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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СЛУЖБИ КРОВІ В УКРАЇНІ
Т. Г. Горбата,
Національна академія державного управління при Президентові України
У статті обґрунтовано актуальність дотримання сучасних принципів державного регулювання обігу та використання
препаратів крові в Україні. Акцентовано увагу на проблемі нестачі донорських кадрів та нерозробленості державою організаційних напрямів щодо їх швидкого залучення, особливо в умовах збройного протистояння та пандемії
COVID-19. На підставі аналізу державної політики та сучасного стану сфери обігу препаратів крові в Україні встановлено, що, незважаючи на взяті Україною зобов’язання щодо адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу в частині забезпечення якості та безпеки субстанцій людського походження, зокрема
крові, тканин і клітин людини, в Україні відсутня єдина загальнонаціональна політика й узгоджена система заготівлі
крові та гемотерапії. Що, в свою чергу, негативно впливає на забезпечення населення якісними, безпечними та
ефективними препаратами крові в достатній кількості. Проаналізовано сферу обігу препаратів крові в Україні, зокрема в умовах пандемії COVID-19. Досліджено питання організаційної структури служби крові України та організації донорства крові і її компонентів. Розглянуто основні рекомендації та вимоги Європейського Співтовариства
щодо якості та безпечності заготівлі, тестування, переробки, зберігання і розподілу крові людини та її компонентів.
Визначено основні неузгодженості та проблемні питання, що негативно впливають на забезпечення населення якісними, безпечними та ефективними препаратами крові в достатній кількості. Запропоновано науково обґрунтовані
напрями вдосконалення організаційної структури служби крові та організації донорства крові в Україні.
Ключові слова: державне регулювання; служба крові; заклади служби крові; організаційна структура; організація;
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ORGANIZATION AND STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF BLOOD SUPPLY SERVICES IN UKRAINE
T. G. Gorbata,
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
The immediacy of the problem of modern principles for state regulation of trade and use of blood preparations in Ukraine
is substantiated. The attention is focused on the problem of lack of donors and absence of state administrative policies for
their rapid involvement, especially under the conditions of war conflict and pandemics of COVID-19. The analysis of state
policies and the present state of the industry of blood preparations trade in Ukraine shows that despite the undertaken
commitments by Ukraine on national laws adaptation to European Union legislation on quality assurance and safety of
human-derived substances, in particular, human blood, tissues and cells, in Ukraine a unified state policy and balanced
system of blood banking and hemotherapy are absent. This, in its turn, affects negatively the provision of the population
with quality, safe and effective blood preparations in sufficient quantity. The sphere of blood products trade in Ukraine is
analyzed, among other things, under the conditions of COVID-19 pandemics. The issues are addressed of organizational
structure of Ukrainian blood supply service and organization of donor services and their components. The principal recommendations and requirements of European Community on quality and safety of banking, testing, processing, storage and
distribution of human blood and its components are reviewed. The principal inconsistencies and problem questions are
determined, which negatively effect the population provision with quality, safe and effective blood preparations in sufficient
quantity. Appropriate conclusions are made. Scientifically based directions of improvement of organizational structure of
blood supply service and donor services organization in Ukraine are proposed.
Keywords: state regulation; blood supply service; institutions of blood supply service; organizational structure; organization; management; quality; safety; blood preparations; donors; blood; blood components.

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Трансфузіологія є од
нією зі стратегічних ланок національної системи
охорони здоров’я України, яка має надзвичайно
важливе значення в діяльності майже всіх на
прямів медичної допомоги. Головним завданням
трансфузіології є забезпечення закладів охорони
здоров’я якісними, безпечними та ефективними
компонентами та препаратами крові в достатній

кількості для надання медичної допомоги, що,
у свою чергу, безпосередньо сприяє порятунку
життя мільйонів пацієнтів як в Україні, так і в
усьому світі. Тож забезпечення достатніх запасів
донорської крові, її компонентів та препаратів
крові є не лише важливим елементом ефективної
роботи системи охорони здоров’я, а й національ
ної безпеки держави в цілому.
Водночас в Україні відсутні ефективна дер
жавна політика та організаційна структура служ
© Горбата Т. Г., 2020

26

Вісник НАДУ. Серія «Державне управління» • 3'2020

Mechanisms of public administration

би крові, що унеможливлює здійснення цен
тралізованого управління та єдиного нагляду
(контролю) у цій галузі. Крім того, високий рі
вень захворюваності населення на ВІЛ-інфекцію,
віруси гепатитів В, С, сифіліс, відсутність єди
ного донорського реєстру в Україні та єдиного
інформаційного простору служби крові суттєво
впливають на забезпечення інфекційної безпеки
продуктів крові на рівні держави.
Указані проблеми актуалізуються і з огляду на
те, що в умовах збройного протистояння на Схо
ді нашої держави з 12 березня 2020 р. практично
на 5 місяців на всій території України установ
лено карантин відповідно до ст. 29 Закону Укра
їни «Про захист населення від інфекційних хво
роб» та з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19).
Як наслідок спостерігається нестача донорських
кадрів та неможливість керування запасами
трансфузійних засобів.
Ураховуючи зазначене та беручи до уваги дер
жавні пріоритети в забезпеченні рівноправного
та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та
безпечних компонентів донорської крові в до
статній кількості, необхідно створити ефективну
організаційну структуру служби крові як скла
дову частину системи охорони здоров’я, яка на
загальнодержавному рівні забезпечувала б обіг
компонентів та препаратів крові в Україні, а саме:
належну організацію донорства, заготівлю, пе
реробку, тестування, зберігання, використання,
знешкодження, розподіл, реалізацію, транспор
тування, ввезення на територію України, вивезен
ня з території України, транзит через територію
України, а також належне застосування компо
нентів та препаратів крові з лікувальною метою.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше
частин загальної проблеми. Аналіз наукової,
аналітичної літератури та нормативно-право
вої документації показав, що в Україні питання
реформування служби крові України досліджу
вали такі науковці, як: П. Перехрестенко, 2008;
А. Чугрієв, 2011; Т. Терещук, 2012; В. Любчак,
А. Тимченко, В. Лювчак, 2014; В. Новак, 2014.
Водночас, незважаючи на високу актуальність
цієї проблематики, практично відсутні наукові
дослідження вказаного питання з погляду дер
жавної політики, тоді як у світовій практиці офі
ційні міжнародні і національні урядові органи
приділяють значну увагу питанням організації
заготівлі високоякісної донорської плазми та орі
єнтуються на розробку загальносвітових стан
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дартів (нормативи і рекомендації Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ), Ради Єв
ропи (РЄ), Європейської Фармакопеї (European
Pharmacopeia) і Європейської Комісії (ЄК)
(European Commission)).
Рада Європи на основі Конвенції з прав лю
дини розглядає в основному правові та юридич
ні аспекти виробництва препаратів плазми крові
державними та комерційними структурами. На
сьогодні існують соціально-економічні обґрунту
вання трансфузій компонентів крові, розроблені
детальні рекомендації щодо виробництва пре
паратів плазми крові та їх застосування, а також
методи запобігання передачі інфекційних захво
рювань, пов’язаних з гемотрансфузіями.
Прерогативою ЄК є розробка рекомендацій з
відбору донорів, методик і стандартів досліджень
у трансфузіології, вимог з виготовлення дерева
тів крові та аналізу ефективного застосування
компонентів і препаратів плазми крові. Комісія
визначає реальні шляхи зближення країн – членів
Європейського Союзу (ЄС), обміну препаратами
плазми крові, уніфікації національних нормати
вів і стандартів служби крові на основі рекомен
дацій ВООЗ і РЄ. Також розробляють рекоменда
ції щодо реєстрації препаратів донорської плазми
для їх виходу на загальний європейський ринок
(Донорська плазма, 2011, с. 59–71).
Таким чином, упровадження європейських
стандартів та рекомендацій з виготовлення та за
безпечення якості компонентів і препаратів крові
в практику закладів служби крові має стати осно
вою успішності реформ та наближення нашої
держави до міжнародної спільноти. Крім того,
реформування системи донорства крові в державі
є однією з вимог ЄС до України, що прописана в
Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сто
рони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми держа
вами-членами, з іншої сторони (Угода про асоці
ацію, 2014).
Мета статті – аналіз діючої структури служ
би крові України щодо забезпечення населення
України якісними, безпечними та ефективними
компонентами та препаратами крові, виділити
проблемні питання в досліджуваній проблемати
ці та запропонувати шляхи вирішення.
Для досягнення зазначеної мети необхідно ви
рішити такі завдання:
– здійснити аналіз діючої структури служби
крові України;
– визначити основні неузгодженості та про
блемні питання, що негативно впливають на за
безпечення населення якісними, безпечними
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та ефективними препаратами крові в достатній
кількості;
– розглянути основні рекомендації та вимо
ги Європейського Співтовариства щодо якості
та безпечності заготівлі, тестування, переробки,
зберігання і розподілу крові людини та її компо
нентів;
– запропонувати науково обґрунтовані на
прями вдосконалення організаційної структури
служби крові та організації донорства крові в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Резолюція Все
світньої асамблеї охорони здоров’я WHA63.12
закликає держав-членів до розробки, здійснення
і підтримки координації в національних масшта
бах, ефективно керованих і стійких програм по
крові і плазмі відповідно до наявних ресурсів з
метою досягнення самозабезпеченості. Уряди
країн несуть відповідальність за забезпечення
достатніх і справедливих запасів одержуваних з
плазми лікарських засобів, а саме: імуноглобулі
нів і факторів коагуляції, необхідних для запобі
гання і лікування цілої низки серйозних станів,
які відбуваються в усьому світі (Безопасность
крови, 2019).
Організація донорства крові та її компонентів
в Україні представлена на сьогодні спеціалізова
ними установами і закладами переливання крові
та відповідними підрозділами закладів охорони
здоров’я, що здійснюють взяття, переробку і збе
рігання донорської крові та її компонентів, їх ре
алізацію та виготовлених з них препаратів (Про
донорство крові, 1995).
Так, на 1 січня 2019 р. в Україні функціонува
ли 42 центри (станції) переливання крові (СПК),
із них 24 обласних і 17 міських центрів та 1 відом
чий – Міністерства оборони України (порівняно з
2015 р. – було 49 СПК, із них: 24 обласних і 19
міських центрів та 6 відомчих: 2 – Міністерства
оборони, 4 – Укрзалізниці). Крім того, функціону
вали 303 відділення трансфузіології лікувальних
закладів (ВТЛЗ), з них 6 підпорядковані Мініс
терству охорони здоров’я України (МОЗ Украї
ни) і 6 – Національній академії медичних наук
України (НАМН України). 73 лікарні проводили
заготівлю крові (Діяльність закладів, 2019, с. 3).
Динаміка функціонування закладів служби
крові України протягом 2012–2018 рр. демон
струє постійне зменшення кількості СПК, ВТЛЗ
та лікарень, що заготовляють кров, у середньому
за рік відповідно на 1, 14 та 4.
Разом з тим з набранням чинності Закону
України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо ліквідації штучних бюрократичних
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бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охо
рони здоров’я» з 5 липня 2020 р. взяття плазми
для фракціонування за умови її переробки та ви
користання для виробництва препаратів крові на
території України переробку і зберігання донор
ської крові та її компонентів, реалізацію виготов
лених з них препаратів можуть також здійснюва
ти суб’єкти підприємницької діяльності.
Зазначені суб’єкти підприємницької діяльнос
ті можуть здійснювати придбання плазми для
фракціонування у вищевказаних установ, закла
дів та відповідних підрозділів за цінами, що вста
новлюються МОЗ України на підставі методики
формування ціни, яка затверджується Кабінетом
Міністрів України. У разі неможливості придбан
ня плазми суб’єкти господарювання, що здійсню
ють виробництво препаратів крові на території
України (діяльність із переробки та використання
донорської крові та її компонентів для виробни
цтва препаратів крові (лікарських засобів), їх ви
робництво та обіг здійснюються суб’єктами гос
подарювання відповідно до Закону України «Про
лікарські засоби»), зобов’язані укласти із цими
установами, закладами та відповідними підрозді
лами договір про контрактне виробництво препа
ратів крові з плазми на території України з повер
ненням вироблених на замовлення цих установ,
закладів та відповідних підрозділів препаратів
крові в порядку та на умовах, установлених Кабі
нетом Міністрів України.
Крім того, вказаним Законом України було
встановлено вимогу обов’язкової наявності лі
цензії, виданої центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я, для
здійснення діяльності із взяття, переробки, збері
гання донорської крові та її компонентів.
Водночас з метою забезпечення доступу на
селення до безпечної і якісної донорської крові,
її компонентів та препаратів у достатній кількості
може здійснюватися співпраця між державними та
приватними партнерами щодо розвитку зазначе
них вище установ, закладів та відповідних підроз
ділів з дотриманням вимог Закону України «Про
державно-приватне партнерство» та Закону Украї
ни «Про концесію» (Про донорство крові, 1995).
Зазначені на законодавчому рівні зміни врахо
вують міжнародну практику регулювання анало
гічних питань у більшості країн світу, які стиму
люють збільшення обсягів заготівлі плазми для
фракціонування та її переробки в препарати кро
ві та дають правові гарантії здійснення вітчизня
ними суб’єктами підприємництва діяльності із
взяття плазми для фракціонування з метою ви
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робництва препаратів крові на території Украї
ни. Також указані норми Закону дають змогу за
лучати приватні інвестиції у розвиток галузі та
застосовувати механізми державно-приватного
партнерства, з допомогою яких за рахунок при
ватних інвестицій можна оновити матеріальнотехнічну базу, збільшити обсяги заготівлі плазми
для фракціонування для її переробки в державі
та виробництва із неї препаратів крові (Про вне
сення змін, 2020).
Разом з тим, як показав аналіз наукової та ана
літичної літератури, служба крові в Україні має
організаційно-штатну структуру, в якій можна
виділити три основні ланки.
Перша ланка – спеціалізовані установи служ
би крові – підпорядковані НАМН України: Інсти
тут гематології та трансфузіології НАМН України
(м. Київ) та Інститут патології крові та транс
фузійної медицини НАМН України (м. Львів).
Основні їх завдання – пошукові фундаменталь
ні наукові дослідження в галузі гематології та
трансфузіології; розробка загальної концепції
розвитку служби крові України та проєктів зако
нодавчих і нормативних актів щодо служби крові;
пошукові фундаментальні наукові дослідження в
галузі експериментальної, клінічної та виробни
чої трансфузіології; розробка теоретичних основ
клінічної та виробничої трансфузіології; надання
консультативно-методичної допомоги закладам
служби крові з питань виробничої трансфузіо
логії та лікувальним закладам з питань клінічної
трансфузіології.
Друга ланка – спеціалізовані заклади служби
крові: обласні та міські СПК і обласні центри кро
ві, підпорядковані управлінням або департаментам
охорони здоров’я обласних або міських державних
адміністрацій. Основні їх завдання – забезпечення
лікувально-профілактичних закладів компонента
ми та препаратами донорської крові; планування,
комплектування, організація медичного огляду та
облік донорських кадрів; обстеження донорів кро
ві та її компонентів; заготівля донорської крові, її
компонентів та виготовлення препаратів плазми
крові; впровадження нових технологій заготівлі
крові, її компонентів та виготовлення препаратів
плазми крові; надання організаційно-методичної
та консультативної допомоги лікувальним закла
дам з питань клінічної трансфузії; контроль за
правильним використанням компонентів та препа
ратів донорської крові; аналіз випадків посттранс
фузійних ускладнень та розроблення заходів щодо
запобігання їм; організація пропаганди донорства
серед широких верств населення із залученням за
собів масової інформації.
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Третя ланка – ВТЛЗ, завданнями яких є: забезпе
чення лікувальних закладів компонентами, препа
ратами плазми крові, груповими і антирезусними
сироватками (реагентами); заготівля компонентів
донорської крові відповідно до потреб лікувально
го закладу; організація зберігання та раціонально
го використання крові, її компонентів і препаратів
плазми, групових і антирезусних сироваток (реа
гентів); запровадження в комплексну програму лі
кування нових препаратів плазми крові та кровоза
мінників, проведення гемотерапії за спеціальними
методами; ізосерологічне обстеження крові хворих
та здійснення індивідуального підбору крові до
норів і хворих на сумісність; своєчасна передача
невикористаних компонентів донорської крові до
СПК для перероблення; збір та проведення аналізу
результатів трансфузійної терапії в лікувальному
закладі (Служба крові в Україні, 2002).
Наведена трирівнева структура організації
служби крові України, а також відповідний роз
поділ функцій, повноважень та відповідальності
на різних рівнях організації в Україні на законо
давчому рівні не затверджено.
Відповідно наявна в Україні організаційна
структура служби крові децентралізована за ві
домчими та територіальними ознаками і характе
ризується перманентною нестачею таких важли
вих ресурсів, як фінансові, матеріально-технічні,
кадрові. Як наслідок виникла низка проблем, що
справляють критичний вплив на належне функ
ціонування елементів служби крові і потребують
невідкладного розв’язання, а громадяни не мають
рівноправного та своєчасного доступу до якісних
та безпечних компонентів донорської крові у до
статній кількості (Про схвалення Стратегії, 2019).
Зазначене можна простежити за результатами
узагальнення інформації ознайомчого аудиту за
кладів служби крові (26 обласних станцій (цен
трів) переливання крові та 11 їх структурних під
розділів; 12 станцій (центрів) переливання крові
та 2 відомчі станції переливання крові (Львів
ської та Одеської залізниці), проведеного за зго
дою керівників у 2017 р. Так за формою власності
заклади служби крові поділялися, зокрема:
– на заклади суспільної власності (37 кому
нальних установ та 11 їх структурних підрозді
лів, 2 державних заклади), які підпорядковува
лися: департаментам охорони здоров’я обласних
державних адміністрацій (17 СПК); управлінням
охорони здоров’я обласних державних адміні
страцій (3 СПК); обласним радам (16); міським
радам (2); ПАТ «Укрзалізниця» (1);
– на заклади приватної власності (1 товариство
з обмеженою відповідальністю, яке підпорядко
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вувалось управлінню охорони здоров’я Сумської
обласної адміністрації).
Додатково 20 квітня 2018 р. рішенням Чер
каської обласної ради Черкаську станцію перели
вання крові передано у приватну власність (Чер
каську станцію крові, 2018).
Більшість будівель (введення в експлуатацію –
1922–1985 рр.), в яких розташовувалися заклади
служби крові, потребували капітального ремонту
та повної реконструкції. Ремонтні роботи прово
дились частково.
Матеріально-технічна база закладів служби
крові була представлена обладнанням (введення
в експлуатацію 1958–2017 рр.), більшість з якого
була застарілою та потребувала заміни/ремонту.
Так, незадовільне фінансування установ та
закладів системи крові протягом останніх деся
тиліть призвело до зношеності основних фондів,
(яка загалом становить 90–95 % (Служба крові в
Україні, 2002)) і, як наслідок – до відсутності за
безпечення сучасними технологіями для заготівлі
донорської крові та її компонентів, їх переробки,
тестування, зберігання та розподілу. Зокрема за
клади служби крові України не забезпечені необ
хідним обладнанням для проведення досліджень
за допомогою полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР). Указаний метод дослідження активно за
стосовують у світовій біологічній і медичній прак
тиці. Проте в Україні станом на 1 січня 2019 р., у
мережі закладів служби крові існувало лише 5 ла
бораторій ПЛР (у двох СПК та трьох ВТЛЗ МОЗ
України) (Діяльність закладів, 2019, с. 18–19).
Водночас загрозливого характеру в Україні
досяг рівень ВІЛ-інфікованих, носіїв вірусів ге
патитів В, С, сифілісу серед населення, особли
во серед груп підвищеного ризику, які виявили
бажання стати донорами. Актуальність питання
підвищує відсутність єдиного Державного реє
стру осіб, відсторонених від донорства через на
явність у них трансмісивних інфекцій, а також
єдиного інформаційного простору галузі.
Загалом інфекційна та імунологічна безпека
компонентів донорської крові не відповідає ба
зовим міжнародним стандартам і потребує невід
кладних змін. В Україні система обліку є застарі
лою, відсутні механізми реагування на серйозні
несприятливі та непередбачувані випадки або
ускладнення як у донорів, так і реципієнтів.
Служба крові залишається хаотичною та невпо
рядкованою (Про схвалення Стратегії, 2019).
Разом з тим в Україні відсутні актуальне за
конодавче та нормативно-правове підґрунтя,
а також єдиний компетентний орган нагляду
(контролю) у цій галузі, в основні обов’язки яко
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го б входили, зокрема: формування та реалізація
державної політики у сферах трансфузійної до
помоги, контролю якості та безпеки крові, її ком
понентів та лікарських засобів, які одержують з
крові та плазми людини; розробка та вдоскона
лення нормативно-правової та законодавчої баз;
забезпечення управління запасами крові, її ком
понентів та препаратів крові; проведення експер
тизи реєстраційних матеріалів та державна реє
страція препаратів крові як лікарських засобів;
ліцензування суб’єктів господарювання у сфері
здійснення господарської діяльності з переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення
з них препаратів.
Крім того, враховуючи, що орган державного
нагляду (контролю) не може здійснювати держав
ний нагляд (контроль) у сфері господарської ді
яльності, якщо закон прямо не уповноважує такий
орган на здійснення державного нагляду (конт
ролю) у певній сфері господарської діяльності та
не визначає повноваження такого органу під час
здійснення державного нагляду (контролю) (Про
основні засади, 2007), можна припустити, що за
ходи державного нагляду (контролю), в тому чис
лі перевірки відповідності вимогам організації
системи управління якості та заходи внутрішньо
го контролю, в СПК не проводяться відповідно
до встановлених вимог.
Таким чином, невизначеність держави щодо
запровадження загальнодержавної програми
добровільного безоплатного донорства крові,
відсутність упровадження вимог щодо ліцензу
вання закладів служби крові України, нагляду
(контролю) за діяльністю закладів служби крові,
невідповідність вимог щодо виробництва, конт
ролю якості та проведення державної реєстрації
виготовлених СПК лікарських засобів, отрима
них з людської крові або плазми, невідповідність
матеріально-технічної бази існуючим вимогам,
відсутність фахової перепідготовки персоналу
негативно впливають на розвиток галузі загалом
та, у свою чергу, призводять до зменшення кіль
кості донорських кадрів по всіх регіонах України
(у 2018 р. загальна кількість донорів порівняно із
2017 р. зменшилась на 1,8 % (Діяльність закладів,
2019, с. 20–23)).
Зазначене унеможливлює виконання обся
гів обов’язкового забезпечення потреб охорони
здоров’я населення в донорській крові, її компо
нентах і препаратах крові.
Крім того, існуючий стан виробництва ком
понентів та препаратів крові, а також відсутність
єдиного інформаційного простору та єдиного
компетентного органу нагляду (контролю) не дає
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змоги закладам служби крові переробляти заго
товлену плазму крові на 100 %, що призводить до
накопичення її надлишків. Як результат щороку
списується та утилізується значний обсяг неви
користаної плазми та її компонентів за терміном
придатності (Служба крові, 2014).
Особливо гостро нестача донорських кадрів
та відсутність у держави організаційних напря
мів щодо їх швидкого залучення відчувається
через обмеження, введені в Україні у зв’язку
з поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2. Навіть активні донори відмовляються
здійснювати заплановані донації. Відповідно
проблему донорства крові в Україні, як правило,
змушені вирішувати в терміновому порядку самі
пацієнти та лікарі, шляхом залучення родичів,
знайомих та донорів на платній основі (Донор
ство крові, 2010, с. 44–46).
Водночас в інших країнах світу в умовах спа
лаху коронавірусної хвороби (COVID-19) на дер
жавному рівні забезпечено напрями агітаційної
роботи та визнано, що донорська кров має важ
ливе значення для здоров’я громади, і потреба
в продуктах крові є постійною. Здійснюється
постійний моніторинг розвитку ситуації у сфе
рі охорони здоров’я та підготовки центрів крові
до подальшого поширення інфекції, вживають
ся заходи щодо забезпечення постійної безпеки
та доступності кровопостачання (Statement on
Coronavirus, 2020).
Загалом сучасна трансфузіологічна практика
базується на принципах добровільних донор
ських послуг, анонімності донора і реципієнта,
благодійності донора та відсутності прибутку за
кладів, залучених до послуг з трансфузії крові.
Так, щоб гарантувати рівнозначний рівень
безпечності та якості компонентів крові незалеж
но від їх цільового призначення, в Європейсько
му Співтоваристві встановлені відповідні техніч
ні вимоги та стандарти якості та безпечності для
заготівлі і тестування крові людини та її компо
нентів, незалежно від їх цільового призначення (в
тому числі початкового матеріалу для лікарських
засобів), а також їх переробки, зберігання та роз
поділу, якщо вони призначені для трансфузії, для
забезпечення високого рівня охорони здоров’я.
Крім того, розроблено рекомендації з належної
практики виготовлення лікарських засобів для
людини в закладах охорони здоров’я, визначено
необхідність розробки стратегії щодо крові для
підвищення впевненості в безпечності трансфу
зійного ланцюга, а також для сприяння самоза
безпеченню кров’ю.
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Згідно з термінами та визначеннями понять,
наведених у Директиві Європейського Парла
менту і Ради 2002/98/ЄС від 27 січня 2003 р. про
встановлення стандартів якості та безпечності
для заготівлі, тестування, переробки, зберігання і
розподілу крові людини та її компонентів та вне
сення змін і доповнень до Директиви 2001/83/ЄС,
заклад служби крові означає будь-яку структуру
або орган, відповідальний за будь-який аспект за
готівлі і тестування крові людини або компонен
тів крові, незалежно від їх цільового призначен
ня, а також за їх переробку, зберігання і розподіл,
якщо вони призначені для трансфузії. Цей термін
не включає лікарняні банки крові.
Лікарняні банки крові є структурними під
розділами лікарень, які здійснюють обмежену
кількість функцій, відповідають за зберігання,
розподіл і тестування на сумісність крові та її
компонентів для використання виключно в межах
лікарні, зокрема для трансфузії на базі лікарні.
Держави-члени повинні забезпечити наяв
ність відповідного механізму призначення, упо
вноваження, акредитації або ліцензування закла
дів служби крові, щоб гарантувати їх діяльність
згідно з установленими вимогами.
Компетентний орган або органи призначаються
державами-членами та можуть призупиняти або
анулювати призначення, дозвіл, акредитацію або
ліцензію закладу служби крові, якщо інспекційні
або контрольні заходи продемонструють недотри
мання закладом служби крові встановлених вимог.
В обов’язки компетентного органу входить
проведення інспекційних та належних контроль
них заходів у закладах служби крові на постійній
основі (проміжок між двома інспекційними та
контрольними заходами не повинен перевищу
вати двох років). Під час таких заходів посадові
особи, що представляють компетентний орган та
мають повноваження: інспектувати заклад служ
би крові, а також об’єкти будь-яких третіх сторін,
на їхній власній території, перед якими власник
призначення, дозволу, акредитації або ліцензії,
поставив завдання із здійснення процедур оці
нювання та тестування, на їх власній території;
відбирати зразки для дослідження й аналізу; ви
вчати будь-які пов’язані з об’єктом інспекції до
кументи.
Відповідно встановлено правила щодо ефек
тивних, пропорційних та стримувальних санкцій,
застосовних у разі недотримання ухвалених наці
ональних положень та вжиття необхідних заходів
щодо забезпечення їх виконання.
Заклади служби крові повинні створювати й
підтримувати системи якості, включаючи всі види
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діяльності, які визначають цілі та зобов’язання
політики якості, а також реалізовувати їх такими
засобами, як планування якості, контроль якості,
гарантія якості та поліпшення якості в рамках
системи якості, при цьому враховуючи принципи
належної виробничої практики, а також систему
ЄС з оцінювання відповідності (Встановлення
стандартів якості, 2009).
Крім того, система якості для закладів служ
би крові повинна охоплювати персонал, примі
щення та обладнання, документацію, заготівлю,
тестування і переробку, зберігання й розподіл,
управління контрактами, невідповідність і само
інспектування, контроль якості, відкликання ком
понентів крові, зовнішні та внутрішні аудити.
Система якості має забезпечувати визначення
всіх критичних процесів у відповідних інструкціях
та їх виконання згідно зі стандартами і специфіка
ціями. Керівництво повинне регулярно перегляда
ти систему для перевірки її дієвості, а також ужива
ти в разі необхідності коригувальних заходів.
Усі процедури, приміщення та обладнання, що
впливають на якість і безпечність крові та її ком
понентів, підлягають валідації перед введенням в
дію та експлуатацію, а також повторній валідації
з регулярними інтервалами, визначеними за ре
зультатами цих дій.
Підтримку всіх закладів служби крові та лі
карняних банків крові у питаннях забезпечення
якості здійснює підрозділ забезпечення якості,
внутрішній або суміжний. Такий підрозділ залу
чається до вирішення всіх питань, пов’язаних з
якістю, а також переглядає і затверджує всі від
повідні документи, що стосуються якості (Імпле
ментація Директиви, 2005).
Персонал, безпосередньо залучений до заго
тівлі, тестування, переробки, зберігання та роз
поділу крові людини і її компонентів, повинен
мати належну кваліфікацію для виконання таких
завдань, а також проходити своєчасне, відповідне
та регулярно оновлюване навчання.
У закладах служби крові повинна бути при
значена особа, відповідальна за: забезпечення за
готівлі та тестування кожної одиниці крові або її
компонентів, незалежно від цільового призначен
ня, а також переробки, зберігання та розподілу,
якщо вони призначені для трансфузії відповідно
до чинного законодавства держави-члена; надан
ня компетентному органу інформації щодо про
цедур призначення, уповноваження, акредитації
або ліцензування; виконання інших вимог чинно
го законодавства в закладах служби крові.
На особливу увагу заслуговує те, що державичлени вживають усіх необхідних заходів, щоб га
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рантувати, що заклади служби крові ведуть облік
інформації (облікові записи зберігаються щонай
менше 15 років), і що кров та її компоненти, за
готовлені, протестовані, перероблені, збережені,
випущені та/або розподілені на їхній території,
можуть бути простежені від донора до реципієн
та і навпаки. Простежуваність забезпечується за
допомогою чітких процедур ідентифікації доно
ра, пацієнта та лабораторії, шляхом ведення об
ліку та за допомогою відповідної системи іден
тифікації й маркування кожної окремої донації
крові та кожної окремої одиниці крові і її компо
нентів, заготовлених, протестованих, переробле
них, збережених, випущених та/або розподілених
на їх території.
Крім того, обов’язково має бути запровадже
но низку процедур організованого нагляду для
збирання та оцінювання інформації про неспри
ятливі або неочікувані випадки або реакції, які
є результатом заготівлі крові або її компонентів,
для запобігання виникненню аналогічних або по
дібних випадків або реакцій, підвищуючи таким
чином безпечність трансфузії за допомогою від
повідних заходів. Для цього в державах-членах
запроваджено спільну систему повідомлення про
серйозні несприятливі випадки та серйозні по
бічні реакції, пов’язані із заготівлею, перероб
кою, тестуванням, зберіганням і розподілом крові
та її компонентів.
Водночас для охорони здоров’я населення і
запобігання передачі інфекційних захворювань
вживають усіх запобіжних заходів під час заго
тівлі, переробки, розподілу та використання кро
ві та її компонентів з належним використанням
досягнень наукового прогресу для виявлення,
інактивації та знищення патогенних агентів, що
передаються під час трансфузії.
Тести проводяться відповідно до найновіших
науково-технічних процедур, які відображають
кращу сучасну практику, що визначається, регу
лярно переглядається та оновлюється в процесі
відповідних консультацій фахівців. Цей процес
перегляду належним чином враховує наукові до
сягнення у сфері виявлення, інактивації та зни
щення патогенних мікроорганізмів, які можуть
передаватися під час трансфузії (Встановлення
стандартів якості, 2009).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши державну політику
та сучасний стан сфери обігу препаратів крові
в Україні, організаційну структуру і норматив
но-правове забезпечення служби крові України,
можна зробити висновок, що наявна організацій
на структура служби крові не відповідає світовим
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стандартам щодо якості та безпечності заготівлі,
тестування, переробки, зберігання і розподілу
крові людини та її компонентів. Це, у свою чергу,
призводить до неналежного медичного забезпе
чення громадян України компонентами та препа
ратами крові, неможливості забезпечити належ
ний стан інфекційної та імунологічної безпеки,
відсутності єдиного нагляду (контролю) у сфері
обігу препаратів крові в Україні.
З метою забезпечення рівноправного та сво
єчасного доступу пацієнтів до якісних та без
печних компонентів донорської крові в достат
ній кількості, а також враховуючи рекомендації,
наведені в Програмі ВООЗ щодо забезпечення
безпеки переливання крові (Безопасность крови,
2019), необхідно:
– створити ефективну організаційну струк
туру служби крові як складову частину системи
охорони здоров’я, що на загальнодержавному
рівні повинна забезпечити обіг компонентів та
препаратів крові в Україні, а саме: організацію
донорства, заготівлю, переробку, тестування,
зберігання, використання, знешкодження, розпо
діл, реалізацію, транспортування, ввезення на те
риторію України, вивезення з території України,
транзит через територію України, а також належ
не застосування компонентів та препаратів крові з
лікувальною метою; забезпечити чіткий розподіл
функцій, повноважень та відповідальності на різ
них рівнях організації, створення відповідної нор
мативно-правової бази, проведення кадрової полі
тики, забезпечення відповідного фінансування;

– створити уповноважений центральний ор
ган виконавчої влади, який виконуватиме функції
компетентного органу у сфері донорства крові та
її компонентів, визначити його повноваження та
функції;
– затвердити вимогу щодо ліцензування госпо
дарської діяльності з взяття, переробки, зберіган
ня, реалізації донорської крові та її компонентів;
– забезпечити створення єдиного інформацій
ного простору галузі;
– затвердити на державному рівні організацію
належного донорства крові в Україні та створен
ня передумов для розвитку добровільного та без
оплатного донорського руху шляхом зміцнення
систем донорства та ефективного поводження з
донорами, включаючи надання медичної й кон
сультаційної допомоги;
– поетапно запроваджувати ефективні сис
теми забезпечення якості, включаючи систему
управління якості, відповідні стандарти, до
тримання вимог належної виробничої практики
тощо; забезпечити умови належного зберігання,
транспортування та дотримання умов холодово
го ланцюга; створити належні умови для забез
печення технологічного процесу та поводження
з відходами, покращити матеріально-технічне
забезпечення закладів служби крові; запровади
ти відповідне теоретичне та практичне навчання
всього персоналу.
Ураховуючи викладене вище, необхідно опра
цювати та внести відповідні зміни до законодав
чої та нормативно-правової баз.
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