
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження районної Програми  
«Розвиток донорства крові та її компонентів»  

на 2011-2012 роки 
 

 
 

Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», згідно подання районної державної адміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити районну Програму «Розвиток донорства крові та її компонентів» 

на 2011-2012 роки (додається). 
 
2. Рекомендувати райдержадміністрації при остаточному її доопрацюванні 

врахувати пропозиції та зауваження, викладені у висновках постійних комісій 
районної ради, а також висловлені депутатами в ході розгляду цього питання на сесії. 

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального захисту населення 
(голова комісії – Бернацька В.В.). 
 

 

 
 
 
                  Голова ради                                    В.В. Луцюк 

 
 
 
 
 
 
м. Київ 
17 березня 2011 року 
№ 63-05-VІ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         рішенням 5 сесії Києво-Святошинської  

                                                                                    районної ради VІ скликання  
  від 17.03.2011 р. № 63-05-VІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЙОННА  ПРОГРАМА 
«Розвиток донорства крові та її компонентів»  

на 2011-2012 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 
2011 рік 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

Програма «Розвиток донорства крові та її компонентів на 2011-2012 роки» спрямована 
на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб 
населення Києво-Святошинського району в донорській крові, її компонентах та 
виготовлених з неї препаратів. 

Головним завданням центру крові та відділень трансфузіології, що здійснюють взяття, 
переробку та зберігання, реалізацію донорської крові, її компонентів і виготовлених з них 
препаратів, є забезпечення лікувально-профілактичних закладів району компонентами та 
препаратами донорської крові в обсязі, необхідному для надання медичної допомоги під час 
лікування тяжких гострих та хронічних захворювань, невідкладних станів, а також у 
надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, техногенні катастрофи тощо). 

Фінансування відділень трансфузіології здійснюється з відповідних місцевих 
бюджетів і частково з центру крові. 

Недостатність фінансування для придбання обладнання і матеріалів для крові та 
плазми, тест-систем для тестування донорської крові на трансфузійні інфекції, використання 
застарілих, не завжди безпечних технологій призвели до різкого зменшення кількості 
донорів. На одного жителя Київської області у 2007 році було заготовлено лише 9 мілілітрів 
донорської крові, тоді як згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я 
оптимальна потреба становить 12-15 мілілітрів. 

Загострилась проблема інфекційної безпеки компонентів донорської крові та 
виготовлених  з них препаратів. Серед осіб, які виявили бажання стати донорами, загальна 
кількість ВІЛ-інфікованих у 2007 році, становила 73 чол. Ситуація, що склалася, потребує 
додаткових заходів для забезпечення інфекційної безпеки донорської крові. 
 

2. МЕТА ПРОГРАМИ. 
    

Метою Програми є розвиток донорства, забезпечення випуску інфекційно безпечних 
продуктів крові, впровадження сучасних технологій заготівлі та зберігання крові, її 
компонентів і виготовлення з них препаратів, задоволення потреби населення Києво-
Святошинського району в якісних компонентах крові за мінімальною вартістю і з 
максимальною безпекою та ефективністю. 
 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. 
    

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до статті 4 
«Фінансування заходів щодо розвитку, організацій та пропаганди донорства крові та її 
компонентів», Закону України «Про донорство крові та її компонентів» за рахунок коштів 
відповідних місцевих бюджетів, а також за рахунок благодійних внесків суб’єктів 
підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій, міжнародних 
фінансових організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 
фінансування Програми та рахунок коштів, необхідних для виконання заходів щодо розвитку 
донорства крові та її компонентів у Києво-Святошинському районі на 2011-2012 роки 
додаються (додатки 1 і 2). 
 

4. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 
    

Виконання заходів Програми дасть змогу збільшити обсяги і номенклатуру заготівлі 
крові та виробництва препаратів з неї до норм, передбачених Всесвітньою організацією 
охорони здоров'я, задовольнити потреби населення у компонентах крові у повному обсязі, 
виготовляти стандартизовані компоненти та препарати донорської крові з високим рівнем їх 
якості та безпеки. 
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5. ПРАВОВА БАЗА. 

    
1. Закон України від 19.11.1992р. №2801-Х11 «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я». 
2. Закон України від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів». 
3. Указ Президента України від 12.12.2007р. №1208/2007 «Про додаткові невідкладні заходи 

щодо протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу в Україні». 
 

6. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ. 
 

1. Організація пропаганди донорства крові з метою залучення різних верств населення до лав 
донорів.  

         ЦРЛ, міськсільвиконкоми. Постійно. 
 
2. Впровадження комп’ютеризації для створення єдиної обласної бази даних щодо наявних 

запасів крові та їх раціонального використання. 
 

         Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, 
         райдержадміністрація. 2011-2012 роки. 

 
3. Вжиття заходів щодо випуску стандартизованих компонентів та препаратів донорської 

крові з високим рівнем їх якості та безпеки.  
 

                                                  Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації 
                                                  2011-2012 роки. 

 
4. Доведення в межах повноважень матеріально-технічного оснащення відділень 

трансфузіології лікувально-профілактичних закладів району до рівня, що дає можливість 
впровадження сучасних технологій із заготівлі крові, випуску компонентів та препаратів 
крові та створення районного банку компонентів донорської крові.                                                  
                                                  

                     ЦРЛ, райдержадміністрація, міськсільвиконкоми.    
                     2011-2012 роки. 
 

5. Забезпечення потреби хворих на гемофілію компонентами донорської крові. 
 

                                            ЦРЛ, райдержадміністрація, міськсільвиконкоми. Постійно. 
 

6. Широке застосування методу автоматичного плазмаферезу та цитофорезу для заготівлі 
плазми та компонентів донорської крові. 

 
                                                   ЦРЛ, відділення трансфузіології. 2011-2012 роки. 
 

7. Заохочення працівників закладів служби крові. 
 

                                                   ЦРЛ, райдержадміністрація, міськсільвиконкоми. Постійно. 
                                           



Додаток 1
до Програми

2 011р. 2 012р.
1 2 3 4 5 6

Бюджет всього 2 2
Державний 
Обласний 

Місцевий 2 2

Інші
Бюджет всього 2 2
Державний 
Обласний 

Місцевий 2 2

Інші

Бюджет всього 2 2
Державний 
Обласний 
Місцевий 2 2

Інші

Бюджет всього 2 2
Державний 

Обласний 

Місцевий 2 2

Інші

Бюджет всього 2 2

Державний 
Обласний 

Місцевий 2 2

Інші

4.

Створення районного реєстру донорів 
крові, запровадити метод кодування 
шляхом запровадження кодування 
данних про донорів, яких не можна 
допускати до виконання донорських 
функцій 

Створення районної бази донорів дасть 
можливість:1.Мати інформацію про донорів 
рідкісних груп крові.2.Забезпечити вимоги" 
Порядку медичного обстеження донорів крові 
та (або) іі компонентів", затвердженого 
наказом МОЗ України від 01.08.2005 №385

5.

Створення  бази данних про осіб "групи 
ризику", які повинні бути відсторонені 
від донорства 

Забезпечення вимог "Порядку карантинизації 
донорської плазми", затвердженого наказом 
МОЗ України від 01.08.2005 №385 

3.

Створення єдиної бази данних щодо 
наявності запасів компонентів 
донорської крові

Забезпечення можливостей: 1.Раціонального 
використання компонентів донорської крові. 
2.Забезпечення компонентами з найближчого 
відділення трансфузіології або центру крові.  

Фінансування за роками (тис.грн.)

1.

Розвиток внутрішньої та зовнішньої 
реклами донорського руху серед 
населення району, у першу чергу, серед 
молоді

Забезпечення залучення населення до 
донорського руху

№п/пЗахід Обгрунтування 

                    ОБСЯГИ

2.
Формування суспільної думки про 
необхідність донорства

Забезпечення залучення населення до 
донорського руху

Фінансування

                    фінансування Програми



Бюджет всього 2 2

Державний 

Обласний 

Місцевий 2 2
Інші

Бюджет всього 2 2

Державний 

Обласний 

Місцевий 2 2

Інші

Бюджет всього 2 2

Державний 

Обласний 

Місцевий 2 2

Інші

Бюджет всього 10 10

Державний 

Обласний 

Місцевий 10 10

Інші

Бюджет всього 16 16

Державний 

Обласний 

Місцевий 16 16

Інші10.

Оснастити відділення трансфузіології 
обладнанням для заготівлі та 
переробки донорської крові.

Провести дооснащення матеріально-технічної 
бази відділень трансфузіології з метою 
відповідності її при проведенні ліцензування. 

8.
Забезпечити технологію вірусної 
інактивації компонентів крові

Планується до впровадження з метою 
підвищення безпеки компонентів донорської 
крові

9.

Привести споруди відділення 
трансфузіології до сучасних вимог, їх 
утримання та функціонування шляхом 
проведення капітальних та поточних 
ремонтів

Планується проведення ремонтних робіт з 
врахуванням сучасних технологій заготівлі 
донорської крові та її компонентів, відновлення 
стану споруд та інженерних комунікацій

6.

Забезпечити заготівлю донорської крові 
та її компонентів тільки у пластикову 
тару 

Забезпечення вимог наказу МОЗ України "Про 
інфекційну безпеку донорської крові та її 
компонентів" від 01.08.2008 №385

7.

Забезпечити обов`язкову шестимісячну 
карантинизацію всієї донорської 
плазми, що надходить для виробництва 
препаратів протягом 180 діб.

Забезпечення вимог "Порядку карантинизації 
донорської плазми", затвердженого наказом 
МОЗ України від 01.08.2005 №385 



Бюджет всього 5 5

Державний 
Обласний 

Місцевий 5 5

Інші

Бюджет всього 120 120

Державний 
Обласний 

Місцевий 120 120

Інші

Бюджет всього 129,85 129,85

Державний 
Обласний 

Місцевий 

Інші

Бюджет всього 170 170

Державний 
Обласний 

Місцевий 

Інші

Бюджет всього 10 10

Державний 
Обласний 

Місцевий 

Інші

Придбати апарат автоматизованого 
плазмофорезу

Дасть можливість збільшити заготівлю плазми 
донорської крові від меньшої кількості донорів 

11.

Забезпечити ефективну систему 
зберігання та транспортування 
компонентів донорської крові 

Планується створення банку компонентів 
донорської крові за рахунок збільшення площ 
відділеня переливання крові 

15.

Увести в дію систему преміювання 
працівників служби крові. Передбачено 
методичними рекомендаціями та 
наказом МОЗ України  від 30.05.2007 р. 
№273/290 відповідно до виконання 
планових завдань заготівлі донорської 
крові та її компонентів.

Забезпечення системи заохочення працівників 
та залучення кадрів до роботи в службі крові

12.

Придбати і постійно закріпити за 
відділенням трансфузіології пересувну 
станцію заготівлі крові.(автомобіль) 

Забезпечення належних умов роботи при 
виїзді бригади заготівлі донорської крові в 
дільничі лікарні   

13.
Забезпечити хворих на гемофілію 
компонентами донорської крові

З метою виконання вимог Постанови КМУ від 
17.08.1998р. №1303 щодо безплатного 
забезпечення ліками хворих на гемофілію 

14.


