
Державна політика 

щодо організації надання 

трансфузіологічної допомоги 

в закладах охорони здоров’я 

України

Головний лікар ХОЦСК

доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, 
трансфузіології та гематології ХМАПО к.мед.н. 

Яворський В.В.

Харківський обласний центр служби крові



Щорічно компоненти і препарати крові 

отримують (близько)

Україна – 350 000 – 400 000

Харківська область – 23 000 

хворих в критичному для життя стані

Надання 

трансфузійної допомоги 

в Україні
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Американський міжнародний альянс охорони здоров'я (АМАОЗ) та 

експерти Ради Європи з питань організації Національних служб крові 

провели  експертну оцінку Служби крові України

з метою розробки національної програми підвищення безпеки 

донорської крові та запобіжних заходів проти поширення           

ВІЛ інфекції 

забезпечення хворих безпечними продуктами  донорської крові 

в достатньому обсязі

Основні висновки проведеної оцінки: 

 Національна політика потребує оновлення та приведення у 
відповідність до директив ЄЕС 

 Нестача добровільних безоплатних донорів крові 

 Недосконалі системи керування якістю 

 Недосконалі, застарілі засоби та методи переробки                               
і зберігання донорської крові 

 Неналежне клінічне використання компонентів                                               
донорської крові 



Стан заготівлі донорської крові – розгалужена 

мережа закладів та підрозділів, що заготовляють 

кров - і як наслідок відсутня єдина система 

якості виробництва компонентів крові

Обсяги заготівлі донорської крові 

(абс. кільк. (л); частка (%))

1431746; 

56%

110556; 

44%

Спеціалізовані установи і заклади переливання крові

Спеціалізовані підрозділи закладів охорони здоров'я

 Спеціалізовані заклади 
переливання крові   (47)

 обласні та м. Київ – 43

 відомчі – 4

 Спеціалізовані підрозділи 
(відділення) закладів 
охорони здоров'я (410)

 обласні та м. Києва – 312

 відомчі – 15

 Лікарні різного підпорядкування 
– 83
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Заготівля та використання плазми, л

В Україні відсутні механізми  виробництва 
препаратів з плазми крові
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Що важливіше –

інфекційна чи імунологічна 

безпека трансфузій !?



Які дослідження проводять 
перед трансфузією?
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13%

34%
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причина не відома трансплантант проти хозяїна

інфекційні післятрансфузійна пурпура

відстрочені реакції гострі гемолітичні ускладнення

Кількість трансфузій     9,5 млн

Кількість ускладнень           309

Аналіз причин ПТУ (1996-1999, Англія)



Стан служби крові за вектором гемонагляду

* Відсутність системи організації та керівних принципів 
надання трансфузіологічної допомоги в лікарні

* Відсутність системи забезпечення якості трансфузійного 
процесу

* Відсутність стандартів переливання компонентів та 
препаратів крові 

* Незадовільний рівень підготовки фахівців з питань 
імунонематології та клінічної трансфузіології

* Не проводиться інформування пацієнта щодо трансфузії 
та альтернативних методів лікування

 Відсутність алгоритму простежування реципієнтів після 
трансфузій крові – відсутність обліку ускладнень

Стандартизація надання 

трансфузійної допомоги

Менеджмент пацієнта



№ 
з/п

Найменування 
області

Перелито

2015 2016

хворих літри хворих літри

1 Донецька 2 1

2 Вінницька 21 5 2 1

3 Волинська 33 44 2 1

4 Дніпропетровська 31 20 18 12

5 Луганська 1 2 1 2

6 Чернігівська 118 93 75 59

7 м. Київ 40 15 60 15

8 Львівська 2 1

9 Черкаська 78 24

УКРАЇНА 324 194 158 80

Переливання цільної консервованої крові



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


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.



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)



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)



Структура національної системи крові
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Функції основних елементів

національної системи крові: національний рівень

Національний трансфузіологічний центр – спеціальна 
керівна високопрофесійна установа сфери управління МОЗ 
України що здійснює координацію, управління та моніторинг 
програм в службі крові на загальнонаціональному рівні

Національний трансфузіологічний комітет –
дорадчий комітет, що скликається національним 
трансфузіологічним центром, для надання професійних 
консультацій і допомоги з питань реалізації політики, стратегії і 
розв'язання технічних проблем на національному рівні

Незалежний компетентний орган з інспектування –

спеціальний наглядовий підрозділ у складі МОЗ України, 
незалежний від національного трансфузіологічного центру, 
що виконує наглядову функцію Компетентного Органу, 
відповідно до вимог Директиви 2002/98/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 27.01.2003



Функції основних елементів

національної системи крові: регіональний рівень

Установи служби крові – здійснення відбору 
донорів, заготівлі, переробки, тестування, 
зберігання і розподілу донорської крові
та її компонентів

Регіональні трансфузіологічні комітети –

дорадчі комітети при структурних підрозділах 
охорони здоров'я обласних державних 
адміністрацій, міст Києва та Севастополя, які 
сприяють впровадженню та реалізації 
розпоряджень національного трансфузіологічного 
центру



Функції основних елементів

національної системи крові: госпітальний рівень

Лікарняні банки крові – забезпечують своєчасне 

надання сумісних компонентів крові реципієнтам, 

забезпечує їх належне та безпечне застосування.

Лікарняні трансфузіологічні комітети –

дорадчі комітети в закладах охорони здоров'я, які 

сприяють впровадженню та реалізації розпоряджень 

національного трансфузіологічного центру з питань 

забезпечення своєчасного надання сумісних 

компонентів крові реципієнтам, їх належного та 

безпечного застосування.
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Клінічний трансфузійний процес

Пацієнт
Контроль за станом 

пацієнта 

(моніторинг)

Замовлення

компонентів 

крові

Оцінка клінічного 

стану і

обгрунтування

траснфузії

Трансфузія
Транспортування 

компонентів крові

Імуногематологічні 

дослідження



Лабораторія трансфузійної імунології

Функції:

 Проводять визначення груп крові реципієнтів за 

системами АВ0 та резус-належності реципієнтів; 

 Проведення скринінгу алоантитіл .

 Типування антигенів еритроцитів крові 

реципієнтів за трансфузійно значимими

антигенами систем АВ0, Резус та Келл;

 Дослідження на наявність імунних

алоантитіл та проведення тестів на

сумісність перед трансфузіями. 

структурний підрозділ лікарні, що проводить ізосерологічні та 
імуногематологічні дослідження перед трансфузіями



Гемонагляд (haemovigilance, гемобезпека)

це комплекс заходів,

– що охоплює весь трансфузійний ланцюг від донації
крові та її компонентів до моніторингу трансфузії;

– призначений для систематичного збору і оцінки
інформації про небажані реакції та події, що
відбуваються в наслідок клінічного застосування
компонентів та продуктів донорської крові;

– має попередити та запобігти повторенню небажаних
реакції та події, шляхом запровадження змін для
вдосконалення якості надання медичної допомоги



Дякую за увагу !

сайт http//transfusiology.com.ua

(формули для оцінки

стану та корекції хворого)



Невідкладні завдання

– призначити відповідальних за організацію надання
трансфузійної допомоги в лікувальних закладах;

– забезпечити неухильне дотримання клінічного
трансфузійного процесу з відповідними
лабораторними обстеженнями;

– проводити систематичний збір і оцінку інформації
про небажані реакції в наслідок клінічного
застосування компонентів та продуктів донорської
крові;

– систематично проводити аудит трансфузійного
процесу та розглядати на поточних нарадах в
лікувальних закладах



Засади реформування

служби крові

 Розвиток донорства 

 Економічний аналіз служби крові 

 Централізація виробничої ланки 
служби крові на рівні регіону

 Впровадження система якості

 Розвиток клінічної трансфузіології

 Виробництво препаратів з плазми 
крові


