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Въпреки че, СЗО отбеляза, че не са регистрирани
случаи на заразяване с SARS-CoV поради преливане на
кръв и кръвни съставки, рискът от трансфузионен пренос
на този нов вирус, въпреки че е теоретичен, не може да
бъде пренебрегнат на този етап. Най-същественото
влияние, което пандемията оказа върху кръводаряването
е намаляването на донорите, намаляване на търсенето
на кръв и кръвни съставки и до икономически последици
за кръвните центрове. От друга страна, относително
краткият срок на годност на кръвните съставки поражда
безпокойство за недостиг по време на пандемията [2].

До май 2020 г, в над 50 засегнати държави бяха
въведени извънредни епидемични мерки, което оказа
влияние върху всички сектори [3], включително и
Американския червен кръст, където се отменя
кръводаряването на 86 000 донора [1]. Това създава
голям проблем за пациентите, които се нуждаят от
кръвопреливане. Въпреки че се очаква употребата на
кръвни съставки да намалее по време на пандемията
поради отмяна или отлагане на планираните операции,
все още има голямо търсене [4, 5]. Дефицитът в
кръвоснабдяването се разглежда като ≤1 кръводаряване
на ден[6].

На 18 юни в САЩ от 32 изследвани кръвни центъра в
8 са имали ≤1 кръводаряване на ден [6].

Целта на настоящото проучване е да се изследва
влиянието на пандемията от COVID-19 върху
кръводаряването и търсенето на кръв и кръвни съставки
в Районен център по трансфузионна хематология Варна
и въз основа на получените резултати да се разработи
ефективна стратегия за управление на
кръвоснабдяването и търсенето на кръв и кръвни
съставки по време на пандемична обстановка.

Цел

Въведение Материал и методи
За периода март-юли 2020 г. е направен

ретроспективен анализ на данните за посещаемостта
на донори в кръвния център и въз основа на това е
направена оценка за влиянието на COVID-19 върху
кръводаряването и търсенето на кръв и кръвни
съставки.

Данните са обработени с помощта на SPSS, като са
използвани сравнителни и корелационни анализи

Резултати и обсъждане
Отчетен е значителен спад в кръводаряването с

22.7 % за периода март – май спрямо същия период за
2019 г., (p<0.01), като резултатите са представени по
месеци на фиг. 1.
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Фиг. 1. Брой кръводарители за периода 
март – юли 2019 г. и 2020 г.

През летните месеци (юни и юли) независимо от
наличието на извънредна обстановка, кръводарителите
са по-малко и няма разлика между двете изследвани
години.

Средния брой кръводарители за периода март юли през
2019 г е бил 48,7 донора на ден, докато за същия период
през 2020 г. са намели на 40,8 донора на ден.

Сравнени тези резултати с други проучвания показват,
че в България за изследвания период кръводаряването не е
засегнато с такава сила, както е било в САЩ, където е
установено, че има увеличаване на цетровете, където има
между 1 и 2 кръводарявания на ден с 114 % и увеличаване с
350 % на тези, които имат едно или по-малко дневни
кръводарявания [6].

Основните кръвни съставки, които са предоставяни от
Районен център за трансфузионна хематология - Варна на
лечебните заведения за този период са еритроцитен
концентрат (ЕК, обезлекоцитен еритроцитен концентрат
(ОЕК), прясно замразен плазма (ПЗП), тромбоцитен
концентрат (ТК) и томбоцитен концентрат от афереза (ТКА).

Резултатите са представени на фиг. 2, като се вижда, че
има намаляване в търсенето на еритроцитни съставки и
плазма и увеличаване на търсенето на тромбоцитни
съставки.
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Фиг. 2. Търсене на кръвни съставки за периода 
март – юли 2019 г. и 2020 г. В гр. Варна 

Намаляването на търсенето и намаляването на
кръводарителите, т.е. предлагането на кръв и
кръвни съставки води до намаляване на приходите
на кръвния център.

От друга страна се променят условията, при
които се прави подбор на кръводарителите:
• Засилване контрола при подбор на донори и

клиничната им преценка, по-специално за
жителите или посетителите ( дори и за една нощ )
на райони с голяма честота на заразените с
COVID-19.

• Поддържане контакт с клиниките по инфекциозни
болести и регионалните здравни инспекции с цел
получаване на своевременна информация за
броя на заболелите от COVID-19.

• Провеждане на детайлни интервюта с
потенциалните дарители.

• Приканване на донорите да информират кръвния
център, където са дарили кръв за поява на
симптоми за COVID-19, в рамките на 15 дни след
даряването.

• Отлагане на всички дарители, съмнителни за
заболяването.
Въздействието на епидемията COVID-19 върху

осигуряването на кръв и кръвни съставки вече е
сериозно и специфично.

Заключение
Пандемията от COVID-19 оказва отрицателно

въздействие върху кръводаряването, което
съществено затруднява осигуряването на
необходимите количества кръв и кръвни съставки.

Това налага необходимостта от създаването на
ефективна стратегия за справяне с последиците от
пандемиите върху кръводаряването и осигуряването
на кръв и кръвни съставки.


