibil in cantitate limitata.
Transfuziile care nu sunt necesare pot determina o lipsă de sânge sau
de produse de sânge, pentru pacienţi ce au realmente nevoie de ele.

Riscurile transfuziei
In anumite situaţii clinice, transfuzia poate fi singurul mijloc de salvare a
vieţii sau de ameliorare rapidă a unei afecţiuni grave. Cu toate acestea,
înainte de a se prescrie sânge sau produse de sânge pentru un pacient,
este totdeauna nevoie să se cântărească riscurile transfuziei comparativ cu
riscurile ne-efectuării transfuziei.
Transfuzia de globule roşii
1. Transfuzia de globule roşii comportă riscul apariţiei unor reacţii
hemolitice transfuzionale grave.
2. Produsele de sânge pot transmite primitorului agenţi infecţioşi, inclusiv
HIV, hepatită B, hepatită C, sifilis, malarie şi boală Chagas.
3. Orice produs de sânge poate fi contaminat cu bacterii şi devine foarte
periculos dacă este preparat sau stocat în condiţii incorecte.
Transfuzia de plasmă
1. Plasma poate transmite majoritatea infecţiilor prezente în sângele
total.
2. Plasma poate să declanşeze şi reacţii transfuzionale.
3. Există puţine indicaţii clinice clare pentru transfuzia de plasmă.
Riscurile acesteia sunt adesea mai mari decât posibilul beneficiu al
pacientului.
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Calitatea şi siguranţa sângelui si produselor de sânge trebuie să fie
asigurate pe tot parcursul procesului, de la selecţionarea donatorilor si
până la administrarea finală a produsului la pacient. Aceasta presupune;
1. Constituirea unui serviciu de transfuzie bine organizat, care include
sisteme de calitate în toate compartimentele sale.
2. Recoltarea de sânge numai de la donatori voluntari şi ne-remuneraţi,
recrutaţi din populaţia cu risc scăzut si conform unor proceduri
riguroase de selecţie.
3. Triajul tuturor unităţilor de sânge donate pentru detectarea infecţiilor
transmisibile prin sânge, inclusiv HIV, virusurile hepatitice, sifilis şi alţi
agenţi infecţioşi, cum ar fi boala Chagas si malaria.
4. Practici bune de laborator în toate privinţele determinării grupelor
sanguine, a testelor de compatibilitate, a preparării componentelor, a
stocării şi transportului sângelui şi produselor din sânge.
5. O reducere a numărului de transfuzii care nu sunt necesare prin
utilizarea corespunzătoare a sângelui şi produselor din sânge şi prin
folosirea unor alternative simple la transfuzia de sânge, ori de câte ori
este posibil.
In afara situatiilor excepţionale, de urgenta vitala, sângele pentru
transfuzie nu va fi eliberat decât daca a fost recoltat de la donatori
selecţionaţi si triati pentru maladiile infectioase transmisibile prin
transfuzie, in conformitate cu cerinţele naţionale.
Indiferent se sistemul local de colecta, triaj si procesare a sângelui,
clinicienii trebuie sa fie familiarizaţi si sa inteleaga orice limitări care se
impun privind securitatea sau disponibilitatea sângelui.
15

Principiile practice ale transfuziei clinice
Transfuzia nu este decât unul din elementele managementului pacienţilor.
Este esenţial să ne amintim că nevoia de transfuzie poate fi minimizată
prin următoarele mijloace:
1. Prevenirea sau diagnosticul şi tratamentul precoce al anemiei şi al
condiţiilor care determină anemie. Nivelul de hemoglobină al
pacientului poate fi adesea crescut prin administrarea de suplimente
de fier şi vitamine, fără să fie nevoie de transfuzie. Transfuzia de
globule roşii este necesară doar dacă efectele anemiei cronice sunt
suficient de grave pentru a face necesară creşterea rapidă a nivelului
hemoglobinei.
2. Corectarea anemiei şi înlocuirea fierului pierdut din depozite inainte
de intervenţiile chirurgicale planificate.
3. Administrarea intravenoasă de soluţii» cristaloide sau coloidale de
înlocuire in cazul pierderilor acute de sânge
4. Un tratament chirurgical şi anestezic competent, inclusiv:
• folosirea celor mai bune tehnici chirurgicale şi de anestezie pentru a
reduce la minimum pierderile de sânge în timpul intervenţiilor
chirurgicale,
• oprirea administrării de anticoagulante şi de medicamente antiplachetare înainte de intervenţii chirurgicale planificate - în cazul în
care acest lucru nu comportă riscuri,
• reducerea cantităţilor de sânge recoltat pentru analize de laborator,
• recuperarea şi re-infuzarea sângelui pierdut în cursul intervenţiilor
chirurgicale,
• folosirea unor abordări alternative, cum ar fi administrarea de
desmopresina, aprotinina sau eritropoietină.
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PRINCIPII PRACTICE ALE TRANSFUZIEI CLINICE
1. Transfuzia nu este decât unul din

elementele îngrijirii

2. Prescrierea transfuziei trebuie să se bazeze pe recomandările
naţionale privitoare la utilizarea clinică a sângelui, luând în
considerare nevoile individuale ale pacientului.
3. Pierderile de sânge trebuie reduse la minimum, astfel încât
nevoia de transfuzie a pacientului să fie cât mai mică.
4. Pacientul cu pierdere acută de sânge trebuie să fie reanimat în
mod eficient (lichide de umplere administrate intravenos, oxigen
etc.), în acest timp fiind evaluată nevoia de transfuzie,
5. Valoarea hemoglobinei pacientului» deşi este un element
important, nu trebuie să constituie singurul factor de decizie
pentru administrarea transfuziei. Decizia se va sprijini pe nevoia
de a ameliora simptomele şi semnele clinice şi de a preveni
morbiditatea şi mortalitatea semnificativă.
6. Clinicianul trebuie să fie conştient de riscurile infecţiei cu agenţi
ce pot fi transmişi prin transfuzia de sânge sau de produse de
sânge disponibile pentru pacient.
7. Transfuzia va fi indicată numai în cazurile în care beneficiul
pacientului pare a fi mai mare decât riscurile.
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