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Правове регулювання служби крові в країнах ЄС 

• Название вашей компании 

Директива 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

27 січня 2003 р., якою встановлюються стандарти якості та 

безпеки збирання, тестування, оброблення, зберігання та 

розповсюдження людської крові та її складових. 

 
Директива Комісії 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 р. стосовно 

певних технічних вимог до крові та її складових.  

 
Директива Комісії 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 р., стосовно 

вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції 

та події. 

 

Директива Комісії 2005/62/ЄС від 30 вересня2005 р., стосовно 

стандартів та специфікацій Співтовариства щодо систем якості 

для пунктів забору крові ( Офіційний вісник ЄС L 256, 1 жовтня 

2005 р., с. 41-48). 



ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КРОВІ ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВ 2002/98/ЄС 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ВІД 27 СІЧНЯ 2003 РОКУ 

 

 

«Лікарняний банк крові»  
 

• означає структурний підрозділ лікарні, 

що зберігає, розподіляє та може 

проводити тести на сумісність крові та 

компонентів крові для використання 

виключно в межах лікарні, зокрема, 

для трансфузії на базі лікарні. 

 

«Гемонагляд» (haemovigilance, 
гемобезпека, пильність щодо крові)   

• означає ведення процедур 

організованого нагляду, пов’язаних з 

важкими несприятливими або 

неочікуваними випадками чи 

реакціями донорів або реципієнтів та 

подальшим епідспостереженням. 

 



Нормативні акти з клінічної трансфузії  

Наказ МОЗ України № 164 від 05.07.1999р. «Про затвердження інструкцій, 
регламентуючих діяльність закладів служби крові України » 

✓ 

✓ 
Наказ МОЗ України № 211 від 09.03.2010р. « Про затвердження Порядку 
контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її 
компонентів » 

Розпорядження Кабінета Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 120-Р Про 
схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 
року та затвердження плану заходів щодо її реалізації 

✓ 

✓ Наказ МОЗ України № 1112 від 12.03.2011р. « Про затвердження 
Положення для установи переливання крові (щодо організації управління 
системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів) » 

✓ Наказ МОЗ України № 1093 від 17.12.2013р. « Про затвердження Інструкції 
з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові » 



СТРУКТУРНІ ОДИНИЦІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЗОЗ), 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАДАННЯ ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ 

 

• Лікарняний трансфузіологічний комітет (ЛТК)- дорадчий (координаційний) орган в ЗОЗ, 

який визначає організацію і порядок надання трансфузіологічної допомоги та контролює її якість. 

 

• Лабораторія трансфузійної імунології (ЛТІ)- структурний підрозділ ЗОЗ, що проводить 

ізосерологічні імуногематологічні дослідження перед трансфузіями компонентів крові. 

 

• Лікарняний банк крові (ЛБК)- структурний підрозділ ЗОЗ,  

який забезпечує організацію надання трансфузіологічної допомоги  

пацієнтам, замовляє та отримує з регіонального центру крові компоненти  

та препарати крові, зберігає, розподіляє їх, забезпечує  

контроль за проведенням імуногематологічних  

досліджень перед трансфузіями. 

 

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

Надання  

трансфузіо- 

логічної 

допомоги 

ЛТК 

ЛТІ ЛБК 



ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА 

Не хочу 

про це 

чути!!!! 



 
 
 
ЛТК ЗДІЙСНЮЄ НАСТУПНІ 
ФУНКЦІЇ: 
 

• Название вашей 
компании 

 Визначає алгоритм організації надання 
трансфузіологічної допомоги  
 

 Визначає порядок проведення імуногематологічних 
досліджень перед трансфузіями 

 Визначає чіткі правила призначення компонентів та 
препаратів крові 

  Забезпечує регулярний перегляд та оновлення 
документації ЗОЗ, розробляє стандартні операційні 
процедури щодо всіх аспектів організації та 
забезпечення надання трансфузіологічної допомоги в 
ЗОЗ. 

 Забезпечує виявлення, дослідження та звітування 
про небажані реакції та події, пов'язані з трансфузією 
компонентів та препаратів крові, розробляє заходи 
щодо їхнього попередження. 



 
 
 
ЛТК ЗДІЙСНЮЄ НАСТУПНІ 
ФУНКЦІЇ: 
 

• Название вашей 
компании 

 Забезпечує регулярний перегляд та 
оновлення документації ЗОЗ , що стосується 
надання послуг з трансфузії 

 Проводить моніторинг та контроль за 
наданням трансфузіологічної допомоги в ЗОЗ 

  Проводить моніторинг дотримання 
обгрунтованості та правильності оформлення 
Забезпечує проведення аудиту клінічних 
трансфузійних процесів для оцінки їх 
відповідності нормативним документам. 

 

  Сприяє навчанню та підготовці медичного 
персоналу, який бере участь у клінічному 
трансфузійному процесі. 



Лабораторія  
трансфузійної  імунології  – 
структурний підрозділ ЗОЗ, що проводить ізосерологічні та   

імуногематологічні дослідження перед трансфузіями 

 

Функції : 
 
 Проводять визначення груп крові реципієнтів за 

системами АВ0 та резус-належності реципієнтів;  
 Типування антигенів еритроцитів крові реципієнтів за 

трансфузійно значимими антигенами систем АВ0, 
Резус та Келл; 

 Дослідження на наявність імунних  
алоантитіл, визначення їх 
специфічності, клінічного значення 
та проведення тестів на сумісність 
перед трансфузіями.  

 
 

 

 



Правові основи  

для створення ЛБК 

  Положення про установи переливання крові (щодо 

організації управління системою якості і безпеки донорської 

крові та її компонентів), затверджене Наказом МОЗ України 

від 14.12.2010 № 1112 (далі – Наказ МОЗ №1112); 

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений 

Наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 (далі – 

Довідник); 

  Номенклатура лікарських спеціальностей, 

затверджена наказом МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359 

(Номенклатурою передбачено таку лікарську спеціальність як 
«Трансфузіологія». 

  Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я, 

затверджені Наказом МОЗ України від 14.03.2011 № 142.  

  Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з медичної практики, затверджені Постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285.  



Функції ЛБК: 

1. Централізоване отримання, 
облік надходження, зберігання та 
видача компонентів крові, 
інвентаризація та управління 
запасами, взаємодія з центром крові; 

2. Контроль за транспортуванням, 
дотриманням умов зберігання 
проведенням контролю якості 
компонентів крові перед видачею до 
структурних підрозділів; 

3. Координація, надання 
консультативної допомоги та 
контролю роботи фахівців, які беруть 
участь у трансфузійному процесі  

5. Контроль за оцінкою клінічної 
ефективності перелитих компонентів, 
моніторинг реакцій та подій, пов'язаних з 
трансфузією компонентів крові; 

6. Забезпечення впровадження 
гемонагляду 

7. Контроль за веденням обліково-
звітної документації щодо надання 
трансфузіологічної допомоги 

4. Контроль за дотримання клінічного 
трансфузійного процесу; 



8. Виявлення і аналіз 
післятрансфузійних реакцій та 
ускладнень; винесення для їх 
обговорення на ЛТК закладу та 
інформування  НТЦ; реєстрація 
результату трансфузії; оцінка 
необхідності подальших трансфузій). 

10. Впровадження, контроль та проведення 
спеціальних методів терапії 
(аутогемотрансфузії, реінфузії крові або її 
компонентів, обмінно-замінних, 
внутрішньоартеріальних, внутрішньокісткових 
трансфузій компонентів крові). 

9. Координація, надання консультативної 
допомоги та контролю роботи фахівців, які 
беруть участь у трансфузійному процесі 
(лікарів, молодших медичних працівників 
стаціонарних відділень, фахівців лабораторії, 
які проводять імуногематологічні 
дослідження, фахівців лабораторії 
трансфузійної імунології в багатопрофільних 
лікарнях); 

Функції ЛБК: 



Клінічний трансфузійний процес 

Оцінка  

клінічного стану  

і обгрунтування 

трансфузії 

Замовлення 

 компонентів  

крові 

Імуногематологічні 

дослідження 

Транспортування 

компонентів крові Трансфузія 

Контроль за станом 

пацієнта Пацієнт  



СТАН НАДАННЯ ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ  

Відсутність стандартизації  

Відсутність організації та керівних принципів надання трансфузіологічної допомоги  

в ЗОЗ ( ЛБК та ЛТК)  

Відсутність системи забезпечення якості трансфузійного процесу 

Відсутність стандартів переливання компонентів та препаратів крові   

Низький рівень підотовки фахівців з питань імунонематології та клінічної 
трансфузіології 

Не проводиться інформування пацієнта щодо трансфузії та альтернативних методів 
лікування 

Відсутність алгоритму простежування реципієнтів потенційно інфікованої крові 



Система якості для трансфузійного процесу повинна 

- гарантувати пацієнтам, що лікування є 
безпечним, ефективним і дієвим; 

- сприяти підвищенню якості та поперед-
женню післятрансфузійних реакцій та 
ускладнень.   



Еритроцити Плазма 

Від якості 
надання 
трансфузійної 
допомоги 
залежить життя 
хворого 

Тромбоцити 



Дякую за увагу !!! 


