
КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

 

Організація трансфузіологічної 
допомоги в Київській області 

 
Доповідач: голова комісії з реорганізації КЗ КОР “Київський 

обласний центр крові” Демський Віталій Васильович 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Заклади системи крові, що здійснюють заготівлю 
та переробку донорської крові в Київській області 

Структурні підрозділи КЗ КОР 

«Київський обласний центр 

крові» 

 

Відділення трансфузіології, що 

здійснюють заготівлю та 

переробку донорської крові 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Аналіз донорських кадрів за 2018 рік 
 

 

  2018 рік 2017 рік Різниця 

Абс.числ % 

Київська область 11590 12925 -1335 -10,3 

КЗ КОР „Київський 
обласний центр  

крові“ 

7817 8371 -554 -6.6 

Відділення 
трансфузіології 

3773 4554 -781 -17,1 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Аналіз донацій за 2018 рік 
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  2018 рік 2017 рік Різниця 

Абс.числ % 

Київська область 14657 16105 -1448 -8,9 

КЗ КОР „Київський 
обласний центр  

крові“ 

10565 11326 -761 -6.7 

ВТ районів 4092 4779 -687 -14,3 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Аналіз донацій за 2018 рік 

Кількість донацій на 1000 населення 
Кількість донацій на 1000 населення Київської області  у 2018 році склало 8,32 

донації, що нижче середніх даних по Україні у 2018 року (12,75). 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Аналіз заготівлі донорської крові за 2018 рік 
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  2018рік, л 2017рік, л Різниця,  
л / % 

  

  

Київська область 

  

7901.8 8046.94 - 145.1/-1,8 

КЗ КОР „Київський обласний центр 
крові“ 

  

5992.5 5798.41 +194.1/+3,3 

Відділення трансфузіології 

  

2047.9 2248.53 -200.6/-8,9 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Виготовлення еритроцитвмісних компонентів 
донорської крові за 2018 рік 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Виготовлення донорської плазми за 2018 рік 

 

 
 

 

  2018 рік, л 2017 рік, л Різниця 

л/ % 

  

   Київська область 3666.7 4132,17 -465.47/-11,2 

КЗ КОР „Київський 
обласний центр крові“ 

2667.4 2946,87 -279.47/-9,4 

Відділення 
трансфузіології 

999.3 1185,3 -186.0/-15,7 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Використання компонентів донорської крові за 
2018 рік 

    

В лікувальних цілях по Київській області використано 86,1% еритроцитвмісних 

компонентів, даний показник перевищує середній показник по Україні (72,4%), 

донорської плазми – 77,9%. 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Брак компонентів донорської крові за 2018 рік 
Показник браку еритроцитвмісних компонентів донорської крові у Київській області 

за 2018 рік склав 3,3%, даний показник значно нижчий ніж середній показник по 

Україні за 2018 рік (5,4%) 

 

 

 

 

 

Показник браку донорської плазми у Київській області за 2018 рік склав 3,6%, 

даний показник нижчий ніж середній показник по Україні за 2018 рік (3,9%) 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Основні напрямки діяльності системи крові 
Київської області у 2019 році для забезпечення 

підвищення якості компонентів донорської крові та 
медичних послуг 

 
 Підвищення рівня інфекційної безпеки компонентів донорської крові 

  Підтвердження достовірності результатів лабораторних досліджень 

  Забезпечення доступності для населення компонентів донорської крові 

  Використання сучасних технологій при виготовленні компонентів донорської 

крові 

  Поліпшення системи управління якістю та підвищення рівня задоволеності 

замовників послуг 

  Створення проекту оптимізованої системи крові Київської області 

 Забезпечення зворотнього зв‘язку з лікувально-профілактичними закладами 

Київської області 

 

 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Підвищення рівня інфекційної безпеки компонентів 
донорської крові 

 
 Скринінгові дослідження проводяться методами ІХЛА/ПЛР згідно Алгоритму 2 

наказу МОЗ України від 19.02.2013р. № 134 «Про затвердження Порядку 

скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції»  

 

 Для забезпечення безперебійної роботи КЗ КОР “Київський обласний центр 

крові” у 2019 році встановлено резервний аналізатор ARCHITECT і2000sr 

 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Підтвердження достовірності результатів 
лабораторних досліджень 

     Відділ лабораторних досліджень  КЗ КОР “Київський обласний центр крові” приймає участь 

у міжнародних програмах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень EQAS за 

напрямками: виявлення маркерів гемотрансмісивних інфекцій, клінічна біохімія та гематологія, 

з початку участі у програмах відділ лабораторних досліджень отримав 100% відповідності 

результатів дослідження 

 Назва програми Надання 

результатів 

дослідження 

Кількість 

обстежених 

зразків у 2019 

році 

Відсоток виявлення 

відповідності 

результатів 

дослідження 

ВІЛ/Гепатити щомісячно 6 100% 

Сифіліс/Шагаса щомісячно 7 100% 

Гематологія щомісячно 6 100% 

Клінічна хімія щомісячно 2 100% 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Підтвердження достовірності результатів 
лабораторних досліджень 

 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Підтвердження достовірності результатів 
лабораторних досліджень 

 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Видача еритроцитвмісних компонентів донорської 
крові 

 

Видача еритроцитвмісних компонентів донорської крові КЗ КОР “Київський обласний 

центр крові” за 8 місяців 2019 року у порівнянні з 8 місяців 2018 року 
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розчині 

Еритроцити з видаленим 
тромболейкоцитарним 
шаром у додатковому 

розчині 

Еритроцити збіднені на 
лейкоцити у додатковому 

розчині 

8 місяців 2018 року 169,553 2,135 618,823 372,208

8 місяців 2019 року 143,81 457,332 37,289 719,244
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Видача донорської плазми 
 

Видача донорської плазми КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

 за 8 місяців 2019 року в порівнянні з 8 місяцями 2018року 
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Видача тромбоцитів аферезних 
 

Видача тромбоцитів КЗ КОР “Київський обласний центр крові” за 8 місяців 2019 року в 

порівнянні з 8 місяцями 2018 року  
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вірусінактивовані, д 

Тромбоцити аферезні 
всього, д 

Тромбоцити відновлені з 
дози крові 1 д 

8 місяців 2018 року 624 0 624 71

8 місяців 2019 року 522 286 808 38
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КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Забезпечення доступності для населення 
компонентів донорської крові 

 

 Безоплатна видача компонентів донорської крові для 40 лікувально-

профілактичних закладів Київської області 

 Наявність відповідних запасів компонентів донорської крові для 

забезпечення 40 лікувально-профілактичних закладів Київської області 

 Проведення щоденного моніторингу запасів та видачі компонентів 

донорської крові, щоденний моніторинг запасів у всіх відділеннях 

трансфузіології Київської області  

 Проведення оперативного транспортування компонентів донорської крові 

транспортом центру крові та волонтерами ГО «Мотохелп» (згідно укладеної 

угоди) 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Поліпшення системи управління якістю 
компонентів донорської крові та підвищення рівня 

задоволеності замовників послуг 

 

     Проведення постійного поліпшення якості послуг КЗ КОР 

“Київський обласний центр крові” шляхом аналізу індикаторів якості та 

скарг/рекламацій, задоволеності потреб лікувальних закладів,  

проведення  анкетувань донорів та лікувально-профілактичних закладів  

 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

Проблемні питання системи крові  

Київської області 
 

 Відсутність затвердженого механізму розрахунку ціни на 

компоненти донорської крові. 

 Не врегульоване та не своєчасне постачання медичних виробів 

за кошти Державного бюджету України. 

 Залучення фахівців служби крові до розроблення протоколів 

лікування. 

 

 

 



КЗ КОР “Київський обласний центр крові” 

 

Дякую за увагу! 

 
 


