
Зберігання і транспортування донорської крові та її 
компонентів з дотриманням «холодового ланцюга». 

Вимоги до обладнання.

ІРИНА БЕЗБОРОДОВА

Начальник відділу управління та забезпечення якості

КЗОЗ ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ
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• «Холодовий ланцюг» ‒ це зберігання і транспортування крові
та її компонентів при належній температурі, в належних умовах від пункту заготівлі
до пункту їхнього використання.

• «Холодовий ланцюг» для донорської крові та її компонентів починається з моменту
отримання крові від донора і триває аж до переливання компонентів крові
реципієнту.



Нормативні документи, що регламентують діяльність щодо 
належного зберігання і транспортування донорської крові та її 

компонентів

• Наказ МОЗ України від 05.07.1999 №164 (рекомендаційного характеру)

• «Про затвердження інструкцій, регламентуючих діяльність закладів служби крові
України»

• Наказ МОЗ України від 09.03.2010 №211

• «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки
та якості донорської крові та її компонентів»

• Наказ МОЗ України від 12.03.2011 №1112

• «Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо організації
управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)»

• Наказ МОЗ України від 17.12.2013 №1093

• «Про затвердження Інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості
компонентів крові»



Керівництва ЄС, що стосуються якості та безпеки донорської крові 
та її компонентів, належного зберігання і транспортування

• Керівництво з приготування, використання та забезпечення якості 
компонентів крові Європейського директорату з якості лікарських 
засобів та охорони здоров’я (EDQM). Рекомендація №R(95)15.

• 19-те видання, 2017 рік

• 17-те видання, 2013 рік (офіційний переклад 
російською)

• 16-те видання, 2011 рік (офіційний переклад 
російською)

• 11-те видання, 2005 рік (офіційний переклад 
українською)



Керівництво ВООЗ з організації, обслуговуванню та використанню 
обладнання холодового ланцюга для крові



Загальні правила зберігання донорської крові
та її компонентів

Умови зберігання компонентів крові повинні забезпечувати функцію клітин крові або 
факторів згортання протягом усього періоду зберігання

•Кров та еритроцитовмісні компоненти необхідно зберігати при температурі
від 2 до 6°С з метою запобігання гемолізу та мікробному забрудненню;

•Тромбоцити вимагають зберігання при температурі від 20°С до 24°С в умовах
постійного автоматичного помішування і повинні зберігатися в термошейкері;

•Плазмові компоненти крові та кріопреципітат вимагають зберігання в замороженому
стані

і повинні зберігатися в морозильних камерах при температурі мінус 30°С та нижче;

•Холодильне обладнання, призначене для зберігання компонентів крові повинно
використовуватися тільки за призначенням.



Умови зберігання і транспортування донорської крові 
та еритроцитовмісних компонентів

Умови
Температурний

діапазон
Час зберігання

Транспортування донорської крові
до місця її переробки

від 20 до 24°C меньше 6 годин

Зберігання компонентів
донорської крові

від 2 до 6°C
В залежності від

гемоконсерванта: 
до 21, 35 та 42 діб

Транспортування компонентів
донорської крові

від 2 до 10°C меньше 24 годин



Вимоги до транспортування донорської крові та її компонентів: 

• Для перевезення донорської крові та її компонентів необхідно використовувати
валідовані термоконтейнери, в яких підтримується відповідна температура
зберігання компонента впродовж допустимого максимального часу (24 години) та
граничні значення температури при транспортуванні.

• Бажане використання температурних індикаторів або логерів для стеження за
температурою під час транспортування.

• Кількість холодоагенту повинна дорівнювати об`єму донорської крові або її
компонентів.



Обладнання для забезпечення вимог «холодового ланцюга»

Для зберігання

донорської крові та її компонентів

Холодильники

Морозильні камери

Міксери
для зберігання тромбоцитів

Інше

Контейнери
для транспортування

Засоби моніторингу 
температури

Обладнання
для розморожування 

плазми

Допоміжні прилади до 
холодильного обладнання 

(стабілізатори напруги, 
резервні генератори)



Контейнери для транспортування компонентів крові



Види контейнерів для транспортування

• Термоконтейнери для
транспортування донорської крові та
її компонентів, які за допомогою
акумуляторної батареї можуть
підтримувати холод протягом
24 годин.

• Термоконтейнери, що під'єднуються
до електросистеми автомобіля.
Вони достатньо дороговартісні, але
дозволяють використовувати їх без
застосування охолоджувальних
елементів.



Температурні логери для контролю дотримання вимог 
«Холодового ланцюга» 



Вимоги до транспортування компонентів крові 
(наказ МОЗ України №1093)

Компоненти крові Умови транспортування

Еритроцитовмісні 

компоненти крові

• Температура транспортування еритроцитів - від +2 °С до +6 °С

• Температура контейнерів для еритроцитів не повинна опускатися нижче за +1 °С та 

підніматися вище +10 °С

• Наприкінці максимального часу перевезення (24 години) температура не повинна 

перевищувала +10 °С

• Відсутність жорсткої вібрації контейнерів з компонентом

Тромбоцити • Транспортування в ізольованих контейнерах з елементами, які стабілізують температуру, 

підтримуючи її при перевезеннях максимально наближеною до рекомендованої для 

зберігання

• Відсутність жорсткої вібрації контейнерів з компонентом, періодичне струшування для 

запобігання агрегації тромбоцитів

• Час перевезення без перемішування не повинен перевищувати 24 години.

Плазмові 
компоненти крові 

• Мають транспортуватись у замороженому стані при температурі, що відповідає 
температурі зберігання

• Із замороженими компонентами потрібно поводитись надзвичайно обережно, оскільки 
при низьких температурах контейнери можуть стати крихкими та тріснути



Транспортування компонентів крові 



Тривалість зберігання  компонентів крові 
(накази МОЗ України №211 та №1093 )

Компонент Температурний діапазон
Максимальна

тривалість зберігання

Еритроцити і консервована 
кров

Від 2 до 6°C
Від  21 до 42 діб 

відповідно до процесу  
приготування

Тромбоцити від  20 до 24°C До 5 діб

Плазма  (ПСЗ, ПСЗ 
лейкофільтрована, ПЗ, КСНП)

мінус 30 °C або нижче 
від  мінус 18 °С до мінус 30 °С

36 місяців
3 місяці

Еритроцити 
(кріоконсервування)

До 30 років залежно від процесу приготування та 
зберігання

Тромбоцити 
(кріоконсервування)

До 24 місяців залежно від процесу приготування та 
зберігання



Вимоги до зберігання компонентів крові

• Холодильне обладнання, призначене для зберігання 

еритроцитарних компонентів крові повинно 

використовуватись тільки за призначенням;

• Сумісне зберігання компонентів крові з іншими

лікарськими  засобами та сторонніми матеріалами

заборонено;

• Зберігання компонентів крові у дверцятах

холодильників  заборонено.



Вимоги до зберігання компонентів крові

• Холодильне обладнання,  призначене для зберігання компонентів крові, 

повинно бути обов’язково промарковано у відповідності до особливостей 
застосування з вказівкою про температурну границю реагування.



Вимоги до зберігання компонентів крові 
в Закладах охорони здоров'я 



Холодильне обладнання для зберігання компонентів крові 



Контроль температури

• Температура всередині кожного холодильника повинна безперервно реєструватися;

• Розподіл температур всередині повинен бути рівномірним;

• Обладнання повинно мати прилади для запису (моніторингу) температури;

• Термометр для спостереження за температурою в холодильнику повинен розміщуватися 
всередині контейнера, заповненого 10% розчином гліцерину до нормального об'єму 
компоненту, що зберігається та бути розміщеним у верхній частині холодильника (для 
великих холодильників 2 термометри);

• Термометр для спостереження за температурою в морозильнику повинен розміщуватися 
всередині контейнера, заповненого 100% розчином гліцерину до нормального об'єму 
компоненту, що зберігається;

• Система оповіщення про зупинку роботи обладнання повинна бути забезпечена 
акустичними та оптичними сигналами та регулярно перевірятися.



Обладнання для зберігання тромбоцитів



Обладнання для зберігання тромбоцитів

• Повинно забезпечувати належне перемішування вмісту контейнера, а також газовий обмін через 
стінки контейнера;

• Контейнер повинен розташовуватись етикеткою донизу;

• Складати контейнери один на один заборонено;

• Повинно запобігати складанню контейнера;

• Повинно мати регулятор швидкості, щоб уникнути спінювання.

Процес Температурний 
діапазон

Час зберігання

Зберігання

від 20°С до 24°С

5 днів

Транспортування 24 години

Після видачі — до переливання ЗО хвилин

У відкритій системі або об'єднані в пул 4 години



Необхідний набір обладнання для ЛБК - термоконтейнери



Необхідний набір обладнання для ЛБК – холодильне 
обладнання



Необхідний набір для ЛБК – водяна баня



Бажаний набір обладнання для ЛБК

Резервний генератор та стабілізатори напруги для всього холодильного обладнання



Загальний об'єм холодильного обладнання

• Загальний об'єм холодильного обладнання системи «холодового ланцюга» залежить від 
кількості компонентів крові, який необхідний закладу охорони здоров'я для нормального 
функціонування;

• Для наступних рівнів «холодового ланцюга» (відділень лікарні) загальний об'єм 
холодильного обладнання повинен забезпечувати належне зберігання всієї кількості 
компонентів крові, що перебувають на даному рівні;

• Для дотримання «холодового ланцюга» бажано передбачити наявність в лікарняних 
відділеннях холодильника для короткочасного зберігання компонентів крові, отриманих з 
банку крові.

• Внутрішня частина холодильного обладнання повинна бути легко доступною для огляду;

• Розрахунок об'єму зберігання проводять за показниками співвідношення геометрії 
упаковки компоненту (об'єм упаковки в см3) до загального об'єму холодильного 
обладнання.



Пристрій для одночасного моніторингу 
різних видів обладнання «Холодового ланцюга» 

• Термографи пов'язані з датчиками
температури, які встановлені в
різних елементах обладнання
«Холодового ланцюга».

• Температура кожного із цих
елементів обладнання одночасно
реєстується і відображається на
дисплеї в одному місці, вибраному
користувачем



В разі відсутності спеціальних пристроїв

В разі відсутності спеціальних пристроїв, які
сертифіковані для вимірювання температур в
транспортних контейнерах, можна
скористатися наступною процедурою:

• Між двома контейнерами з кров'ю чи
компонентами крові розмістити
контрольний повірений термометр
(етикетки контейнерів повинні міститися
на зовнішніх стінках контейнеру, а до
термометра повинні прилягати поверхні
контейнеру без етикеток), контейнери
фіксують один до одного за допомогою
гумового кільця обхватки.



Стандартизація та повірка термометрів

• Термометри, які використовуються при заготівлі, переробці, зберіганні,
транспортуванні крові та її компонентів повинні бути повірені до початку
використання, а в подальшому періодично повірятись відповідно до графіка
метрологічної повірки. При пошкодженні або виникненні сумнівів в його точності
виконується позачергова повірка.

• Термометри до приладів та контейнерів повинні мати можливість ідентифікації їх
з приладом, обладнанням, до якого вони призначені та валідовані.



Холодильник лікувального підрозділу
закладу охорони здоров'я

• Персонал лікарняного банку крові відповідає за видачу крові у відповідний
лікувальний підрозділ закладу охорони здоров'я за умови, що трансфузію
компонентів крові буде здійснено в межах 30 хвилин;

• Як що розпочати трансфузію через 30 хвилин неможливо, компонент крові
потрібно зберігати в придатному і контрольованому холодильнику, призначеному
для зберігання донорської крові та її компонентів, у лікувальному підрозділі
закладу доти, доки він не буде потрібен для трансфузії;

• Холодильник повинен підтримувати температуру в діапазоні
від 2°C до 6°С і мати температурну сигналізацію та (або) термометр і бути
валідованим.



Умови бракування дози компонента крові:

• Доза компоненту крові перебувала поза холодильником більше 30 хвилин; 

• Зірвана або порушена контрольна етикетка на гемоконтейнері;

• Наявні будь-які ознаки того, що гемоконтейнер був розкритий;

• Наявні будь-які ознаки гемолізу; 

• Якщо температура зберігання та транспортування компонентів  перевищує  
нормовану температуру;

• Розморожена ПСЗ та кріопреципітат бракується, якщо не були введені реципієнту. 
Повторне заморожування недопустиме!



ПРАКТИЧНІ ДІЇ

Наступного разу, коли кров буде повернута з якого-небудь 
відділення, перевірте наступне:
– Чи був контейнер для транспортування належним чином ізольований або запечатаний, 

або ж його слід замінити на інший контейнер?

– Чи було достатньо холодових елементів? 

– Чи були холодові елементи повністю заморожені (якщо ні, то, можливо, необхідно 
перевірити морозильник).

– Чи була температура повернутої дози за межами необхідного діапазону?

– Якщо так, то отримаєте дозвіл на те, щоб її забракувати, і спробуйте встановити 
причини проблеми. 

– Рішення про те, забракувати чи дозволити повторно використовувати дозу компоненту, 
повинно прийматись завідувачем ЛБК.



Журнал реєстрації холодового ланцюга компонентів 
крові в лікарняному банку крові (зразок)
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Стандартні операційні процедури (СОП) по забезпеченню контролю 
«холодового ланцюга»

• Формування та подача заявки в Центр крові на отримання потрібних компонентів 
для ЗОЗ в плановому та екстреному випадках у;

• Транспортування та контроль температури компонентів при доставці в лікарняний 
банк крові;

• Розміщення компонентів на зберігання в холодильному обладнанні;

• Моніторинг умов зберігання;

• Отримання заявки та проведення необхідних аналізів до видачі компонентів крові у 
структурні підрозділи лікарні;

• Транспортування еритроцитів, розмороженої СЗП та кріопреципітату, концентрату 
тромбоцитів з лікарняного банку крові в структурні підрозділи закладу охорони 
здоров'я.



Стандартні операційні процедури (СОП) по забезпеченню контролю 
«холодового ланцюга» 

• Повернення компоненту крові із структурного підрозділу лікарні в лікарняний банк 
крові;

• Моніторинг температури в холодильниках, морозильних камерах, кліматичних 
камерах з тромбоміксером, водяній бані;

• Наявність інструкціїї з експлуатації , порядку роботи та очищення обладнання для 
транспортування та зберігання;

• Профілактика холодильного обладнання лікарняного банку крові, кваліфікація та 
метрологічна повірка термодатчиків;

• План екстрених заходів на випадок виникнення аварійних ситуацій порушення 
«холодового ланцюга».



Висновки:

Для забезпечення ефективного функціонування «холодового 
ланцюга»  Лікарняного  банку крові необхідно дотримуватись 
наступних умов:
• встановлення необхідного холодильного обладнання, яке відповідає всім вимогам 

зберігання компонентів крові;

• розробка необхідних інструкцій , процедур по порядку використання та очищення;

• навчання персоналу;

• забезпечення належного використання холодильного обладнання;

• ведення необхідних  записів, для підтвердження виконаних дій по дотриманню 
«холодового ланцюга»;

• проведення періодичного і профілактичного обслуговування холодильного обладнання.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


