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Щорічно компоненти і препарати крові 
отримують

350 000 – 400 000

хворих у критичному для життя стані

Надання 

трансфузійної допомоги 

в Україні
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Служба крові України
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Основні недоліки існуючої системи  крові:

 За результатами оцінки Робочої групи МОЗ 

України та Експертної місії Європейської 

Комісії (TAIEX) 2527.08.2015 (Technical Report 

Following the Assessment Mission on Blood Services in 

Ukraine, 25.11.2015) виявлено 3 групи недоліків:

• Недоліки управління (відсутність державної 
стратегії створення загальнонаціональної 
системи крові в Україні)

• Недоліки безпеки (інфекційної та 
імунологічної)

• Нестабільне забезпечення пацієнтів 
компонентами і препаратами з плазми крові

Внаслідок перелічених недоліків в Україні відсутня 

злагоджена система реалізації важливої державної функції в 

сфері охорони здоров’я населення – забезпечення рівного та 

своєчасного доступу громадян до якісних та безпечних 

компонентів донорської крові у необхідній кількості



Структура національної системи крові
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Впровадження національних 

стандартів якості 
інфекційна та імунологічна безпека

 Єдині вимоги до кінцевих продуктів крові 

 Стандартне обладнання для виготовлення 

компонентів крові

 Стандартне обладнання для тестування крові

 Стандартне обладнання та методи 

імунологічних обстежень

 Єдина програма підготовки персоналу для 

виробничої трансфузіології



Реформування національної 

системи крові
Центр громадського здоров'я 



Поточний стан справ

Заклади системи крові

•Центри крові (24 обласних, 

міський в Києві та 

Севастополі)

•Відділення трансфузіології 

(340 в районних, обласних 

та національних лікарнях, 

спеціалізованих закладах 

МОЗ)

•Заклади системи крові в 

інших відомствах 

(Міністерство оборони, 

НАМНУ)

Персонал

4998
посад

Фінансування  (2017) 

556 291 318 грн

17,4 млн Євро

•Національний бюджет 

(централізовані 

закупівлі тест-систем та 

витратних матеріалів) –

•126 112 000 грн

•Обласні та місцеві 

бюджети (утримання 

закладів) 

•430 179 318 грн 



Економічна ефективність

У 2017 році в 

Україні було 

заготовлено 

525 710 доз 

плазми; 

441 914 доз 

еритроцитів; 

10 075 доз 

тромбоцитів. 

•Через збігання 

терміну придатності 

•утилізовано 

(знищено) 65 999 

доз компонентів 

крові

•незатребуваний 

залишок плазми 

497 851 доз 

(потенційно може 

бути знищений 

або переданий 

для переробки)

•Передано в 

оренду  - 5

закладів крові 

(обласний рівень)

Планується до 

передачі - 7



Потреба
 Відповідно до рекомендацій ВООЗ на 1000 жителів в 

рік – 33 донації (зараз маємо – 11,8)

 При населенні України в 36,7 млн – розрахункова 

потреба складає  1 211 100 донацій

 Якщо врахувати що одна донація 450 мл крові – всього 

потреба складає 544 995 л крові

 Для зберігання запасів крові ефективна спроможність 

одного центру повинна бути не менше 50 тис  л крові –

11 центрів для України



Заклади крові в новій системі ОЗ
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Заходи національного рівня

Створення в МОЗ 

потужного ліцензійного відділу, 

в ЦГЗ - трансфузіологічного центру 

650 000 Євро

Створення та підтримка Реєстру донорів крові 

532 000 Євро

Комунікаційні стратегії щорічно

45 000 Євро 



Всього на 2019-2022рр

167,9 млн Євро  -- 5,4 млрд грн

Загальна потреба

Модернізація центрів

29 086 541 Євро

Поточні витрати центрів щорічно

34 375 000 Євро

У тому числі витратні матеріали за новими 

технологіями

32 336 370 Євро

Розвиток національного рівня

1 362 000 Євро

Державно – приватне партнерство



Дякую за увагу !

сайт http//transfusiology.com.ua

(формули для оцінки

стану та корекції хворого)



Проект національної служби крові
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Служба крові Фінляндії

Населення: 5,439 млн

Площа: 338 424 км²

Основне місце заготівлі та 
переробки крові розташоване в 
центрі служби крові м. Гельсінкі, де 
зосереджено тестування всієї крові. 
Крім цього є 4 регіональних центра 
служби крові  в Куопіо, Оулу, 
Тампере, Турку та 12 місцевих 
центрів крові.

Центри збирають близько 60% 
донорської крові, виїзні бригади -
40%.

Дослідження крові, переробка та 
розподіл централізовані. Переробка 
крові здійснюється у 2-х центрах 
(Гельсінкі, Оулу).



Публічна служба крові Польщі
Населення: 38,53млн

21 Регіональних центрів 
донорства крові (RCKiK 

- Військовий центр крові 
- Центр крові МВС

Регіональні центри донорства 
крові мають свої філії

ВТ проводять тільки обстеження 
донора та заготівлю крові, після чого 
кров передається в RCKiK, які 
здійснюють її дослідження, 
розділення на компоненти, 
зберігання та видачу в лікарняні 
банки крові.  Така організація 
роботи дозволяє ефективно 
використовувати спеціалізоване 
обладнання, стандартизувати методи 
роботи, покращити контроль за 
якістю проведення досліджень та 
отримання компонентів, що 
забезпечує підвищення безпеки 
переливання компонентів крові


