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Зростаюча потреба в донорській крові та її 
компонентах диктує необхідність розширення 
роботи по безоплатному донорству. 

На теперішньому етапі розвитку безоплатного 
донорства особливого значення набуває створення 
Національної системи крові, як складової частини 
громадського здоров’я для забезпечення 
рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до 
якісних та безпечних компонентів донорської 
крові у достатній кількості. 

За рекомендаціями ВООЗ самозабезпечення 
держави в компонентах крові можливе при 15 
донаціях на тисячу населення. 

Планові завдання по залученню донорів 
доведені ЦПМСД на кількість населення. 

 



Повага та визнання – основний принцип 

стратегії розвитку Національної системи 

крові, який передбачає, що основною 

цінністю є людина, а система крові сприяє 

формуванню поваги та визнання 

жертовності донорів шляхом запровадження 

механізму мотивації та поваги у суспільстві. 

Крім того, держава підтримує розвиток 

державно-приватного партнерства та 

залучення інститутів громадського 

суспільства у сфері організації та 

популяризації донорства крові. 

 



Наступний принцип – підзвітність, який 

передбачає регулярне звітування перед 

державою, суспільством та територіальними 

громадами, про результати роботи у 

доступній формі та гарантує доступ до повної 

та правдивої інформації, щодо організації 

донорства та наявності компонентів крові.  

З приведених даних є очевидним, що 

робота Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги щодо організації донорів потребує 

покращення.  

 



ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ З 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДОНОРСТВА ТА ЗАГОТІВЛІ КРОВІ ЗА 

2 МІСЯЦІ 2019 РОКУ  

№ Райони області 

План по 

донорству, 

донації 

План по 

заготівлі 

крові, л. 

Виконання 

планових 

показникі по 

донорству, 

донації 

Виконання 

планових 

показників 

по заготівлі 

крові, л. 

1 Вижницький 139 48,0 72 33,5 

2 Герцаївський 83 21,6 30 14,0 

3 Глибоцікий 186 52,6 24 11,2 

4 Заставнівський 123 48,0 46 21,3 

5 Кельменецький 102 47,3 64 29,0 

6 Кіцманський 171 52,6 52 23,5 

7 Новоселицький 194 62,0 24 11,1 

8 Путильський 66 30,7 - - 

9 Сокирянський 107 47,3 39 18,1 

10 Сторожинецький 252 93,0 166 75,2 

11 Хотинський 155 61,3 103 43,7 



ЯКІ Ж ФУНКЦІЇ ЦПМСД, ЩОДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДОНОРСТВА? 

1. Агітація та пропаганда донорства серед населення з 

використанням телебачення, радіо, колективних лекцій та 

індивідуальних бесід. 

2. Організація донорства на визначеній території. 

3. Робота в єдиній автоматизованій комп’ютерній базі 

донорства. 

4. Перевірка донорів по базі осіб, яким заборонено 

виконувати донорські функції. 

5. Медичний нагляд за станом здоров’я донорів, при 

необхідності організація консультування відповідних 

спеціалістів. 

6. Складання списків кандидатів у донори для кожного 

Дня донора, проведення попереднього медичного огляду. 



7. Вибір приміщень для роботи по заготівлі 

донорської крові спільно з керівником виїзної 

бригади. 

8. Нагляд за донорами після кроводачі, прийняття 

чаю та відпочинок донорів можуть здійснюватися в 

холах, коридорах, в яких ставлять достатню кількість 

стільців і кушеток. 

9. Підготовка приміщень (вологе прибирання, 

провітрювання), яка повинна бети закінчена за 30 

хвилин до початку роботи виїзної бригади. 

10. Працівники Центрів первинної медико-

санітарної допомоги закладу (лікарі, фельдшера, 

медичні сестри), при необхідності, можуть залучатися 

для проведення допоміжних робіт до персоналу 

виїзної бригади. 

11. Надання необхідної інформації і звітів по 

службі крові.  



ОРГАНІЗАЦІЇ ДОНОРСТВА У ВИЇЗНИХ 

УМОВАХ 
М. ГЕРЦА  



СМТ. ГЛИБОКА 



КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН С. Н. СТАНІВЦІ 



М. ПУТИЛА 



КОРПОРАТИВНЕ ДОНОРСТВО В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ  

М. ЧЕРНІВЦІ 



МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я, ПОЛІКЛІНІКИ, АМБУЛАТОРІЙ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ: 

1. Проводять роз’яснювальну роботу з 

донорами-родичами хворих, які знаходяться 

на лікуванні в лікарнях. 

2. Здійснюють первинне медичне 

обстеження потенційних донорів. 

3. Проводять індивідуальні бесіди про те, 

що вилучення плазми і клітин крові – 

безпечна для здоров’я донора процедура.  

 



КОРПОРАТИВНЕ ДОНОРСТВО  

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БДМУ 



ОСНОВНІ ЕТАПИ АГІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Ознайомчі лекції серед населення з метою 

формування позитивного відношення до донорства. 

2. Проведення виставок, плакатів, брошур в 

організованих колективах. 

3. Індивідуальні співбесіди з метою залучення до 

активних кадрових донорів. 

4. Соціальна реклама всіх видів донорства в 

засобах масових інформації та сучасних 

комунікаціях зв’язку. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


