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Забір крові для аналізу

Цільова група
Немовлята та батьки

Користувачі
Медичні працівники, відділення новонароджених, лікарні, організатори охорони здоров’я

Стандарт
Щоб мінімізувати стрес та біль, процес забору крові для лабораторних
досліджень здійснюється з використанням оптимально комфортних стратегій
та індивідуальних прийомів підтримки дитини.

Обґрунтування
Забір крові необхідний для контролю за неонатальною допомогою. Процедура 
забору зразків несе певні ризики (гематома, інфекція, ураження нервової системи 
та біль). (1) Забір крові повинен здійснюватися виключно досвідченими та 
спеціально навченими медичними працівниками. Питання необхідності та кратності 
забору крові має вирішуватись індивідуально. Вибір методу забору (венозна, 
артеріальна або п’яткова пункція) залежить від типу необхідного дослідження. 
Забір із вени є оптимальним методом, оскільки це викликає менше болю, ніж 
прокол п'яти. (2–4) Як і у всіх інвазивних процедурах, необхідні як відповідні 
заходи щодо комфорту немовляти, так і ефективна терапія знеболення. Також 
обов’язковим є дотримання гігієнічних норм. Не існує чітких директив, вказівок чи 
рекомендацій, які регулюють, який дезінфікуючий засіб для шкіри слід вибирати 
для недоношених та доношених дітей. (див. TEG Patient safety & hygiene practice)

Переваги:

Короткострокові переваги
- зменшення рівня ускладнень (2,3)
- зменшення кількості болісних втручань (2,3,5)
- поліпшення сну (6)

Довгострокові переваги
- стабілізація рівню кортизолу (7)
- поліпшення структури та розвитку мозку (8,9)
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Компоненти стандарту

Компонент Рівень
доказів

Індикатор
відповідності
стандарту

Для батьків та родичів
1. Медичні працівники інформують 

батьків про необхідність забору 
крові  та алгоритм процедури, які 
стратегії  використовуються в клініці, 
які ознаки стресу та болю у дитини 
та як  правильно на них реагувати 
(див. TEG Care procedures)

2. Батьків запрошують бути присутніми 
під час забору крові та надавати 
дитині підтримку (наприклад, контакт 
шкіра-до-шкіри) (10-12)

   
   

В (Висока якість)

В (Висока якість)

А (Висока якість)
В (Висока якість)

 Інформаційний
листок
для пацієнтів

Зворотній з’язок
від батьків

3. Батьків інформують про 
немедикаментозні стратегії 
полегшення болю
(годування грудьми, пустушка) (10-15)

А (Помірна якість)
В (Висока якість)

Інформаційний 
листок
для пацієнтів

Настанова
Для медичних працівників
4. Усі медичні працівники 

дотримуються єдиної настанови 
із забору зразків крові

В (Висока якість) Настанова
Для неонатального відділення
7. Є доступною та регулярно 

оновлюється єдина настанова 
із забору зразків крові

А (Висока якість)
В (Висока якість)

Настанова6. У якості застережного заходу 
використовуються
немедикаментозні стратегії 
полегшення болю, включно з 
контактом шкіра-до-шкіри та
годуванням грудьми (10,12)

В (Висока якість) Навчальна
документація

5. Проведено навчання працівників 
здійсненню забору венозної та 
капілярної крові, розпізнаванню 
поведінкових ознак стресу та болю
у немовлят
(див. TEG Care procedures)



В (Висока якість) Навчальна
документація

Для лікарні
8. Проведено навчання працівників 

забору венозної та капілярної крові,
розпізнаванню поведінкових
ознак стресу та болю у немовлят 
(6,13)

В (Висока якість) Аудиторський
звіт

9. Доступне належне обладнання для
забору крові (наприклад, різні голки
відповідно розмірам дитини)

Для лікарні
N/A

Для батьків та родичів
Забір крові супроводжується контактом шкіра-до-шкіри 
у всіх немовлят
Для медичних працівників
N/A 

N/A 

N

N

/A 

Для відділення новонароджених

Для лікарні

Для організаторів охорони здоров’я

Подальший розвиток Рівень доказів

Куди рухатись - подальший розвиток догляду

Підтримувати та здійснювати промоцію проектів які 
розвивають неінвазивні техніки забору зразків крові. 
(10,12,15-17)

А (Висока якість)

А (Висока якість)

Починаємо

Для батьків та родичів
Медичні працівники усно інформують батьків про необхідність забору крові та
алгоритм процедури, які стратегії використовуються в клініці, які ознаки стресу 
та болю у дитини та як правильно на них реагувати

Початкові кроки

Для медичних працівників
Відвідати тренінг із забору венозної та капілярної крові, розпізнавання
поведінкових ознак стресу та болю у немовлят

Батьків запрошують бути присутніми під час забору крові у дитини
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Для неонатального та педіатричного відділення
Створити та впровадити єдину настанову із забору зразків крові
Створити інформаційні матеріали для батьків про необхідність забору крові та 
алгоритм процедури, які стратегії використовуються в клініці, які ознаки стресу 
та болю у дитини та як правильно на них реагувати 

Для лікарні
Заохочувати медичних працівників брати участь у навчальних заходах із забору 
венозної та капілярної крові, розпізнавання поведінкових ознак стресу та болю
у немовлят 

Для організаторів охорони здоров’я
N/A
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