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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС: Институт за онкологију и радиологију Србије 

ЛБО - лични број осигураника 

ЈМБГ- јединствен матични број грађана 

РЗЗО - Републички завод за здравствено осигурање 

ЗСП - замрзнута свежа плазма 

LDH - лактатдехидрогеназа 

1.0. ПРЕДМЕТ И  ПОДРУЧИЈЕ ПРИМЕНЕ 

Упутство описује активности у оквиру Процедура за трансфузију П.РАТ.32 и прати ток 

процедуре. Описује поступке приликом требовања крви и крвних продуката, узимање 

узорака крви за одређивање крвне групе АBO система и Rh фактора, интерреакције, 

транспортовање епрувете са узорком крви, начин чувања, примену крви и крвних 

продуката као и поступке након трансфузијске реакције. Примењује се у клиникама за: 

онколошку хирургију, медикалну онкологију, радиолошку онкологију и дијагностику и у 

Служби педијатријске онкологије. 

2.0. ТРЕБОВАЊЕ КРВИ И КРВНИХ ПРОДУКАТА 

Лекар индикује трансфузију и уписује у терапијску листу, обзиром да је пацијент, 

родитељ/старатељ детета до 18 година на пријему у Информисаном пристанку потписао 

сагласност за примену крви и крвних компонената. 

Медицинска сестра одељења/одсека на основу усменог или писменог налога 

ординирајућег лекара и Терапијске листе требује крв или крвне продукте из Института за 

трансфузију крви Србије. 

2.1. Попуњавање образаца за требовање крви 

Медицинска сестра попуњава обрасце: “Требовање за крв и крвне продукте”,“Налог за 

издавање крвне компоненте” и “Прилог уз образац требовања крви и продуката од крви” 

прописане од стране Института за трансфузију крви Србије.  

Медицинска сестра попуњава следеће податке у обрасцу “Требовање за крв и крвне 

продукте”: 

• назив установе, назив одељења/одсека;
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• презиме, име родитеља, име болесника;

• годину рођења, пол;

• број Историје болести/протокол и јединствени матични број грађана;

• крвну групу АBO система и Rh фактор (уколоко има већ одређену)

• потпис медицинске сестре која је узела узорак крви;

• датум и час требовања;

• печат установе.

Уколико болесник има одређену крвну групу АBO/Rh издате од стране трансфузијске 

службе обавезно послати са требовањем и узорком крви. 

Медицинска сестра попуњава следеће податке у обрасцу “Налог за издавање крвне 

компоненте“: 

• датум;

• презиме болесника;

• име болесника;

• датум рођења;

• број протокола болесника;

• одељење;

• степен хитности уколико је крв хитно потребна (одмах, за 15 минута, за 1час );

• број и врсту крвних компоненти;

• потпис медецинске сестре која издаје налог.

Медицинска сестра попуњава следеће податке у обрасцу “Прилог уз образац требовања 

крви и продуката од крви”: 

• број здравствене књижице, ЛБО, ЈМБГ

• презиме, име, име родитеља

• пол

• носилац осигурања

• филијала РЗЗО

• основ осигурања

• регистарски број

• број упута

• датум хоспитализације

• шифра ослобађања од партиципације (уколико је ослобођен)

• шифра упутне дијагнозе

• датум требовања

• име и презиме особе која је попунила податке
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Ординирајући лекар  уписује: 

 

•     дијагнозу болести и шифру дијагнозе; 

•     врсту крвног продукта  

•     количину крвног продукта;  

•     степен хитности; 

•     лабораторијске параметре на основу којих се требује одређена врста крвног продукта; 

•     додатне потребне претрансфузијске тестове; 

•     потпис и факсимил лекара. 

 

2.2. Узимање узорака крви 

Медицинска сестра проверава идентитет болесника и асептичном техником узима крв за 

одређивање крвне групе ABO система/Rh фактор и интерреакције уз поштовање следећих 

поступака: 

 

•     У једном акту увек треба пунктирати вену само једног болесника због ризика од замене 

узорака; 

•     Потребна количина узорка крви за рутинско тестирање је за одрасле 4,5 ml крви (вакум 

епрувета са плавим затварачем, са антикоагулансом цитратом), а за новорођену децу 1-2 

ml; 

•     Идентификацију болесника обавити кроз комуникацију, питајући га за презиме, име и 

датум рођења, кад год је то могуће; 

•     Податке добијене од болесника треба, поред болесничке постеље, упоредити са 

подацима у Историји болести; 

•     На етикети треба уписати име, име родитеља и презиме болесника, назив установе и 

одељења-одсека, датум венепункције; 

•     Упоредити све уписане податаке на етикети епрувете са подацима на обрасцу за 

требовање  крви и продуката крви.  Подаци на етикети морају бити написани читко и 

јасно, штампаним словима. 

 

Након правилно узетог узорка, епрувета се благо промућка како би се спречила 

коагулација, те се транспортује у Институт за трансфузију крви Србије. Транспорт узорка  

обавља  помоћни радник овлашћен и обучен за тај посао, на позив сестре одељења-одсека. 

 

Епрувете са узорцима крви треба транспортовати прописно затворене и поређане у 

одговарајућем сталку уз одговарајућу пропратну документацију. 

 

Требовање за крв и крвне продукте  помоћни радник доставља у Одсек хематолошке 

лабораторије, специјалисти трансфузиологије или лабораторијском техничару на увид. 

Један примерак остаје у Одсеку хематолошке лабораторије.Требовања у ноћној смени, за 
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време викенда и време празника достављаjу се директно у Ургентни центар, а накнадно 

један примерак требовања доставља се у Одсек хематолошке лабораторије на увид 

специјалисти трансфузиологу или лабораторијсом техничару. 

 

У Протокол  требовања и дистрибуције крви за ИОРС на основу попуњеног обрасца 

Требовања крви и продуката крви , лабораторијски техничар Одсека хематолошке 

лабораторије уноси следеће податке: 

 

• Датум 

• назив одељења-одсека; 

• презиме, име родитеља, име болесника и матични број болесника 

• крвну група болесника 

• тражене претрансфузијске тестове 

• хитно требовање крви и крвних продуката 

• резервисано требовање крви и крвних продуката 

 

2.3. Транспорт крви и крвних продуката из Института за трансфузију и дистрибуција 

одељењима/одсецима ИОРС-а 

 

За транспорт крви и крвних продуката задужен је помоћни радник одређен распоредом 

рада Одељења за исхрану и хигијену, а у ноћној смени дежурни портир. У случајевима 

када дежура један портир, исти обавља ове послове, а на портирници га замењује дежурна 

медицинска сестра. 

Помоћни радник доноси извештаје о претрансфузијским тестирањима , требовану крв и 

крвне продукте из Института за трансфузију крви у приручном фрижидеру у Одсек 

хематолошке лабораторије на увид трансфузиологу, који у Протоколу  уписивањем 

потврђује да су достављени требовани продукти крви и извештаји о претрансфузијским 

тестирањима.  

Помоћни радник својим потписом у протокол потврђује да је доставио требовану крв и 

крвне продукте. Из Одсека хематолошке лабораторије помоћни радник дистрибуира 

крв/крвне продукте и извештаје о претрансфузијским тестирањима на 

одељењима/одсецима  где  медицинска сестра потписом у Налогу за требовање потврђује 

преузимање требованих продуката, проверава исправност крви/крвних продуката и 

пратећу документацију. 

 

Резултат крвне групе за пацијенте код којих је тражен само тај претрансфузијски тест, из 

Одсека хематолошке лабораторије преузима медицинска сестра одсека/одењеља, што 

потврђују потписом у Протокол требовања и дистрибуције крви ИОРС-а. 

 

Протокол требовања и дистрибуције крви за ИОРС чува се у Одсеку за хематолошку 

лабораторију.  
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За архивирање Протокола требовања и дистрибуције крви за ИОРС , задужен  је 

трансфузиолог. 

 

3.0 КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ КРВИ, КРВНИХ ПРОДУКАТА И ПРАТЕЋЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Mедицинска сестра одељења/одсека приликом преузимања требоване крви и 

документације проверавају подударност података на оригиналном паковању крви и крвних 

продуката (крвна група, Rh фактор, интерреакција) и резултате крвне групе. 

 

Након тога контролише исправност крви и крвних продуката: 

 

•     постојање оштећења на кеси; 

•     постојање промена у боји  компонената (црна боја препарата крви/еритороцита указује 

на хемолизу, а црвена боја препарата тромбоцита и СЗП – на контаминацију ових 

препарата еритроцитима); 

•     присуство видљивих коагулума (коагулисана крв);  

•     замућена плазма (присуство инфекције); 

•     постојање података на паковању крви о тестовима на трансмисивне болести; 

•     рок употребе и начин чувања. 

 

Уколико је инспекцијом утврђена било каква неправилност крви/крвног продукта или 

неподударност података, медицинска сестра обавештвава, а потом враћа крв/крвне 

продукте и документацију  у  Институт за трансфузију крви Србије по предходно 

описаном поступку. 

 

Исправну крв/крвне продукте медицинска сестра припрема за примену или одлаже на 

одговарајуће место до употребе према упутству Института за трансфузију које се налази на 

паковању крви, односно компоненте. 

 

4.0  НАЧИН ЧУВАЊА И ПРИПРЕМА ЗА ПРИМЕНУ КРВИ И КРВНИХ 

ПРОДУКАТА 

 

У зависности од индикације и налога ординирајућег лекара трансфузија се може 

применити одмах или се примена планира касније.  

 

4.1. Концентровани еритроцити (деплазматисани) 

 

Начин чувања и рок употребе је јасно назначен на паковању од стране Института за 

трансфузију крви Србије. Поступити  искључиво према упутству. 
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4.2. Цела крв 

 

Примењује се одмах након преузимања или се чува у одговарајућем фрижидеру на +4ºC, 

до употребе. Начин чувања и рок употребе је јасно назначен на паковању од стране 

Института за трансфузију крви Србије. Поступити искључиво према упутству. 

 

4.3. Делеукоцитовани еритроцити 

 

Постоје две врсте еритроцита  из којих су уклоњени леукоцити:  

1.   Осиромашени еритроцити 

2.   Филтрирани еритроцити 

 

Начин чувања и рок употребе је назначен на паковању од стране Института за трансфузију 

крви Србије.  

 

4.4. Испрани еритроцити 

 

Примењују се одмах. 

Начин чувања и рок употребе је назначен на паковању од стране Института за трансфузију 

крви Србије.  

 

4.5. Ресуспендовани еритроцити 

 

Примењују се одмах. 

Начин чувања и рок употребе је назначен на паковању од стране Института за трансфузију 

крви Србије.  

 

4.6. Озрачени еритроцити 

 

Примењују се одмах или се чувају у фрижидеру +4°C, од 0-14 дана, у зависности од 

датума истека који је назначен на паковању. 

Интраоперативно озрачени еритроцити, примењују се одмах или у оквиру  24 часа.Чувају 

се у фрижидеру на +4°C. 

 

 

4.7. Концентровани тромбоцити  

 

Употребљавају се одмах. До укључивања могу да стоје на собној температури на +22° C на 

мешалици за тромбоците, максимално без мешалице 90 минута. Рок употребе 

концетрованих тромбоцита је до пет дана, уколико није другачије назначено на кеси. 
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4.8. Аферезни тромбоцити (тромбоцити са сепаратора) 

 

Добијају се директним издвајањем тромбоцита из циркулације даваоца. 

Начин чувања и употребе назначен је на паковању од стране Института за трансфузију 

крви Србије. 

 

 

4.9. Пулирани тромбоцити 

 

Добијају се спајањем 4-6 јединица концетрованих тромбоцита у једну кесу. 

Употребљавају се одмах, најкасније до 24 часа од момента пулирања или до истека рока 

назначеном на паковању, а према упуству Института за трансфузију крви Србије. 

 

4.10. ЗСП (замрзнута свежа плазма) 

 

Чува се до употребе у одговарајућем замрзивачу на –25°C. 

Одмрзава се у воденом купатилу на 37°C, 20 минута. 

Пре отапања у воденом купатилу јединица се штити још једном додатном кесом. 

Отопљена јединица ЗСП примењује се одмах по отапању. Уколико не може бити 

примењена одмах отопљена плазма може да се чува још 24 часа на температури до + 4°C и 

да се потом трансфундује (неопходно консултовати лекара пре овакве одлуке). Једном 

отопљена плазма не може се више замрзавати.  

ЗСП која је донета из Института за трансфузију крви Србије мора бити у смрзнутом стању. 

Водена купатила се налазе у биохемијској лабораторији и Oдсеку хируршког интензивног 

лечења и доступна су на коришћење у свим сменама. У сменском раду кључ од 

лабораторије се налази на портирници ИОРС-а. 

Начин чувања и рок употребе назначени су на јединици плазме-кеси, тј. две године од  

датума узимања крви.  

 

4.11.Криопреципитат 

 

Чување, одмрзавање и начин давања иста су као и за ЗСП. 

 

5.0  ПРИМЕНА ТРАНСФУЗИЈЕ 

 

Медицинска сестра пре примене трансфузије контролише компатибилност (крвне групе, 

Rh фактора и интерреакције) на резултату крвне групе и паковању крви, рок употребе и 

податке из Терапијске листе. У комуникацији са болесником проверава име, име 

подитеља, презиме, мери ТА и пулс и евидентира у Листу здравствене неге. Након тога 

укључује трансфузију и спроводи биолошку пробу (100 капи крви у минути), прекида ток 
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трансфузије, укључује 0,9% NaCl, прати опште стање болесника 15 до 20 минута. Уколико 

је све у реду наставља ток трансфузије, о брзини исте поступа по налогу ординирајућег 

лекара. 

 

 

6.0  КОМПЛИКАЦИЈЕ ТРАНСФУЗИЈЕ 

 

У току трансфузије и 24 часа након примене трансфузије, медицинска сестра контролише 

стање болесника због појаве могућих компликација.  

 

6.1. Инкопатибилија - неподударност крвних група или Rh фактора је најважнија 

компликација трансфузије јер може узроковати најтежу последицу - хемолизу.  

 

Почиње наглом променом општег стања, наглим падом крвног притиска, изненадним 

јаким болом у пределу грудне кости и бубрега, отежаним дисањем, бледилом коже или 

цијанозом. У тежим случајевима може доћи до бронхоспазма, престанка рада бубрега, 

шока и смрти. 

 

У случају сумње на инкопатибилију неопходно је поступити на следећи начин: 

 

•     медицинска сестра одмах зауставља ток трансфузије без извлачења игле из вене и 

обавештава лекара; 

•     задржава проходност игле инфузијом 5% глукозе или 0,9% NaCl; 

•     по налогу лекара узима узорке крви из друге вене и примењује ординирану терапију; 

•     први узорак крви без антикоагуланса узима у две епрувете по 7-8 ml (као за 

интерреакцију): једну епрувету уз упут који попуњава и верификује лекар (билирубин, 

креатинин, LDH, хепатоглобулин), предаје биохемијској лабараторији ИОРС-а (у ноћној 

смени,  узорак крви се чува у фрижидеру до сутрадан); другу епрувету уз образац 

Требовања који попуњава лекар (одговарајуће параметре), шаље у Институт за 

трансфузију крви Србије, по претходно описаном поступку.Ординирајући лекар 

обавештава Институт за трансфузију крви Србије телефоном ради покретања свих 

испитивања везаних за рану детекцију суспектне хемолизе; 

•     други узорак крви за коагулационе тестове (на цитрату 1:10 као за фибриноген) уз упут 

који попуњава и верификује лекар са назнаком ”инкопатибилна трансфузија” предаје 

хематолошкој лабораторији ИОРС-а (у ноћној смени узорак крви се чува у фрижидеру до 

сутрадан); 

•     паковање крви и систем за трансфузију се спакује, запечати, чува у фрижидеру и 

проследи са узорком крви Институту за трансфузију крви Србије са одговарајућом 

документацијом. 

6.2. Пирогене реакције  
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Уколико је стање болесника праћено повишеном температуром, мучнином, главобољом, 

неопходно је успорити ток трансфузије, обавестити лекара, по налогу искључити 

трансфузију и применити ординирану терапију. 

 

6.3. Алергијске реакције 

 

Уколико се јави уртикарија, отежано дисање, нагли пад крвног притиска, медицинска 

сестра одмах зауставља ток трансфузије без извлачења игле из вене, задржава проходност 

игле инфузионим раствором - 0,9% NaCl (да би сачувала пут за ургентно медикаментозно 

интервенисање),  обавештава ординирајућег лекара и по налогу примењује ординирану 

терапију. 

 

 

У случају појаве компликација трансфузије ординирајући лекар уноси податке у Историју 

болести и Терапијску листу, а медицинска сестра у Листу здравствене неге, Књигу 

евиденције трансфузије одељење/одсека и књигу примопредаје смена ( у сменском раду) , 

Књигу евиденције озбиљних нежељених догађаја / реакција службе/одељења/одсека. 

У случају појаве озбиљне нежељене реакције или озбиљног нежељеног догађаја 

ординирајући лекар попуњава “Образац за пријављивање озбиљне нежељене реакције” или 

“Образац за пријављивање озбиљног нежељеног догађаја” (Сл.гласник РС,бр.89/2012 од 

14.09.2012.) и доставља Болничкој трансфузиолошкој комисији која је у обавези да истог 

дана обавести Министарство здравља РС и Институт за трансфузију крви Србије. 

Извештај из ИТКС-а о посттрансфузијској реакцији доставља се  у ОКЛ задуженом 

трансфузиологу на увид. 

 

У одељењима/одсецима ИОРС-а у којима се примењује трансфузија постоји припремљена 

антишок терапија. 

 

 

 

7.0  ПОСТУПЦИ НАКОН ПРИМЕНЕ ТРАНСФУЗИЈЕ 

 

Након спроведене трансфузије медицинска сестра мери артеријску тензију (ТА) и пулс, 

евидентира у Листу здравствене неге и распрема употребљени материјал. Материјал за 

једнократну употребу (пластифицирана паковања крви, систем за трансфузију) се одлажу у 

aдекватан фрижидер и чувају 24 часа. Употребљене игле и интравенске каниле се одлажу у 

наменски контејнер – по Процедури о управљању  медицинским отпадом. 

 

Медицинска сестра уноси следеће податке у Књигу евиденције трансфузије 

одељења/одсека:  
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•     редни број, 

•     презиме (име родитеља) име пацијента, 

•     број историје болести, 

•     датум и време примене трансфузије, 

•     врсту крвног продукта и количину, 

•     крвну групу и Rh фактор, 

•     број јединице крви, 

•     потпис медицинске сестре. 

 

Оригинална етикета са паковања крви се одлепи и залепи у Књигу евиденције трансфузије 

одељења/одсека. Етикета садржи оригиналне податке из Института за трансфузију крви 

Србије за трансфузију о: 

 

•     крвној групи, 

•     Rh фактору, 

•     врсти крвног продукта и количини, 

•     серијском броју паковања. 

 

Примењену трансфузију и ток трансфузије медицинска сестра уписује у Листу здравствене 

неге, а у сменском раду и у Књигу примопредаје смене здравствене неге.Услугу 

примењене крви и продуката крви раздужује у информационом систему, Хелианту.  

 

 

 Свакодневно, у Одсек хематолошке лаораторије, медицинске сестре/техничари Одељења, 

путем мејла достаљају извештај од претходног дана о издатим јединицама крви и 

компонентама крви у ИОРС-у. Извештаје о издатим јединицама крви/компонентама крви 

за време викенда достављају се понедељком. 

 

Извештај о издатим јединицама крви и компонентама крви треба да садржи: 

• Презиме (име родитеља) име пацијента 

• ЈМБГ 

• Назив клинике/одељења на којој се пацијент налази 

• Количину(број) издатих јединица крви/компонената крви 

• Количину(број) употребљених јединица крви/компонената крви 

• Количину јединица крви/компонената које нису употребљене и налазе се на стању 

• Име и презиме одељењског лекара који је требовао крв за пацијента 

 




