
Служба крові України 
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Харківська медична Академія  

післядипломної освіти 
Кафедра “Анестезіології, інтенсивної терапії, 

трансфузіології та гематології ” 



Трансфузіологія: 

Виробнича 

трансфузіологія 

 

Обласний центр 

служби крові 

Виробнича 

трансфузіологія 

 

Обласний центр 

служби крові 

 

 

Організація 

донорства  

 

Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

Трансфузійна 

імунологія 

 

Лікарняні банки 

крові 

 

 

Клінічна 

трансфузіологія 

 

Лікарняні банки 

крові 



Щорічно компоненти і препарати крові 
отримують 

350 000 – 400 000  

хворих у критичному для життя стані 

Надання  

трансфузійної допомоги  

в Україні 



Мережа закладів служби крові 
України 2015-2018рр 
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Донації за 2015-2018рр 
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Використання еритроцитів, л 
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Заготівля та використання плазми, л 
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2015 164990 76438 46,3 36942 22,4 8363 5,1 43247 

2016 162519 74957 46,1 36523 22,5 8086 5,0 42953 

2017 156819 73396 46,8 15823 10,1 7595 4,8 60005 

2018 159479 71487 44,8 35986 22,6 6294 4,0 45712 

Заготівля та використання плазми, л 



Служба крові України 

Обласні  

центри 

крові 

Міністерство 
охорони здоров’я 

України 

Інші  
міністерства 
та відомства 

АМН  

України 

Відомчі  

центри 

крові 

Відділення 

трансфузіології 

МОЗ України 

Відділення 

трансфузіології 

клінік НДІ 

ДУ «Інститут  

патології крові 

та трансфузійної 

медицини  

НАМН України» 

м. Львів 

Філії та 

відокремлені 

підрозділи 

центрів крові 

Відділення 

трансфузіології лікарень 

Лікарні, що ведуть заготівлю 

крові без створення ВТ 

ДУ «Інститут 

гематології та 

трансфузіології   

НАМН України» 

м. Київ 

Департаменти 
Охорони 

здоров’я ОДА 



Основні недоліки існуючої системи  крові: 

 За результатами оцінки 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, 
виготовленими з плазми 

 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  



Що робити ? 



Засади реформування служби крові  

 Управління службою крові 

 Розвиток донорства  

 Економічний аналіз служби крові  

 Централізація виробничої ланки 
служби крові на рівні регіону 

 Впровадження система якості 

 Розвиток клінічної трансфузіології 



Проект Закону «Про донорство крові та її 

компонентів і національну систему крові» 

 Номер 9452 від 28.12.2018 

 Включено до порядку денного:   

2679-VIII  від 07.02.2019 

 
Дати та стан 
проходження: 

            Знято з розгляду 

29.08.2019 Проект відкликано 

02.01.2019 Надано для ознайомлення 

29.12.2018 Направлено на розгляд Комітету 

28.12.2018 Передано на розгляд керівництву 

28.12.2018 Одержано Верховною Радою 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 20 лютого 2019 р. № 120-р  

Київ 
 

Про схвалення Стратегії розвитку національної 
системи крові на період до 2022 року та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації 
 
1. Схвалити Стратегію розвитку національної 
системи крові на період до 2022 року, що 
додається. 
2. Затвердити план заходів щодо реалізації 
Стратегії розвитку національної системи крові на 
період до 2022 року, що додається. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80#n115
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80#n115
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2019-%D1%80#n115
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 25 жовтня 2017 р. № 1106 

Київ 
 

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
 

З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, Кабінет Міністрів України постановляє: 
 

1. Затвердити план заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, що додається. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

27.04.2018 № 824 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
Міністерства охорони здоров’я України  

на 2018 рік з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони 

 

 

1415. Розроблення і здійснення заходів з метою 

стимулювання добровільного та безоплатного 

донорства крові   (відсутні) 

 

 



1409. Визначення уповноваженого державного 

органу, відповідального за якість та безпеку 

людської крові та її компонентів  (відсутні) 

 

1410. Приведення у відповідність з нормами ЄС 

ліцензійних умов і процедур ліцензування та 

акредитації служб крові та банків крові лікарень 

(Нова редакція Закону України «Про донорство 

крові та її компонентів, ЗУ «Про ліцензування….. ) 

 

1411. Забезпечення ефективного державного 

нагляду і контролю за діяльністю служб крові та 

банків крові лікарень   (відсутні) 

 

 



1412. Встановлення вимог (в тому числі технічних) 

до провадження діяльності із збору, тестування, 

обробки, зберігання та розподілу людської крові 

відповідно до стандартів ЄС 

 (Нова редакція Наказу МОЗ № 385) 
 

1413. Створення механізму відстеження 

переміщення крові та її компонентів 

(Національний реєстр донорів, реєстр пацієнтів) 
 

1414. Впровадження механізму моніторингу та 

обміну інформацією щодо негативних явищ і 

реакцій, пов’язаних із збором, тестуванням, 

обробкою, зберіганням та розподілом крові та її 

компонентів  (відсутні) 

 

 



Реєстр пацієнтів 



 

 

1416. Посилення санкцій за порушення 

законодавства в галузі донорства крові  

та її компонентів  (відсутні) 

 

1417. Формування механізму періодичної 

звітності щодо якості і безпеки крові та її 

компонентів  (Звітна форма № 39 – облік доз) 

 

 



 Дякую за увагу ! 
Харківський обласний центр служби крові 

http://bloodservice.org.ua 

 
Асоціації донорства крові та трансфузійної допомоги 

http://transfusiology.com.ua 

http://bloodservice.org.ua/
http://bloodservice.org.ua/
http://bloodservice.org.ua/
http://bloodservice.org.ua/
http://bloodservice.org.ua/
http://transfusiology.com.ua/
http://transfusiology.com.ua/
http://transfusiology.com.ua/
http://transfusiology.com.ua/
http://transfusiology.com.ua/
http://transfusiology.com.ua/
http://transfusiology.com.ua/


Використання еритроцитів  
по Харківській області, л 
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Система служби крові Польщі 
Населення: 38,53млн 
Площа: 312 658 км²  
 

- 21 Регіональних центрів 
донорства крові (RCKiK ) 
- Військовий центр крові 
(WCKiK ) 
- Центр крові МВС 
 

Регіональні центри донорства 
крові має свої філії – відділення 
трансфузіології (ВТ).  
 

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 



Впровадження система якості 

 Єдині вимоги до виготовлених компонентів 

крові згідно Наказів МОЗ України 

 Стандартне обладнання для виготовлення 

компонентів крові 

 Стандартне обладнання для тестування крові 

 Стандартне обладнання та методи 

імунологічних обстежень 

 Єдина програма підготовки персоналу для 

виробничої трансфузіології 



Проект національної служби крові 
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охорони здоров’я 

України 
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центр 

Національний 
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ДОЗ 

 

Трансфузійна 
допомога 

 

Обласні центри 
служби крові 

Лікарняні  
банки  
крові 

Лікарняні, 
трансфузійні 

комітети 

Обласні 
трансфузійні 

комітети 

Філії 


