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Система якості  
• В КЗОЗ Харківський обласний центр служби крові  

розроблена, впроваджена та підтримується при 

постійному поліпшенні система управління якістю у 

відповідності до вимог: 

 - основних нормативно-правових документів МОЗ України, 

що стосується питань забезпечення якості та безпеки 

донорської крові, її компонентів та препаратів; 

 - стандартів ISO 9000, 9001, 15189 та пов'язаних з ними 

стандартів управління якістю; 

 - директив Європейського союзу, Належних виробничих 

практик GXP (GMP, GLP, GDP тощо). 

 

 

 



Забезпечення якості 
Забезпечення якості здійснюється на всіх етапах 

виробничого процесу та обов’язкове для усіх осіб, задіяних 

у виробництві компонентів крові: 

•  комплектуванні донорських кадрів;  

• вхідного контролю заготовленої донорської крові і витратних 

матеріалів;  

• виготовлення компонентів крові, проведення контролю за 

показниками якості та безпеки крові та її компонентів; 

• реалізація компонентів крові, контроль за умовами 

зберігання та транспортування до Закладів охорони 

здоров’я.  

 



Система документації 
• Наказом по закладу призначена Уповноважена особа, яка 

надає дозвіл на використання у виробництві сировини та 

матеріалів при вхідному контролі, дозвіл на реалізацію 

компонентів донорської крові. 

• На даний час розроблено та впроваджено: 

• Документованих процедур якості – 16 

• Стандартів підприємства – 4 

• Стандартних операційних процедур – 180 

• Інструкцій по експлуатації обладнання – 30 

• Специфікацій на донорську кров та її компонентів –15 

 



Система документації 

I рівень II рівень III рівень IV рівень 

Статут, Політика та цілі в 

області якості, 

Керівництво з якості, 

організаційна 

структура, накази 

СТП, ДПЯ, положення про 

структурні підрозділи,  

Посадові інструкції, інструкції з 

експлуатації (ІЕ), СОП, 

специфікації по контролю 

якості та безпеки 

Протоколи, журнали, звіти 

по результатам виконаних 

робіт, сертифікати на 

готову продукцію 



 
Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

 

Керівні 
процеси 

Аналіз СЯ з боку 
вищого керівництва 

Управління 
документацією та 

записами 

 Управління 
персоналом та 

знаннями 

Коригувальні та 
запобіжні заходи  

Управління 
відхиленнями  

Аналіз та управління 
ризиками 

Аудити та 
самоінспекції  



Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 
• 1. Аналіз СЯ з боку керівництва проводиться у відповідності 

до ДПЯ 15-2015-12-21. Це дозволяє забезпечити стратегічне 

планування діяльності закладу, розподілення відповідальності 

та повноважень персоналу, забезпечення закладу необхідними 

ресурсами (фінанси, персонал, інфраструктура), проведення 

періодичного аналізу діяльності закладу відповідності системи 

управління якістю. 

2. Управління документацією та записами проводиться у 

відповідності до СТП 04.01.05-2018. Описано  впровадження 

та забезпечення функціонування чіткої системи управління 

документацією для забезпечення того, що розробка, 

узгодження, затвердження, внесення змін, вилучення з обігу 

відбувалося своєчасно компетентним та уповноваженим на те 

персоналом; гарантованого застосування та знаходження на 

кожному робочому місці лише актуальної документації; 

запобігання використання документів, які втратили чинність. 

необхідне для фіксації результатів процесів, які можна 

використовувати для доказу відповідності вимог та 

ефективного функціонування СУЯ.  

 



Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 

• 3. Управління персоналом та знаннями проводиться у відповідності до 

ДПЯ 09-2015-12-11. Забезпечення кваліфікованим персоналом 

обов’язково при прийомі на роботу та в процесі роботи необхідної для 

випуску якісних компонентів донорської крові. Кожний працівник несе 

індивідуальну відповідальність за проведення робіт в рамках своїх  

посадових інструкцій у відповідності до положень підрозділу.  



4. Аудити та самоінспекції проводиться у відповідності до  СОП-08.01-

017. Запроваджено для здійснення внутрішніх перевірок технологічних 

та лабораторних процесів, документації, обладнання, приміщень закладу 

з метою оцінки їх відповідності принципам забезпечення якості і 

визначення необхідності проведення коригувальних та запобіжних 

заходів.                                

 

 

Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 



• 5. Аналіз та управління ризиками - 

розповсюджуються на всі етапи процесу 

управління ризиками для якості: ініціювання 

процесу; загальне оцінювання ризику, що включає 

ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику; контроль 

ризику з метою зниження ризику до прийнятного 

рівня або його усунення; інформування про ризик; 

моніторинг результатів процесу управління 

ризиками. 

 

 

Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 



• 6. Управління відхиленнями проводиться у відповідності до СТП 15.00.19-

2018. Розповсюджується на всі процеси та системи, обладнання, технічні 

засоби, сировину, матеріали, продукцію, де може виникнути відхилення від 

встановлених вимог, що може вплинути на якість компонентів донорської 

крові та відтворюваність процесів.  

Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 



• 7. Коригувальні та запобіжні заходи проводяться у відповідності до СТП 

16.00.20-2018. Створена система коригувальних та запобіжних дій, що є 

результатом розслідування рекламацій, невідповідностей, відхилень, 

відкликань, аудитів, інспектувань з боку регуляторних органів та їх висновків, 

а також тенденцій, виявлених при моніторингу функціональних характеристик 

процесу та якості продукції. 

•  

 

 

Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 



• 8. Управління змінами проводиться у відповідності до СТП 

14.00.18-2018. Створена та підтримується  у функціонуючому стані 

система управління змінами для всіх процесів та систем, обладнання, 

технічних засобів, сировини, матеріалів, продукції, які можуть 

зазнавати змін, що можуть вплинути на якість продукції та 

відтворюваність процесів.  

Процеси системи якості КЗОЗ ХОЦСК 

Керівні процеси: 



Основні процеси 



. 1.Управління донорською кров'ю та 

її компонентами (Технологічний 

процес)  
• Проводиться у відповідності до затверджених процедур системи якості. 

Підтвердження виконання технологічного процесу здійснюється з 

оформленням відповідних Протоколів, анкет, форм та журналів обліку, 

тощо у бумажному та в електронному вигляді.  

 

• У закладі впроваджена комплексна автоматизована інформаційна система  

«SMART», яка дозволяє стандартизацію  та контроль всіх етапів 

технологічного процесу що відповідають за планування, заготівлю, 

виробництво, лабораторні дослідження, апробацію, карантинізацію, 

видачу компонентів та препаратів крові в заклади охорони здоров’я, 

забезпечення та використання витратних матеріалів.  

 



• Підпроцес - Управління донорськими кадрами:  

 Реєстрація та облік донорів крові та її компонентів;  

 Проведення медичного обстеження донорів;  

 Порядок дій при виявленні гемотрансмісивних інфекційних 

захворювань. 

 

 

1.Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



•Підпроцес - Підготовка персоналу, приміщення, обладнання, матеріалів 

медичного призначення для проведення технологічного процесу: 

 Гігієнічна обробка рук медичного персоналу;  

 Підготовка до роботи спецодягу та взуття;  

 Підготовка виробничих приміщень; 

 Вхідний контроль матеріалів медичного призначення. 

 

1.Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



•Підпроцес - Підготовка персоналу, приміщення, обладнання, матеріалів 

медичного призначення для проведення технологічного процесу: 

 Підготовка обладнання  

 Правила поведінки  персоналу у Закладі та допуск до роботи;  

 Порядок прийому, обліку та розподілу матеріалів медичного 

призначення;  

 Порядок зберігання матеріалів медичного призначення.  

 

1.Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



Підпроцес – Заготівля донорської крові (сировини): 

 Порядок організації заготівлі донорської крові у виїзних та стаціонарних 

умовах;  

 Заготівля донорської крові; 

 Транспортування донорської крові та її зразків до Закладу.  

1. Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



•Підпроцес - Підготовка персоналу, приміщення, обладнання, матеріалів 

медичного призначення для проведення технологічного процесу: 

 Проведення вхідного контролю сировини, біологічного матеріалу у 

підрозділах закладу. 

1.Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



• Підпроцес - Виготовлення компонентів донорської крові – проводиться у 

відповідності до процедур та протоколів по виготовленню компонентів; 

• Маркування донорської крові та її компонентів;  

• Сертифікація готової продукції з оформленням Сертифіката якості з Дозволом 

до реалізації. 

 

 

 

1. Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



• Підпроцес  - Дистрибуція компонентів крові. 

 Зберігання компонентів донорської крові; 

 Порядок видачі компонентів донорської крові у заклади охорони 

здоров’я;  

 Транспортування компонентів донорської крові з дотриманням вимог 

«холодового ланцюга». 

1. Управління донорською кров'ю та її 

компонентами (Технологічний процес)  



• Контроль якості та безпеки – забезпечує організацію проведення лабораторного 

тестування та контролю якості донорської крові та її компонентів з метою 

попередження післятрансфузійних реакцій та ускладнень у реципієнтів та 

гарантування безпеки здоров’я донора. Проводиться у відповідності до: 

  Специфікацій на донорську кров та компоненти;  

 ДПЯ 19-2017-12-16 Організація та забезпечення якості преданалітичного етапу; 

 ДПЯ 31-2016-12-14 Організація та проведення ВЛКЯ в лабораторіях. Участь у 

зовнішньому контролі якості; 

 ДПЯ 32-2017-12-25 Організація проведення лабораторних досліджень донорської 

крові; 

 Процедур по проведення контролю якості та безпеки. 

 2. Контроль якості та безпеки 



• 3. Управління метрологічною діяльністю – 

проводиться у відповідності до процедур: 

Метрологічна діяльність у закладі: організація 

та проведення.  

 

4. Управління закупівлями основних та 

допоміжних матеріалів, тест-систем, тест-

реагентів, реактивів і виробів медичного 

призначення проводиться у відповідності до 

встановлених та затверджених вимог 

Специфікації користувача. 

 
Управління метрологічною діяльністю  

Управління закупівлями 

 

 



Управління приміщеннями та обладнанням 

• 5. Управління приміщеннями та обладнанням – забезпечення  

параметрів технологічного процесу виробництва компонентів крові, 

що відповідає вимогам НД та потребам усіх категорій споживачів, а 

також збереження експлуатаційних характеристик виробничого 

обладнання та приміщень, встановлення  порядку та правила 

визначення потреб, планування, будівництва та ремонту приміщень, 

планування закупок та ремонту технологічного обладнання, 

проведення кваліфікації приміщень та обладнання. 



Управління інфраструктурою 

Управління валідаційною діяльністю 
• 6. Управління інфраструктурою – створення умов для 

розробки та підтримки інфраструктури, необхідної для 

виробництва продукції та надання послуг: будівлі, 

обладнання, допоміжні служби. 

•  

7. Управління валідаційною діяльністю – управління 

процесом проведення валідації (кваліфікації) обладнання та 

виробничих систем, верифікації методик контролю якості та 

безпеки, валідації технологічного процесу.  

 



Рекламації та відкликання 

Охорона навколишнього середовища 

• 8. Рекламація та відкликання – управління процесом  для 

забезпечення належної роботи з претензіями, 

рекламаціями у випадку організації оперативного 

відкликання продукції. Всі рекламації та інша інформація 

відносно потенційно дефектної продукції ретельно 

розглядаються у відповідності із затвердженої процедури. 

 

• 9. Охорона навколишнього середовища - встановлення 

загальних вимог щодо поводження з медичними 

відходами для попередження їх негативного впливу на 

життя, здоров'я донорів, персоналу та довкілля; визначає 

порядок збирання, зберігання, сортування, 

транспортування, знезараження та утилізацію медичних 

відходів 

 



Дякую за увагу! 


