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Реформування національної системи крові 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року  
№ 120-р «Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові  
на період до 2022 року» 



Проблемні питання 

Рентабельність Доступність Безпека  

При виникненні потреби 

відповідальність 

перекладають на 

пацієнта 

Незважаючи на дефіцит 

щороку утилізуються 

невикористані компоненти 

крові 

Високий ризик інфікування  

інфекціями, пов'язаними з 

трансфузіями  

Система 

крові 

Система крові є 

надмірною, 

неефективною 

та застарілою 



Виклики 

• Відсутність визначених функцій та структури національної системи крові. 
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 (МОУ, МВС, 
НАМНУ) 

• Відсутність регулярного донорства - 70% є одноразовими донорами 

• Низький рівень добровільного безоплатного донорства 

• Право на донацію поширюється виключно на громадян України – 
обмеження прав не громадян України, які мають посвідку на постійне 
проживання  

• Не стандартність технології в центрах крові 

• Невпорядкованість надання послуг з трансфузії компонентів крові 

• Невідповідність чинного Закону вимогам законодавства ЄС 



Економічна ефективність 

Щороку  в Україні 
заготовлюється близько:  
 
 550 000 доз плазми;  
 
 441 914 доз еритроцитів;  
 
 10 075 доз тромбоцитів 

Через збігання терміну придатності  
знищується: 
 
   65 999 доз компонентів крові 
 
 незатребуваний залишок плазми 
497 851 доз (потенційно може бути 
знищений або переданий для переробки) 



Організація національної системи крові 

МОЗ України 

• ліцензування центрів 
крові 

• нагляд за дотриманням 
ліцензійних вимог  

• формування політики 
системи крові  

• компетентний орган з 
функцією контролю 

Національний 
трансфузіологічний центр 

• координація діяльності 
центрів крові та ЗОЗ 

• управління та моніторинг 
виконання державних 
програм  

• методичне керівництво 

Національний 
трансфузіологічний комітет 

• консультування щодо реалізації 
державної політики у сфері 
донорства крові та її 
компонентів 

• розв’язання технічних проблем 
на загальнодержавному рівні 

• розробка НПА та стратегічних 
планів розвитку 

Центр крові 
Заготівля, тестування, переробка, 
зберігання, транспортування та 
розподіл (або знешкодження) крові 
та її компонентів 

 

Лікарняний банк крові та лабораторія 
трансфузійної імунології 

• Управління запасами, зберігання і розподіл 
компонентів крові в ЗОЗ 

• Забезпечення обов’язкового тестування перед 
трансфузіями 

Регіональний трансфузіологічний комітет 
 

• координація та контроль розвитку донорства 
• організація діяльності системи крові на місцевому рівні 

Лікарняний трансфузіологічний 
комітет 

 

контроль якості і безпеки надання 
послуг з трансфузії компонентів крові 



НАГЛЯД / КОНТРОЛЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
РІВЕНЬ 

 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ  
РІВЕНЬ  

ГОСПІТАЛЬНИЙ 
РВЕНЬ  
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Трансфузіологічний центр 
(функція координації) 

Національний 
трансфузіологічний комітет 

(функція дорадча та 
комунікативна) 

Регіональна установа 
національної системи крові 

(функція операційна) 

Регіональний 
трансфузіологічний комітет 

(функція дорадча та 
комунікативна) 

Лікарняний банк крові 
та лабораторії (підрозділи) 

трансфузійної імунології 
ЗОЗ 

(функція операційна) 

Лікарняний 
трансфузіологічний комітет 

(функція дорадча та 
комунікативна) 

НСЗУ 
(фінансування послуг 

відповідно до договорів) 

МОЗ України 
(ліцензування та нагляд) 



Першочергові заходи з реалізації  
Стратегії розвитку національної системи крові 

• ЗУ «Про донорство крові та її компонентів» 
• ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
• Стратегічне планування розвитку НСК із залученням заінтересованих сторін 
• Забезпечення запасів компонентів крові як універсального та загальнодоступного 

ресурсу держави 
• Проведення аудиту, оптимізації мережі закладів та установ системи крові  
• Утворення національного, регіональних та лікарняних трансфузіологічних комітетів 
• Перепрофілювання відділень трансфузіології та відділень переливання крові ЗОЗ в 

лікарняні банки крові  
• Розроблення та впровадження навчальних програм для спеціалістів закладів та установ 

НСК  
• Визначення функцій національної референс-лабораторії національної системи крові 
• Розроблення та запровадження в закладах та установах системи крові, ЗОЗ 

автоматизованої системи за компонентами крові 



Дякую за увагу ! 


