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Інфузійна терапія як інвазивний за методо�

логічною і методичною сутністю спосіб корекції

провідних функцій організму вимагає постійного

моніторингу  результатів лікування,  причин, ме�

ханізмів і наслідків ускладнень. Досвід викорис�

тання інфузійної терапії в клінічній практиці,

аналіз  патогенетичних механізмів ускладнень

вказує на доцільність ефективнішої реалізації

принципу  індивідуалізованого лікування. З вра�

хуванням фундаментальної ролі судинно�цирку�

ляторного гомеостазу як запоруки   існування ор�

ганізму як цілого в ієрархії  провідних функціо�

нальних систем,  вимоги   організаційно�методич�

ного забезпечення інфузійної терапії стають де�

далі більш  очевидними. І хоч проведення клініко�

лабораторних проб на індивідуальну чутливість

організму хворого до засобу інфузійної терапії має

досить тривалу історію, проте відсутність єдиного

концептуального підходу, в якому б на сучасних

методологічних  засадах  були б сформульовані

основні положення, цілі і завдання, розроблені з

позицій доказової медицини стандартизовані ме�

тоди  контролю за ефективністю лікування, прин�

ципи прогнозування результатів та віддалених

наслідків та ін., об'єктивно стримує подальший

розвиток  інфузійної терапії в цілому. 

Мета дослідження — з позицій системного

аналізу окреслити коло проблемних питань і зав�

дань організаційно�методичного забезпечення

інфузійної терапії як сучасної медичної технології

з обґрунтуванням доцільності її індивідуалізації.

При формуванні концептуальних підвалин ме�

тодичного забезпечення принципу індивідуалізо�

ваної інфузійної терапії, очевидно, слід виходити,

перш за все, з розуміння  фазного характеру  всіх

без винятку реакцій організму на парентерально

введений розчин. Саме тому принципово важли�

вим є проведення діагностичних проб на індивіду�

альну чутливість (медикаментозну толерантність)

на різних етапах зазначеної медичної технології, а

саме: перед проведенням інфузії, наприклад,  в ре�

акціях in vitro, а також під час і після її завершення. 

З точки зору вимог клініко�діагностичної

інформативності перспективними, на наш погляд,

є тести на резистентність клітинних мембран з по�

зицій системного характеру участі їх у реалізації

реакцій високоорганізованого багатоклітинного

організму на пошкодження як таке. До таких,
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Резюме. З позицій системного аналізу окреслено коло проблемних питань і завдань організаційно�ме�

тодичного забезпечення інфузійної терапії як сучасної медичної технології, у тому числі на засадах її

індивідуалізації. Робиться наголос на необхідності розроблення концептуальних підвалин методу

інфузійної терапії.

Ключові слова: інфузійна терапія, системний підхід, індивідуалізація лікування,  контроль клінічної ефек�

тивності.
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Резюме. С позиций системного анализа выделен

круг проблемных вопросов и задач организацион�

но�методического обеспечения инфузионной

терапии как современной медицинской техно�

логии, в том числе на основе ее индивидуализа�

ции. Акцентируется внимание на необходимости

разработки концептуальных оснований метода

инфузионной терапии.

Ключевые слова: инфузионная  терапия, системный

подход, индивидуализация лечения,  контроль  клини�

ческой  эффективности.

THE PRINCIPLES OF  INDIVIDUAL 
PROVIDING SYSTEM 

OF INFUSION THERAPY
V.V. Biguniak, V.V. Demianenko, �.Ja. Badiuk

Summary. IFrom the systemic analysis positions it is

traced a line round the list of the pressing problemic

questions and tasks of the organizing and methodical

management of the infusion therapy as modern medi�

cal technology, especcialy  on the base of its individu�

alization,  with stressing on necessity of working out of

the infusion therapy method’s conceptual founda�

tions.

Key words: infusion therapy, systemic analysis, indivi�

dual treatment, clinic effectiveness control.
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