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Діабет – ніхто не застрахований!

 З діагнозом «цукровий діабет» живе
кожний 20-й мешканець планети.

 Цукровий діабет 2-го типу називають
«тихим вбивцею», бо симптоми часто
розвиваються поступово і непомітно.

 Діабет може спіткати кожного –
незалежно від віку, статі, національності
чи професії…
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Що цікавить анестезіолога в
проблемі цукрового діабету?

 Хворі на ЦД мають особливості, які можуть
вплинути на перебіг операції та анестезії

 У хворих на ЦД є особливості в підготовці, 
обстеженні, вибору програми інсулінотерапії та
інфузійної терапії.

 У хворих на ЦД часто виникають невідкладні
стани (коми і т.д.)

 «Особистісна» зацікавленість (бо ніхто ж не
застрахований!).
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Стан шкіри та слизових оболонок

 Шкіра суха, зморщена, лущиться, тургор її знижений.

 В юнацькому віці характерний рум’янець (діабетичний
рубеоз), який надає хворому оманливий вигляд квітучого
здоров’я.

 1/2 всіх уражень шкіри при ЦД – дерматози із сверблячкою. 
Свербіж – часто в ділянках статевих органів, складках
шкіри, аноректальній ділянці тощо. Часто свербіж є
симптомом декомпенсації ЦД та після нормалізації ЦД
швидко зникає.

 Часто – грибкові та інфекційні захворювання шкіри. 

 Практично у всіх хворих зустрічається пародонтоз (гінгівіт, 
афтозний стоматит, альвеолярна піорея). 

 Нігті значно потовщені, особливо на ногах, часто
розшаровуються, відзначається піднігтьовий гіперкератоз
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Кістково-суглобова система

 Зміни - у 55-68 % хворих. Найбільш частим порушенням є
системний остеопороз. 

 Дифузний остеопороз є однією з причин подовженого
зростання кісткових відломків після переломів.

 У хворих на ЦД в 2-3 рази частіше зустрічаються грижа
Шморля, контрактура Дюпюітрена, остеохондроз та
спондильоз. 

 Хронічна гіперглікемія приводить до глікозування
тканинних білків та тугорухливості суглобів, особливо
скронево-нижньощелепних суглобів та шийного відділу
хребта. Ці зміни можуть стати причиною важкої інтубації, 
котра ускладнює анестезію у 30 % хворих на ЦД
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Система дихання

 схильністю хворих до розвитку ГРВІ, ларингітів, бронхітів із
затяжним перебігом. Цьому сприяють зниження імунологічної
реактивності, активація катаболічних процесів та схильність
до дегідратації, що супроводжуються сухістю слизових
оболонок. 

 Схильність хворих до пневмоній відома давно. Штучна
вентиляція легень (ШВЛ) сприяє розвитку цього ускладнення
в п/о періоді, а тривала ШВЛ збільшує ризик розвитку
нозокоміальної пневмонії та вентилятор-асоційованої
пневмонії. В свою чергу, приєднання пневмонії, як правило, 
призводить до декомпенсації діабету.

 Порушення контролю нервової системи за актом дихання

може стати причиною розвитку апное під час сну або після
анестезії, що може приводити до раптової смерті.
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Серцево-судинна система

 Порушення ССС зустрічаються у 17-25 % хворих на ЦД, 
корелюючи з давністю захворювання та віком хворих. 
Характеризуються трьома основними синдромами:

 1) Синдром зденервованого серця включає втрату
змін (варіацій) серцевого ритму. Виникає тахікардія, яка
«фіксується» на певному рівні; при цьому звичайні
фізіологічні впливи – зміна положення тіла, фізичне
навантаження, відпочинок, сон практично не впливають
на частоту пульсу. Знижуються адаптаційні можливості
організму та толерантність до фізичних навантажень.

 У цих хворих значно знижена / деформована реакція
серцевого ритму на такі препарати, як атропін, бета-
блокатори, серцеві глікозиди та інші.
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Серцево-судинна система - ІІ

 2) Ортостатична гіпотензія – зниження АТ на 20-30 
мм рт. ст. і більше при переході з горизонтального у
вертикальне положення. Виникає, зазвичай, рідко та
пізніше синдрому зденервованого серця; часто
супроводжується судинною недостатністю, що значно
знижує працездатність хворих.

 Проявляється запамороченням, потемнінням в очах, 
слабкістю при переході хворого з горизонтального у
вертикальне положення, що іноді помилково
оцінюється як гіпоглікемічний стан. 

 Гіпотензію може посилити прийом антигіпертензивних
препаратів, діуретиків, нітрогліцерину, деяких
психотропних засобів
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Серцево-судинна система - ІІІ

 3) Синдром кардіальної гіпестезії – зниження
сприйняття болю при ішемії міокарду внаслідок
ураження аферентних вісцеральних волокон. 

 Внаслідок цього ішемія міокарду та інфаркт міокарду (ІМ) 
у хворих на ЦД можуть перебігати без болю. 

 Безбольовий ІМ є однією з причин раптової смерті при
ЦД.

 Інфаркт міокарду при ЦД спостерігається в 3-5 разів
частіше, ніж в загальній популяції. Відсоток хворих на
діабет, що одужують при цій патології, в 2-3 рази нижчий, 
ніж за відсутності ЦД.
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Інфаркт міокарду при ЦД
 частіше буває трансмуральним, повторним, з кардіо-

генним шоком, тромбоемболією, порушеннями ритму та
провідності, серцевою недостатністю, гострою
аневризмою лівого шлуночка, розривом серця, 
супроводжується більш високою летальністю. 

 Більш ніж в 40 % випадків гострий ІМ супроводжується
кетоацидозом. Безбольовий ІМ може зумовити
«безпричинний» діабетичний кетоацидоз. Тому:

 Реєстрація ЕКГ має бути рутинною та
обов’язковою у всіх хворих із кетоацидозом!

 У хворих на ЦД частими знахідками є розлади серцевого
ритму та провідності: синусна тахі- та брадикардія, 
синусна аритмія, періодичний нижньо-передсердний
ритм, порушення внутрішньошлуночкової провідності. 10



Патологія ШКТ при ЦД
 Порожнина рота: характерні прогресуючий карієс, пародонтоз, 

альвеолярна піорея, гінгівіти.

 диспептичні явища: анорексія, нудота, блювання, біль у животі, 
ознаки подразнення очеревини (діабетичний «несправжній»
гострий живіт), іноді – блювання «кавовою гущею».

 Слід пам’ятати, що:

 Термінове дослідження крові на глюкозу та сечі на ацетон у
кожного хворого з клінікою гострого живота повинно бути таким
же незаперечним правилом, як і запис ЕКГ.

 розвивається атонія шлунку, знижується моторика ШКТ.

 діабетична ентеропатія – стійка діарея (до 20-30 р./добу).

 Частою випадковою знахідкою анестезіолога є виявлення збільшеної, 
цупкої та болючої печінки, іктеричності слизових оболонок та склер. 
Цей стан позначують збірним поняттям «діабетична гепатопатія».

 Анестезіологу слід пам’ятати: атонія жовчного міхура та шлунка часто
провокує розвиток синдрому післяопераційної нудоти та блювання.
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Сечовидільна система

 Специфічне ураження нирок – діабетична нефропатія
(дифузний гломерулосклероз, вузлуватий гломерулосклероз, 
або синдром Кіммельстила-Вільсона) та неспецифічних
уражень нирок – бактеріурії, пієлонефриту, карбункула нирки, 
апостематозного нефриту, абсцесу нирки, некротичного
папіліту і так далі.

 З неспецифічних уражень нирок у хворих на ЦД в 4-5 разів
частіше, ніж в загальній популяції, спостерігаються інфекційно-
запальні захворювання нирок та сечових шляхів –
пієлонефрит, який може бути джерелом «невідомого»
запалення, яке в свою чергу, провокує декомпенсацію ЦД. 

 Дисфункція нирок внаслідок нефропатії сприяє зниженню
елімінації багатьох засобів для анестезії, що часто
приводить до пролонгованого виходу з анестезії.
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Нервова система (НС)
 Ураження НС при ЦД ділять на: специфічні (діабетична

нейропатія) та неспецифічні. 

 До неспецифічних відносять: астенічний синдром, емоційна
нестійкість, невротичні реакції, іпохондрія, афективно-
вольові порушення. Причини: метаболічні розлади, 
мікроангіопатія, макроангіопатія, кетоацидотична
інтоксикація.

 ГПМК при наявності ЦД виникають вдвічі частіше. Вони є
другою (після ІМ) причиною смерті. До інсультів ведуть АГ, 
атеросклероз мозкових судин, високий тромбогенний
потенціал крові та порушення мікроциркуляції, властиві ЦД.

 Тяжка енцефалопатія (з деменцією, вогнищевими ознаками, 
епілептичними нападами) зустрічається у хворих, які мають
в анамнезі часті та тривалі епізоди гіпоглікемічних станів.
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ОСОБЛИВОСТІ
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
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Передопераційне обстеження:

 глікемічний профіль, 

 рівень глікованого гемоглобіну, 

 рентгенографія органів грудної клітини,

 ЕКГ, 

 клінічний аналіз крові та сечі, 

 визначення креатиніну, білірубіну, 

 коагулограма та інші дослідження за показами. 

 За потреби проводять консультації суміжних фахівців
(ендокринолога, офтальмолога, нефролога, 
судинного хірурга та інших).
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Планові хірургічні втручання

 Основна мета підготовки — хороший контроль глікемії в
передопераційному та післяопераційному періодах.

 Хворий перед операцією повинен відвідати свого лікаря-
ендокринолога для оцінки метаболічного контролю. 

 Пацієнти з доброю компенсацією вуглеводного обміну
можуть бути госпіталізовані напередодні операції.

 У хворих з вперше виявленим або некомпенсованим ЦД
слід провести стабілізацію стану протягом 1–2 тижнів.

 Необхідно оцінити ризик оперативного втручання та
наявність ускладнень ЦД (нейропатії, нефропатії, тощо), 
а також виявити супутні захворювання.

 Хворим на ЦД, по можливості, потрібно призначити
операцію на ранок в першу чергу (поза чергою).
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Термінові оперативні втручання

 Підготовка та лікування залежать від терміновості, виду
оперативного втручання, часу останнього вживання їжі, 
рівня глікемії. 

 Кетоацидотична кома є абсолютним протипоказом до
хірургічного втручання через супутні тяжкі водно-
електролітні розлади. Операція за вітальними показами
може бути проведена лише після відповідних заходів, 
через 3-4 години після відновлення свідомості та
зниження рівню гіперглікемії до 15 ммоль/л і нижче.

 Тільки профузна кровотеча з загрозою життю є
підставою для скорочення термінів та обсягу
передопераційної підготовки у хворого з
декомпенсацією ЦД.
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Інсулінотерапія: до, під час та після операції

Загальну схему передопераційної інсулінотерапії можна
представити наступним чином: 

прийом пероральних цукрознижувальних препаратів
(ПЦП) припиняють за 1-2 дня до операції та переходять
на інсулін, підтримуючи рівень глікемії в межах 6-10 
ммоль/л;

напередодні операції визначають глікемічний профіль, 
електроліти крові та кетонурію;

ввечері перед операцією вводять звичайну дозу
інсуліну;

прийом їжі припиняють після півночі.
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Режим введення ГІК-суміші за К.Альберті

 Це – спрощений режим, який не потребує використання
інфузійних насосів (дозаторів), хоча й дає менш точний
контроль за рівнем глікемії. Оригінальний режим, 
описаний Альберті:

 500 мл 10% глюкози

 Додати 10-15 ОД інсуліну + 10 ммоль калію хлориду на
флакон 500 мл.

 Вводимо зі швидкістю 100 мл/год.

 Цей режим дозволяє забезпечити введення 2-3 ОД
інсуліну/год, 10 г глюкози/год та 2 ммоль калію на
годину. 10% глюкозу часто замінюють на 5%. 
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Приготування флакону для
інфузії за К.Alberti:

20

Глікемія, 
ммоль/л 

Додати інсулін на 
500 мл 5% глюкози 

 K+, 
ммоль/л 

KCl (ммоль) додати на кожний 
флакон 500 мл 5% глюкози 

< 4 5 < 3 20 
4 – 6  10 3 – 5 10 
6,1 – 10  15 ˃ 5 Не додавати 
10,1 – 20  20 Якщо рівень калію невідомий, до кожного 

флакону по 500 мл додають по 10 ммоль KCl 
 



Чи переводити всіх пацієнтів на інсулін?

 Більшість дослідників рекомендують всіх хворих на ЦД
перед операцією переводити на ін'єкції простого
інсуліну. Це дозволяє визначити індивідуальну
чутливість до інсуліну, підібрати необхідні дози та час
введення

 У хворих з гнійно-запальними процесами переведення
хворого на простий інсулін за 2-3 доби до операції та
на протязі не менше 7 діб після є принциповим
моментом лікування, оскільки не тільки вміст глюкози в
крові, а й концентрація інсуліну має значення для
загоєння ран та профілактики гнійних ускладнень. 
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 В той же час необхідно враховувати, що у певної
категорії хворих глікемія добре контролюється дієтою та
ПЦП. У таких випадках потрібно:

 відмінити прийом препаратів ПЦП в день операції.

 визначити рівень глікемії до та після оперативного
втручання. 

 Якщо він > 12 ммоль/л, почати введення інсуліну у
відповідності до описаного вище режиму.

 В післяопераційному періоді після відновлення
самостійного харчування та прийому рідини інфузію
глюкози припиняють, а інсулін знову починають вводити
підшкіряно. 
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Інфузійна терапія при ЦД.
Обираючи препарат слід пам’ятати, що:

 енергійне переливання великої кількості кристалоїдів
пов’язане з небезпекою розвитку набряку мозку чи
легень;

 розчин альбуміну використовувати недоцільно через
його здатність до глюкозування в умовах підвищеного
рівня глюкози в крові Park S, 2005,

 інші плазмозамінники – похідні декстранів
(реополіглюкін) та полівінілпіролідону (неогемодез) –
в ході свого метаболізму розщеплюються до глюкози; 
їх застосування у великих об’ємах може
спровокувати у хворих тяжку гіперглікемію

 Неймарк М.И., 2004;
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Отже. Основу ІнфТ при ЦД складають
кристалоїди. Але:

Якщо VІнфТ > 1л, то:

Для попередження розвитку ускладнень, 
інфузійну терапію кристалоїдами необхідно
доповнювати введенням колоїдних розчинів, 
які здатні утримуватись в судинному руслі та
підтримувати онкотичний тиск і рН крові

Трещинский А.И., Глумчер Ф.С., 2004

Найкраще співвідношення:

Кристалоїди / колоїди = 4 : 1.



Гідроксиетильовані крохмалі (ГЕК)

Покоління
/ Група

Молеку
лярна
маса

Т1/2,
год

Об`ємний
ефект

Вплив на
гемостаз

Представники

I
“Hetastarch”
(хетакрохмал)

450 000 10-
48 

100 % ++ Плазмастерил, 
Стабізол, Гемохес

II
“Pentastarch”
(пентакрохмал)

200 000 4-8 100-145% + Гекодез, 
Рефортан, 
Рефортан Плюс, 
Хаес-Стерил, 
Інфукол,
6-НЕS

III
“Tetrastarch”
(тетракрохмал)

130 000 3 100 % +/- Гекотон,
Волювен, 
Волекам, 
Венофундин



Механізми порушення функції нирок
при введені ГЕК:

 Підвищення онкотичного тиску в капілярах
ниркових клубочків, що перешкоджає повноцінній
клубочковій фільтрації
 Розвивається при в/в введенні великого об`єму

колоїдів пацієнту, що знаходиться в стані дегідратації, 
без призначення адекватної кількості кристалоїдних
розчинів. 

 Фільтрація ГЕК з низькою молекулярною масою
(< 50-60 кД), підвищення в`язкості первинної сечі
та депонування молекул ГЕК в просвіті ниркових
канальців



2013 рік – катастрофа для ГЕК?

 13 червня 2013 комітет з Оцінки ступеня
фармакологічного ризику (PRAC) Європейського
медичного агентства (ЕМА) прийшов до висновку, 
що застосування розчинів ГЕК має бути
призупинено у всіх сукупностях пацієнтів. 

 Згодом після оцінки нових свідчень, PRAC 
погодився, що ДЕК можуть використовуватися у
пацієнтів з гіповолемією, спричиненою гострою
крововтратою, якщо лікування кристалоїдами є
недостатнім.

 Але і досі заборонено використовувати ГЕК при
сепсисі.



 Немає жодних свідчень, що дозволяють
рекомендувати використання інших
напівсинтетичних колоїдних розчинів як
преферентних в порівнянні з ГЕК серед
пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

 Myburgh JA, Mythen MG. Resuscitation fluids. N Engl 
J Med. 2013 Dec 26;369(13):1243-51.



Желатини (Волютенз та інш.)

 Виняток при застосуванні ГЕК: не застосовують у
пацієнтів, які мають супутні порушення функції
нирок та коагуляції. 

 Переваги желатинів (Волютенза):

 Не накопичуються в тканинах

 Не порушують функцію нирок

 Відсутня дегідратація внутрішньоклітинного простору.

 Не впливають на коагуляцію крові, крім ефекту
розведення. 

 Не впливають на аналіз групи крові чи резус-фактора.

 Дуже рідко викликають анафілактоїдні реакції.



Склад та застосування Волютензу

 Іонний склад препарату: Na+ – 130 ммоль/л, K+ – 5,4 
ммоль/л, Ca++ – 0,9 ммоль/л, Mg++ – 1,0 ммоль/л, Cl- –
85 ммоль/л, СН3СОО- – 27 ммоль/л. 

 Середня молекулярна маса – 30000 Дальтон, рН – 7,1 
– 7,7, осмолярність 216 – 273 мОсмоль/кг, титрована
кислотність – 0,5 ммоль/л до рН 7,4.

 З токсикологічної точки зору обмежень дози
немає!

 Рекомендується застосовувати в якості
колоїдної складової програми інфузій по 200 
мл на кожні 800-1000 мл розчинів.



Розчини для інфузійної терапії при ЦД

 Є особливості в застосуванні:

Рінгер-лактатний р-н

Р-ни глюкози

Реосорбілакт, сорбілакт

Ксилат, глюксил

Декстрани

Р-ни ГЕК

 Інфузійні фторхінолони
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Вплив ФХ на обмін вуглеводів

 Після прийому фторхінолонів може виникнути своєрідна
«цукрова криза», пов’язана зі змінами рівня глюкози в
крові.

 Гіпоглікемія може розвиватися внаслідок двох процесів:
 деякі фторхінолони збільшують вивільнення інсуліну з

панкреатичних острівців шляхом блокади АТФ-чутливих калієвих
каналів Maeda N., Tamagawa T., Niki I., et al. Increase in insulin release from rat pancreatic 

islets by quinolone antibiotics. Br J Pharmacol. 2008.

 стимуляція секреції інсуліну та пригнічення калієвих АТФ-каналів
Saraya A., Yokokura M., Gonoi T., Seino S. Effects of fluoroquinolones on insulin 

secretion and beta-cell ATP-sensitive K+ channels. Eur J Pharmacol. 2004 .

 Механізм появи гіперглікемії досі не з’ясований.



Побічні ефекти ФХ (продовження)
 Інструкції із застосування багатьох ФХ, зокрема ципрофлоксацину, 

офлоксацину, гатифлоксацину та моксифлоксацину, містять
інформацію про імовірність розвитку гіпоглікемії та гіперглікемії. 

І все ж:
- 80% всіх випадків порушень гомеостазу глюкози, які виникають на

фоні прийому ФХ, асоціюються із застосуванням гатифлоксацину. 
 При його використанні порушення гомеостазу глюкози

відзначаються в 56 раз частіше, ніж при застосуванні інших ФХ. 
 На думку багатьох дослідників, гатифлоксацин непередбачувано

впливає на вуглеводний обмін та рівень глюкози в крові
Brogan SE, Cahalan MK. Gatifloxacin as a possible cause of serious 

postoperative hypoglycemia. Anesth Analg. 2005; 
Yip C, Lee AJ, Gatifloxacin-induced hyperglycemia: a case report and 

summary of the current literature. Clin Ter. 2006 .

 Цікаво, що гіпоглікемія виникає передусім у діабетиків, проте
гіперглікемія – в осіб без діабету.



Лефлоцин:
 Фторхінолон ІІІ покоління.
 Активний против Грам “+” и Грам “-”

мікроорганізмів, в т.ч. синегнійної палички, β-
лактамазопродукуючих мікроорганізмів, 
анаеробів

 Добре проникає в органи та тканини, 
утворюючи високі концентрації в харкотинні, 
легенях, жовчі, жовчному міхурі, простаті, 
сечі, шкірі, кістках.

 Добре всмоктується з ШКТ, може бути
використаний для ступеневої терапії

 Має найменший вплив на вуглеводний обмін



Периопераційне знеболення у хворих на ЦД

 Наркотичні аналгетики. Застосуванню цих препаратів
у хворих на ЦД заважають численні побічні ефекти
опіоїдів, які посилюються у пацієнтів із діабетичною
нейропатією:
 пригнічення дихання;

 нудота та блювання;

 пригнічення вивільнення шлунку;

 ортостатична гіпотензія;

 шкіряний свербіж.

 Нестероїдні протизапальні препарати.
 викликають виразкоутворення,

 впливають на гемостаз,

 протипоказані при діабетичній нефропатії,
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Ефективність диференційованої аналгезії та підтримуючих режимів
знеболювання у післяопераційному періоді [White PF; Kehlet H, 2010]

Примітки: 1. Парацетамол. 2. НПЗП та ІЦОГ-2. 3. Глюкокортикоїди. 4. Сильні опіати (морфін, 
фентаніл). 5. Слабкі опіати (трамадол). 6. Інфільтрація рани МА. 7. Подовжена інфузія МА в
рану. 8. Подовжена блокада периферичного нерва. 9. Подовжена епідуральна аналгезія. 10. 
Подовжений паравертебральний блок. 11. Субарахноїдально МА + сильний опіат (фентаніл).

Вид операції Моно-
терапія

Багатокомпонентна терапія

Перший вибір Доповнення

Лапароскопічна
холецистектомія

1,2,3,6 1+2+3+6 4/5

Відкрите килосічення 1,2,6,7,10 1+2+6 4/5

Абдомінальна гістеректомія 1,2, (6/7) 1+2+6 4/5

Відкрита резекція кишечнику 1,2,7,9 9+1+2 4/5

Відкрита торакотомія 2,9,10 1+2+9 або 10 4/5

Тотальне ендопротезування
колінного суглобу

1,2,6/7,8,11 1+2+7/8 або 9 4/5



Інфулган:

 в/в форма парацетамолу

 Переваги над опіоїдами:

 Відсутність седації, пригнічення дихання, свербіжу, 
звикання.

 Переваги над НПЗП:

 Не викликає виразкоутворення,

 Не впливає на гемостаз,

 Можна при ЦД, діабетичній нефропатії, тощо.

 Застосовують до 4 г/добу по 1г через 4-6 год



Анальгетична ефективність

Інфулган 100 мл (1000 мг парацетамолу) 
аналогічний введенню:

 Кеторолаку 30 мг, в/в

 Диклофенаку 75 мг, в/м

 Ібупрофену 400 мг, перорально

 Парекоксибу 40 мг, в/в
 Pettersson P., Owall A., Jakobsson J. Early 

bioavailability of paracetamol after oral or intravenous 
administration. // Acta Anaesth.Scand. - 2004. - V.48. -
P.867-870. 



Анальгін (метамізол).
Заборонено або обмежене застосування в

40 країнах світу:

 Європа:

Великобританія, Норвегія, Італія, Данія, 
Бельгія, Німеччина, Іспанія, Голландія, 
Чехія, Словаччина, Греція, Ірландія, 
Швеція, Литва

 Америка:

США, Канада, Мексика, Перу, Колумбія

 Австралія (з 1965) та інші



Інфулган (в/в парацетамол)

 В 1995 році експерти ВООЗ провели оцінку
препаратів різних груп з поєднаною
аналгетичною та антипіретичною дією. За
критерієм «ефективність/безпечність»
перше місце посів парацетамол

 Prescott L.F. Paracetamol: past, present and future. 
Am.J.Ther. 2000, 7: 143-7.

 Спектр застосування:

 Лікування больових синдромів

 Нейропатичний біль

 Гіпертермічний синдром (особливо центральний!)



ВИСНОВКИ:

Хворі на цукровий діабет залишаються
складною групою пацієнтів, у яких часто
виникають ускладнення периопераційного
періоду.

Хворі на ЦД потребують більш ретельного
обстеження і моніторингу. 

У складних та дискутабельних випадках
при визначенні програми інфузійної терапії
завжди мають перемагати інтереси хворого

і здоровий глузд.



Дякую за увагу!
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