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Stany naglące wynikające z zaburzeń hemostazy  
u chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne:

uraz  
(zwłaszcza głowy), 

krwotok

krwawienie 
śródczaszkowe 

Leczenie ratunkowe
poza szpitalem 

 Weryfikacja 
rozpoznania skazy 

krwotocznej

• typ skazy krwotocznej 
•  rodzaj i ilości czynnika, 

który należy podać  
w razie krwawienia

 Karta chorego na 
hemofilię i inne 
wrodzone skazy 

krwotoczne

NIE

Książeczka leczenia 
domowego chorego 
na wrodzoną skazę 

krwotoczną

lub

lub

lub

Rejestr chorych 
w RCKiK

Pacjent  
lub jego opiekun

Konsultacja 
ze specjalistą ośrodka 

leczenia hemofilii

Kontakt telefoniczny 
(konsultacja) z lekarzem 
z najbliższego ośrodka 

leczącego chorych 
na hemofilię/kliniki/

oddziału hematologii

Dalsze 
postępowanie 

według zaleceń 
konsultanta

Jak najszybsze podanie czynnika 
w odpowiedniej dawce

Każda zwłoka (np. w celu wykonania badań 
diagnostycznych) zwiększa ilość wynaczynionej  

krwi i stanowi zagrożenie  
dla zdrowia lub życia chorego

Chory ma przy sobie czynnik krzepnięcia 
(stosowany w leczeniu domowym)

PILNE  
przewiezienie pacjenta 

do najbliższego SOR  
lub izby przyjęć

CITO! 
sprowadzenie 

czynnika krzepnięcia 
z RCKiK albo z zapasu (depozytu) 

z najbliższej 
kliniki/oddziału hematologii

Podanie 
czynnika 

w odpowiedniej 
dawce

krwotok  
do przestrzeni 

zaotrzewnowej

krwotok 
z przewodu 

pokarmowego

1 2 3

TAK

wylewy krwi  
do dna jamy ustnej 

i szyi

CHORY NA HEMOFILIĘ  
LUB POKREWNĄ SKAZĘ KRWOTOCZNĄ 

– LECZENIE RATUNKOWE



Nie czekaj. Podaj dożylnie czynnik krzepnięcia.

K. Zawilska, J. Windyga, M. Łętowska: Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne przez lekarzy 
pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i lekarzy rodzinnych . JTM 2, 2015.

•  dawkowanie czynnika jest zamieszczone  
w „Książeczce leczenia domowego  
chorego na wrodzoną skazę krwotoczną”

Najpierw czynnik  
w odpowiedniej  

dawce

•  należy zastosować czynnik krzepnięcia  
w odpowiedniej dawce

Przygotowanie  
do nagłego  

zabiegu chirurgicznego

•  jeśli pacjent nie otrzymał czynnika  
krzepnięcia, nie może być poddany  
żadnemu zabiegowi inwazyjnemu

Zabieg  
inwazyjny

Zamów bezpłatny  
czynnik krzepnięcia 
Online: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
Google: czynnik na ratunek 

Kontakt do najbliższego RCKiK

Konsultacje telefoniczne  
Ośrodek Leczenia Hemofilii

Dorośli Dzieci

CHORY NA HEMOFILIĘ  
LUB POKREWNĄ SKAZĘ KRWOTOCZNĄ 
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