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Принципи роботи із залучення 

добровільних безоплатних донорів крові 

в комунальному підприємстві 

“Рівненський обласний центр служби 

крові” Рівненської обласної ради 
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Рівненський обласний центр служби крові 
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      “Формування стабільної бази безпечних донорів крові 

потребує довгострокового підходу, який передбачає не 

тільки створення ефективної програми добровільного 

донорства крові, але й підвищення рівня обізнаності та 

усвідомлення важливості донорства крові як соціальної 

норми” (Всесвітня організація охорони здоров'я, 2010).  

 

                 Важливим напрямом роботи служби крові є 

агітація і пропаганда донорства, зокрема залучення 

донорів крові та її компонентів. На сьогодні завдання  

щодо розвитку донорства цілком і повністю покладені на 

службу крові. 

 

 

 



Світовий досвід свідчить, що заклади служби 

крові не можуть самостійно впоратися з таким 

обсягом роботи. 

Наразі більшість фахівців, задіяних у сфері 

організації, розвитку та пропаганди 

добровільного донорства крові, солідарні в тому, 

що Україні вкрай необхідно підвищити значення 

інституту донорства крові. Допомогти у 

вирішенні цього завдання покликані безцінні 

помічники служби крові – спеціально 

підготовлені рекрутери.  
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Для трансфузіології, донорства, як і для медицини 

загалом, гостро постають проблеми біомедичної етики. 

Провідними спеціалістами-трансфузіологами світу був 

розроблений “Кодекс етики кроводачі та безпеки трансфузій 

для реципієнта”. 

Цей Кодекс був розроблений і прийнятий ВООЗ і 

Генеральною Асамблеєю Міжнародного товариства 

переливання крові (ISBT) 12 липня 2000 р. 

«Донація крові, включаючи донацію гемопоетичних 

тканин для трансплантації, повинна бути добровільною і 

безоплатною при будь-яких обставинах; не повинно бути 

будь-якого примусу щодо донора. Донор повинен дати 

інформовану згоду на донацію крові або компонентів крові з 

подальшим законним їх використанням службою крові…» – 

один із пунктів Кодексу. 
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        Основні причини зменшення кількості донорів: 

низький рівень життя населення; 

погіршення соціально-демографічної ситуації; 

погіршення епідеміологічної ситуації щодо 

захворюваності донороспроможного населення на 

трансфузійно-трансмісивні інфекції; 

ліквідація колишньої планової системи організації 

донорства; 

зниження активності щодо пропаганди донорства в 

засобах масової інформації. 
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Умови впровадження 100 % добровільного 

безоплатного донорства крові:  

наявність фахівців із спеціальними навичками з 
маркетингу і комунікацій; 

 налагодження зв'язків з усіма зацікавленими учасниками; 

довіра населення до закладів служби крові; 

створення національних програм добровільного 
донорства; 

сприяння формуванню культури добровільного донорства; 

надання донорам якісного обслуговування та належної 
уваги; 

належне стабільне фінансування закладів служби крові. 



Робота по залученню добровільних 

безоплатних донорів вимагає великих 

зусиль: 

•прямого залучення (рекрутингу); 

•взаємодії з роботодавцями, органами 

державної влади всіх рівнів; 

•підтримання постійного контакту з 

донорами; 

•підтримання донорських баз. 
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Проблеми залучення до добровільного 

донорства крові 

Для досягнення поставленої мети 

необхідно відмовитися від закликів 

кризового донорства (заклик до донорства 

після аварій і катастроф) і нагнітання 

непотрібного ажіотажу. Але при цьому 

направити зусилля на надання адресної 

допомоги лікувальним установам, залучення 

донорів необхідної групи крові для 

конкретних цільових груп. 
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Рекрутер донорів – це лице 

центру крові 

Рекрутера донорів крові можна назвати менеджером або 

консультантом з підбору донорів. Він повинен задовольнити 

потреби як закладів центру крові,  так і потенційних донорів. 

Завдання та обов'язки рекрутера з донорства: 

oрозробляє та впроваджує ефективні стратегії для залучення 

широких верств населення до донорства, в першу чергу молоді, 

шляхом організації та координування заходів, таких як дні донора, 

кампанії у ЗМІ та культурні програми в місті; 

ocтворює й підтримує базу активних та потенційних спонсорів; 

ocпівпрацює з іншими службами, фондами, товариствами 

(Товариство Червоного Хреста, службою сім’ї та молоді, 

закладами освіти та ін.); 
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oздійснює координацію зв'язків і безпосередньо, зв’язок закладу з 

громадськістю відповідно до політики центру крові; 

oспівпрацює з донорами шляхом спілкування через соціальні 

мережі; 

oпроводить інформаційно-просвітницькі презентації спонсорам, 

волонтерам, донорам щодо вимог та цілей донорства крові 

(соціальна реклама, зустрічі, конференції, співбесіди, “Дні 

відкритих дверей”, звернення, виступи на теле- і радіопередачах, 

повідомлення в мережі Інтернет, статті в друкованих виданнях, 

тощо); 

oорганізовує та бере участь у заходах, присвячених Всесвітньому 

дню донора крові; 

oсприяє просуванню позитивного іміджу центру крові та 

донорства крові в суспільстві, водночас підтримуючи загальні 

цінності та імідж закладу. 

 
11 



Результати командної роботи центру крові щодо 

100% безоплатного донорства 
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Результати командної роботи центру крові 

щодо 100% безоплатного донорства
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Відповіді на запитання 

“Чому Ви здавали кров?” 

(2017 р.) 
хотів допомогти – 15 %; 

хотів безкоштовно 
обстежитися – 5 %; 

було цікаво, що це – 2 %; 

це тепер модно –  3 %; 

хотів довідку –  25 %; 

попросили знайомі, 
родичі –  50 %; 

хотів заробити грошей 
–  0 %. 

Відповіді на запитання 

“Чому Ви здавали кров?” 

(2018 р.) 

хотів допомогти – 55 % ; 

хотів безкоштовно 
обстежитися  – 10 %; 

було цікаво, що це –  3 %; 

це тепер модно –  2 %; 

хотів довідку –  15 %; 

попросили знайомі, родичі 
–  15 %; 

хотів заробити грошей – 
0  %. 

Опитування донорів 
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Партнерство та командна робота 

центру крові і закладів охорони 

здоров'я призвели до: 

розуміння факторів, що формують 

попит у компонентах крові; 

визначення пропозицій, які 

задовольняють цей попит; 

формування управління запасами крові 

та її компонентів. 
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Запропонована модель 

пропаганди донорства веде до: 

формування культури добровільного донорства крові; 

збільшення кількості безоплатних донорів крові та її 

компонентів; 

мінімізації кількості компонентів крові, відбракованих у 

зв'язку з закінченням терміну придатності; 

формування достатнього і постійного контингенту 

добровільних донорів; 

визначення реалістичних цілей, які ведуть до створення 

стабільних програм, пов'язаних з донорством. 
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Висновок 

 
Добровільне безоплатне 

донорство крові – це основа 

безпечного і достатнього 

забезпечення компонентами крові 

населення. 

19 



 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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