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Вступ

У наш час трансплантація органів та (або) 
тканин людини є дієвим і, зазвичай, єдиним 
засобом порятунку життя і відновлення 
здоров’я. Його використовують у всьому 
цивілізованому світі, коли медикаментозні 
або хірургічні методи лікування неможливі, 
однак, пацієнт має потенціал до подальшої 
здорової активності. В розвинутих країнах 
трансплантація органів вже почала суттєво 
впливати на тривалість і якість життя 
населення, оскільки успішно проведена 
трансплантація може подовжити життя 
людини іноді більше ніж на 25 років. Усього на 
сьогодні у світі проживає понад 1 млн. осіб із 
пересадженими органами, які ведуть активний 
спосіб життя і, навіть, займаються спортом.

Існує твердження, що рівень розвитку 
трансплантації органів визначає загальний 
рівень розвитку медицини в країні. Відповідно 
до відкритих даних Міністерства охорони 
здоров’я України, показник посмертного 
донорства в Україні є найнижчим серед 
країн Європи і складає 0,15 випадків на 1 
млн. населення. Відношення трансплантацій 
до інших хірургічних втручань в ДУ 
«Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О. О. Шалімова» 
НАМН України, яка є провідним профільним 
лікувальним закладом в країні, складає 0,8%.

Протягом року в нашій країні робиться 
трохи більше однієї сотні трансплантацій 
нирок,  14% з яких від трупного донора. В 
цей же час загальна розрахункова потреба в 
такій трансплантації складає 13,5 тис. на рік. 
Сьогодні пацієнтам з термінальними стадіями 
ниркової недостатності проводять гемодіаліз, 
який для них стає пожиттєвою процедурою. 
На проведення гемодіалізу для одного пацієнта 
держава витрачає 200-300 тис. грн. на рік і 
забезпечує цією процедурою до 30% відсотків 
тих, хто її потребує. Більшості ж таких пацієнтів 
в Європі гемодіаліз проводять лише протягом 
часу, необхідного для пошуку донорської 
нирки.

Максимальна річна кількість трансплантацій 
печінки в Україні протягом останнього 
десятиліття – 17 (в 2014 році). Середня 
річна кількість трансплантацій печінки, які 
виконуються в Україні – не перевищує 10 і 
останніми роками зменшується, а потребує 
такої трансплантації близько 2,5 тис. пацієнтів.

Кількість пацієнтів, які потребують 
трансплантації сердець, значно перевищує 
кількість донорських сердець. Через зрозумілі 
причини, можливою є лише посмертна 
трансплантація. З 2001 по 2019 рік включно 
в Україні проведено лише 5 трансплантацій 
серця, хоча потреба складає близько 200 
операцій щорічно.

Міністерство охорони здоров’я України виділяє 
величезні кошти для проведення операцій з 
трансплантації за кордоном (майже всі – в 
Білорусі та Індії). Допомогу отримують декілька 
сотень українців, а щорічна розрахункова 
потреба в загальній кількості трансплантацій 
в нашій країні складає близько 3,5 тис. 
осіб. Відповідно до проведених розрахунків 
собівартість трансплантації різних органів 
в Україні є меншою, ніж в Європі в 7-10 
разів. Відповідно до цього, за впровадження 
дієвої Системи Трансплантації в Україні за ті 
самі кошти, які витрачаються на лікування 
пацієнтів, які потребують трансплантації, за 
кордоном, можна забезпечити розрахункову 
потребу в таких операціях майже в повному 
обсязі.

У всьому світі спостерігається невідповідність 
потреби в органах до кількості доступних 
трупних органів. Саме тому, найважливішим 
складником створення Системи Трансплантації, 
окрім її матеріально-технічного, кадрового 
забезпечення та фінансування, є впровадження 
трансплант-координаційної служби. Саме 
завдяки злагодженій роботі фахівців, які до неї 
входять, можливо чітко відслідковувати всіх 
потенційних донорів, а завдяки якості їх роботи 
сприяти збільшенню кількості ефективних 
донорських органів через зменшення частоти 
відмов родин донорів від експлантації.
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Що таке трансплантація 
як медична операція та 
як побудована Система 
Трансплантації закордоном?
Трансплантація – це передача (приживлення) 
клітин, тканин або органів людини від донора 
до реципієнта з метою відновлення їх функції 
(-ій) в організмі1. Трансплантація органів надає 
пацієнтам, які страждають на термінальні 
стадії ряду захворювань, можливість 
збереження та/або підвищення якості життя.

Сьогодні трансплантація органів є 
високотехнологічною, високовартісною 
медичною технологією, яка потребує гідного 
забезпечення високопрофесійними кадрами, 
обладнанням і фінансуванням. Кожен фахівець, 
який працює в Системі Трансплантації 
країни, відіграє важливу роль у забезпеченні 
досягнення кінцевого результату – збереження 
максимально можливої кількості людських 
життів у поєднанні з достатньою їх якістю.

Трансплантація органів – досить специфічна 
галузь медицини, яка, окрім чіткого 
регулювання нормативними документами, 
має забезпечуватись розробленою та 
впровадженою у медичну практику Системою 
Трансплантації. Саме Система Трансплантації, 
яка діє у країні, забезпечує чітку та злагоджену 
роботу та взаємодію фахівців, які в ній 
працюють.

В країнах, які впевнено впроваджують Систему 
Трансплантації, окрім навчальних закладів, 
які надають середню та вищу медичні освіти, 
існує центр з підготовки медичних фахівців, 
які працюють в сфері трансплантації. В ньому 
ж проводиться сертифікація. Такий центр 
може функціонувати на базі медичного вищого 
навчального закладу, який вже існує, або 
окремо. Головним завданням такого центру 
є забезпечення єдиного розуміння всіма 
учасниками всіх етапів трансплантації органів 
і анатомічних матеріалів людини, алгоритмів 
дій, стандартів і принципів взаємодії, етики. 
Це забезпечить високу якість і ефективність 
роботи та безперервність процесів.

Трансплант-координатор: роль і 
функціональні обов’язки
Важливу роль в структурі Системи 
Трансплантації відіграє координатор з 
трансплантації (трансплант-координатор) – 
медичний працівник (лікар або медсестра), 
який координує діяльність, пов’язану з 
донорством і трансплантацією органів та/або 
анатомічних матеріалів людини. Зважаючи на 
етичні норми, в багатьох країнах трансплант-
координатори можуть працювати або з 
донорами, або з реципієнтами. Фактично, 
в світі зараз відбувається розгалуження 
цієї спеціальності на Transplant Recipient 
Coordinator та Transplant Donor Coordinator. 
Відповідно до функціональних обов’язків, 
трансплант-координатора можна називати 
«адвокатом пацієнтів», адже саме цей фахівець 
забезпечує достойну якість життя, належну 
медичну допомогу, дотримання етики і для 
людини, яка згодом стане донором, і для 
людини, яка страждає на термінальну стадію 
захворювання і потребує якомога швидшої 
допомоги. Сьогодні трансплант-координатор, 
який забезпечує безперервність догляду за 
пацієнтом після трансплантації, є медичним 
працівником, до якого пацієнт, який живе з 
донорським органом, звертається в першу 
чергу2.

Спеціальність трансплант-координатора 
було створено в Сполучених Штатах 
Америки на початку 1960-х років. З метою 
збільшення кількості донорських органів, 
доступних для трансплантації, вперше було 
виокремлено функціонал, який фахівець 
виконував протягом повного робочого дня. 
Одночасно з появою координаторів було 
створено Агенцію з постачання органів (Organ 
Procurement Agency). Початковою функцією 
Агенції було сприяння транспортуванню 
донорських нирок, які було неможливо 
трансплантувати в лікарні, де їх було видалено. 
Роль координатора розвинулася у двох 
напрямах: підготовка до забору органів та 
організація комплексу заходів, які, власне, 
забезпечують пересадження органів. Це стало 
вирішальним для можливості впровадження 
донорства одночасно декількох органів від 

1) World Health Organization – https://www.who.int/topics/transplantation/en/

2) UW HEALTH JOB DESCRIPTION. TRANSPLANT COORDINATOR. Job Code: 850004 https://www.uwhealth.org/files-directory/position-
descriptions/transplant-organ.procurement/transplant.coordinator.850004.53100.pdf



6

однієї людини кільком іншим. Агенція стала 
утримувачем національної бази даних. Разом з 
трансплант-координаторами вона налагодила 
сильні міжнародні зв’язки щодо збільшення 
донорства органів і запобіганню втрат цього 
дорогоцінного ресурсу3.

У 1969 році було створено організацію 
Eurotransplant, яка діє в Європі і сьогодні, та 
має беззаперечний авторитет. Незважаючи 
на формальну присутність у 8 країнах, 
вона взаємодіє з організаціями охорони 
здоров’я, лікувальними закладами та 
іншими організаціями із забезпечення та 
супроводу трансплантації (Scandiatransplant, 
Balttransplant, та окремими організаціями в 
кожній країні Європи). Основним напрямом 
діяльності є супровід та координація взаємодії 
між клініками, де відбувається забір та 
трансплантація органів, лабораторіями з 
типування клітин та тканин, ведення реєстру 
донорів та реципієнтів. Завдяки цьому 
розподіл та обмін органами відбувається 
максимально ефективно. Другорядними 
завданнями Eurotransplant є сприяння 
науковим дослідженням в сфері трансплантації 
та підвищення поінформованості громадян про 
переваги донорства.

Трансплант-координатором має бути 
високопрофесійний фахівець, адже він 
відіграє провідну роль у безперервному 
забезпеченні ключових етапів процесу 
трансплантації: керування списком очікування, 
передтрансплантаційною оцінкою, допуском 
донора, послідовністю виконання забору 
органів та їх трансплантації, довготривалим 
супроводом пацієнта після трансплантації. 
Відповідно до зазначених завдань, трансплант-
координатор має володіти навичками щодо 
організаційного та критичного мислення, 
використання методів, заснованих на 
доказовій практиці та останніх дослідженнях, 
а також навичками міжособистісного 
спілкування з пацієнтами, сім’ями, 
соціальними працівниками, членами команди 
з трансплантації та лікарями, що працюють з 
донорами. Цей фахівець має володіти знаннями 
щодо лікування пацієнтів з термінальними 
стадіями захворювань, що включає в себе 
боротьбу з симптомами та побічними проявами 

від лікарських засобів і одночасне забезпечення 
«стану очікування органів» з метою оптимізації 
кінцевих результатів і забезпечення належної 
якості життя донора та/або реципієнта.

Задля виконання зазначеного вище, 
трансплант-координатор має бездоганно 
володіти клінічним протоколом з 
трансплантації та знати яким чином 
виконується кожне його положення – хто, коли 
і в який саме спосіб має їх виконувати. Окрім 
планування необхідних дій та планування 
власного щоденного графіку, координатор 
повинен вміти визначати пріоритетність 
клінічних питань та забезпечувати супровід 
великої кількості пацієнтів на різних стадіях 
процесу трансплантації. Цей фахівець має 
володіти навичками щодо ведення баз даних, 
отримання різноманітної спеціалізованої 
інформації щодо лікарських засобів, загальних 
та спеціальних методів обстеження та 
досліджень, а також баз даних клінічних 
досліджень. Координатор з трансплантації 
має бути компетентним щодо лікування 
пацієнтів з різними захворюваннями 
(нирковою та печінковою недостатністю, 
цукровим діабетом, серцево-легеневою 
недостатністю, гіпертензією, гіперліпідемією 
та іншими порушеннями), які можуть 
впливати на прийняття рішень, пов’язаних 
з трансплантацією. Вони повинні бути 
експертами у впровадженні імуносупресивної 
терапії, включаючи безліч побічних реакцій і 
взаємодій між лікарськими засобами5.

Виклики, які виникають під час забезпечення 
трансплантації мають різний рівень складності 
через можливі клінічні та/або логістичні 
проблеми. Більшість з них можна оперативно 
вирішити, звернувшись до профільного 
експерта та/або регіонального керівника 
програми з трансплантації. Відповідно, 
трансплант-координатор має вміти аналізувати 
та оцінювати поточну ситуацію, вчасно 
виявляти можливі складнощі, або, навіть, 
передбачати їх. Одночасно, трансплант-
координатор має широкі свободи у прийнятті 
рішень в рамках затверджених нормативних 
документів, які регулюють правила, політики 
та принципи забезпечення трансплантації 
в країні. Зважаючи на викладене вище, 

3) Wight C. Organ procurement: the role of the transplant coordinator // Ann Acad Med Singapore. 1991 Jul;20(4):559-62

4) Eurotransplant official website https://www.eurotransplant.org/cms/

5) J. Payne. Role of the Transplant Coordinator // Contemporary Liver Transplantation. DOI 10.1007/978-3-319-05543-5_35-1 18. February 2015 pp 
1-18
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керівництво лікарень вважає перевагою, коли 
трансплант-координатором у них працює лікар 
з інтенсивної терапії. Особливо в разі, коли він 
працює з донорами6.

Єдиних врегульованих вимог до трансплант-
координаторів не існує. Кожна країна 
Європи має законодавчу базу, яка регулює 
впроваджену Систему Трансплантації, включно 
з принципами навчання, оцінки компетенцій 
та вимог до залученого медичного персоналу. 
Відповідно до впровадженої системи охорони 
здоров’я та системи медичної освіти в 
країні, вимоги до трансплант-координаторів 
дещо відрізняються. На сьогодні в Європі 
відбувається підготовка та обговорення єдиних 
правил та вимог щодо трансплантації органів 
та фахівців, які її здійснюють7.

Слід відзначити, що в переважній кількості 
країн Європи діють національний та 
регіональні трансплант-координаційні 
центри. Незалежно від впровадженої Системи 
Трансплантації та того, чи діє презумпція 
згоди чи незгоди, налагоджено безперебійну 
роботу електронного реєстру, в якому можна 
отримати інформацію про готовність людини 
бути донором, або заперечення цього. В 
багатьох країнах цей же реєстр обліковує та 

регулює «лист очікування» на трансплантацію. 
В більшості країн визначено лікарні, в яких 
відбувається забір донорських органів, та 
лікарні, в яких відбувається їх трансплантація, 
– за територіальним принципом та в 
залежності від кількості населення. Перелік 
таких лікарень закріплено нормативними 
документами. Відповідно до цього, в кожній 
такій лікарні функціонує так званий локальний 
трансплант-координатор, який взаємодіє та 
підпорядковується регіональному трансплант-
координатору. Контроль за їх взаємодією та 
вирішення завдань підвищеної складності 
покладено на національного трансплант-
координатора, який співпрацює з фаховими 
комітетами Національного Центру з 
Трансплантації.

Після проведеного аналізу щодо 
функціонування інституту трансплант-
координаторів в 28 країнах Європи та США, 
можна визначити основні принципи роботи, 
функціональні обов’язки цих фахівців та 
вимоги до них. Послідовність дій в комплексі 
заходів із забезпечення трансплантації в 
залежності від країни є майже незмінною. 
Відповідно до цього, трансплант-координатори 
мають:

6) S. Falvey. The role of the transplant coordinator // JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE. Supplement 29. Vol. 89. 1996, p.18

7) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 
2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation // https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_
tissues_organs/docs/com_2016_809_en.pdf

Трансплант-координатор донора Трансплант-координатор реципієнта

• Забезпечити та гарантувати цілодобову доступність. Невідомо в який саме час відбудеться подія, яка 
є стартовою для виконання комплексу заходів з проведення трансплантації. Чергові лікарі клініки, чи 
лікарі, які надають екстрену медичну допомогу (в деяких країнах), трансплант-координатори інших 
клінік, повинні мати можливість безперешкодного контакту з трансплант-координатором. Через це 
адміністрації клінік, регіональних та національного центрів з трансплантації затверджують декілька 
посад трансплант-координаторів та організовують їх робочий час відповідно до графіку (але, не 
менше двох осіб у кожному закладі).

• Отримати повідомлення від лікаря інтенсивної 
терапії про потенційного донора.

• Забезпечити перевірку кандидатури 
потенційного донора в національному реєстрі 
та гарантувати відсутність заперечень з боку 
потенційного донора, які могли бути висловлені 
за життя. В окремих випадках – поінформувати 
судово-медичну експертну службу, відповідні 
правоохоронні органи та органи прокуратури 
щодо отримання згоди на вилучення анатомічних 
матеріалів у донора.

• Отримати інформацію від лікуючого лікаря про 
пацієнта, який потребує трансплантації.

• Спільно з лікарем претендента на 
трансплантацію забезпечити проведення 
необхідних клінічних та лабораторних 
досліджень (включно з проведенням типування 
клітин та/або тканин).

• Спільно з лікарем кандидата на трансплантацію 
створити досьє реципієнта за визначеним 
зразком.
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• Організувати роботу групи лікарів, яка констатує 
смерть мозку потенційного донора. Зазвичай, 
трансплант-координатор не долучається до 
роботи цієї групи. Після констатації смерті мозку 
трансплант-координатори в деяких країнах 
узгоджують призначення лікувальних засобів 
потенційному донору з метою забезпечення 
«стану очікування органів».

• Разом з лікарем інтенсивної терапії провести 
бесіду з родичами чи представниками 
(соціальними працівниками) потенційного 
донора. Метою бесіди є повідомлення про 
наміри використати органи потенційного 
донора для подальшої трансплантації. В 
залежності від впровадженої в країні системи 
трансплантації потрібно отримати згоду родичів 
чи представників потенційного донора.

• Організувати та забезпечити проведення 
необхідних лабораторних досліджень 
біологічних матеріалів потенційного донора 
включно з проведенням типування клітин та/
або тканин. Це дає можливість визначити, чи є 
потенційний донор хорошим кандидатом для 
вилучення анатомічних матеріалів.

• Створити повне досьє (зазвичай в електронній 
формі) потенційного донора за встановленим 
зразком та надіслати його до національного 
центру з трансплантації. Після внесення даних 
з досьє до бази даних (реєстр реципієнтів, 
або «лист очікування») відбувається пошук 
найбільш сумісних з донором реципієнтів. В 
окремих випадках, задля визначення реципієнта, 
національний трансплант-координатор 
забезпечує засідання міждисциплінарної 
експертної комісії.

• Після отримання інформації про наявність 
реципієнтів та їх розташування, забезпечити 
обмін інформацією та кооперацію з клініками, в 
яких буде відбуватись трансплантація органів. 
Це відбувається шляхом взаємодії з трансплант-
координатором реципієнта.

• Забезпечити роботу мультидисциплінарної 
групи лікарів, яка має розглянути кандидатуру 
претендента на трансплантацію. Кандидатура 
реципієнта затверджується протокольним 
рішенням групи визначеного зразка (зазвичай в 
електронній формі).

• Провести освітній курс для претендента на 
трансплантацію щодо окремих аспектів життя 
в очікуванні трансплантації та алгоритму дій, 
коли трансплантація стане можливою. Отримати 
підписану претендентом інформовану згоду.

• Надіслати досьє реципієнта, рішення групи 
лікарів та інформовану згоду претендента на 
трансплантацію (зазвичай в електронній формі) 
в національний центр з трансплантації, де дані 
вносяться до відповідного реєстру.

• Повідомити національний центр з трансплантації 
про виключення претендента на трансплантацію 
з реєстру через смерть або інші причини 
обумовлені клінічними протоколами.

• Повідомити реципієнта про можливість 
трансплантації та організувати його надходження 
до стаціонару в мінімально можливі терміни.

• Здійснити контроль за підготовкою реципієнта до 
трансплантації.

• Організувати роботу операційної зали та 
хірургічної бригади з трансплантації, погодити 
час, забезпечити наявність ліжка у відділенні 
інтенсивної терапії. Повідомити про це 
трансплант-координатора донора та погодити з 
ним алгоритм забору органів.

• За необхідності організувати хірургічну бригаду, 
яка буде брати участь у заборі органів.



9

• Організувати роботу операційної зали та 
хірургічної бригади із забору органів, погодити 
час з трансплант-координатором реципієнта.

• Окремо чи разом з хірургічною бригадою 
прибути до клініки де відбувається забір органів 
у погоджений час. Взяти участь в операції із 
забору органів виключно з метою контролю часу 
ішемії органів та їх консервації.

• Організувати та забезпечити транспортування 
донорського органу (органів) до клініки, де буде 
відбуватись трансплантація, у якомога коротший 
термін. 

• Контроль за станом реципієнта після 
трансплантації. Підготовка реципієнта до виписки 
з клініки. Проведення освітнього курсу щодо 
життя після трансплантації.

• Забезпечити включення пацієнта після 
трансплантації до програми імуносупресивної 
терапії.

• Забезпечити супровід пацієнта після 
трансплантації щодо будь-яких медичних 
питань в умовах стаціонару та амбулаторно. 
Координувати звернення пацієнта до лікарів 
в інші клініки та брати участь в призначенні 
лікарських засобів.

• Забезпечити інформаційний супровід пацієнтів 
після трансплантації та членів їхніх сімей 
(зазвичай телефоном), в тому числі, у вихідні та 
святкові дні.

• Брати участь у інформуванні населення щодо переваг трансплантації з метою її популяризації. 
Долучатися до розробки протоколів та рекомендацій щодо ведення пацієнтів; розробки та 
впровадження комплексної освітньої програми пацієнтів; розробки та впровадження програм із 
забезпечення та оцінки якості.

Як видно з перелічених функціональних 
обов’язків трансплант-координаторів, ці 
фахівці мають відповідати високим стандартам 
медичного працівника та, враховуючи доволі 
високий рівень професійної свободи, мати 
експертні знання, а також мають:

1. Брати участь у розвитку Системи 
Трансплантації у країні:

a. співпрацювати у розробці протоколів та 
рекомендацій щодо ведення пацієнтів;

b. долучатись до розробки, покращення 
та імплементації комплексної програми з 
освіти пацієнтів;

c. постійно працювати щодо підвищення 
якості процесів, що забезпечують 
трансплантацію.

2. Сприяти науковому супроводу 
трансплантації:

a. долучатися до планування та брати участь 

в клінічних дослідницьких проектах;

b. брати участь у розробці та впровадженні 
протоколів дослідження та інтерпретувати їх 
для пацієнтів та членів сімей;

c. долучатися до збору та аналізу даних в 
межах поточних клінічних дослідницьких 
проектів;

d. сприяти впровадженню результатів 
досліджень у практичну діяльність фахівців, 
які залучені до програми трансплантації 
органів.

3. Забезпечувати власний професійний 
розвиток:

a. підтримувати рівень знань щодо сучасних 
практик з трансплантації, супроводу 
пацієнтів та громадського здоров’я;

b. брати участь у роботі професійних 
організацій у галузі трансплантації та інших 
сфер професійного інтересу;
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c. брати участь у місцевих, регіональних 
та національних конференціях з питань 
трансплантації органів.

4. Забезпечувати підвищення рівня 
професійних знань інших фахівців:

a. брати участь у викладацькій (освітній) 
діяльності для лікарів і медсестер суміжних 
медичних напрямів;

b. розробляти та представляти інформацію 
різним професійним групам (організаторам 
охорони здоров’я, чиновникам, що 
працюють з регіональними та національним 
бюджетом, представникам інших відомств, 
які можуть бути долучені до забезпечення 
трансплантації – МВС, Міністерство 
транспорту та інфраструктури та/або їх 
аналоги в регіонах) щодо трансплантації 
органів та донорства органів задля 
забезпечення підвищення ефективності;

c. розробляти та представляти інформацію 
про трансплантацію та донорство органів 
зацікавленим громадським групам.

Трансплант-координатор: 
українські реалії
Відповідно до Закону України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині» 
№2427-VIII від 31.03.20198 (далі – Закон) 
визначено основні засади, що належать до сфери 
відповідальності трансплант-координаторів 
в Україні. Задля повного врегулювання 
професійної діяльності цих фахівців 
необхідними є розробка та впровадження 
нормативних документів (відповідних 
постанов Кабінету Міністрів України, наказів 
Міністерства охорони здоров’я України, 
профільних регіональних департаментів та, 
безпосередньо, закладів охорони здоров’я). 
Фактично, необхідні розробка та впровадження 
комплексу нормативних актів, які побудують та 
врегулюють Систему Трансплантації в Україні.

Стаття 1 Закону визначає трансплант-
координатора як працівника закладу охорони 
здоров’я, до посадових обов’язків якого 
належить здійснення трансплант-координації 
– діяльності, спрямованої на забезпечення 
отримання анатомічних матеріалів людини та 
надання їх для подальшої трансплантації та/або 

виготовлення біоімплантатів у встановленому 
Законом порядку. На відміну від норм, які 
діють у багатьох країнах Європи, відповідно 
до Закону, трансплант-координатору в Україні 
прямо заборонено брати участь у консиліумі 
лікарів, який здійснює констатацію смерті мозку 
людини, брати участь у вилученні анатомічного 
матеріалу та проведенні трансплантації, а також 
представляти інтереси реципієнта, пов’язані 
із застосуванням трансплантації. Загалом, 
Закон добре описує алгоритм забезпечення 
трансплантації9.

До досягнень, які здобуваються доволі повільно, 
можна віднести затвердження в нашій 
країні професії «трансплант-координатор»10. 
Функціонал цього фахівця обмежено 
забезпеченням зв’язку між учасниками 
процесу трансплантації, зокрема перевіркою 
і отриманням згоди на донорство, вчасним 
та систематичним оновленням даних в 
Єдиній державній інформаційній системі 
трансплантації (далі – ЄДІСТ), організацією 
оперативного та безпечного транспортування 
органів. При цьому, трансплант-координаторам 
в Україні потрібно комунікувати з донорами та 
їхніми родинами і реципієнтами, які очікують на 
трансплантацію.

Позитивом є затвердження Кабінетом Міністрів 
України Постанови № 1211 від 27.12.2018  
«Деякі питання реалізації Закону України «Про 
застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині». Документом затверджено 
порядок надання письмової згоди живого 
донора на вилучення у нього анатомічних 
матеріалів та письмової відмови від раніше 
наданої такої згоди, письмової згоди або 
незгоди чи відкликання наданої раніше згоди 
на вилучення анатомічних матеріалів з тіла 
особи для трансплантації та/або виготовлення 
біоімплантатів після визначення її стану як 
незворотна смерть, а також подання письмової 
заяви про призначення, зміну чи відкликання 
повноважного представника. Постанова 
регулює й порядок отримання письмової 
згоди на вилучення анатомічних матеріалів 
для трансплантації та/або виготовлення 
біоімплантатів з тіла померлої особи. Також 
на сьогодні Кабінетом Міністрів України 
затверджено перелік закладів охорони здоров’я, 
в яких дозволено експлантацію органів.

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19

9) Розділ ІІІ. Умови та порядок застосування трансплантації реципієнту, вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів. Особливості 
вилучення гемопоетичних стовбурових клітин

10) Міністерство соціальної політики. Офіційний веб-портал // https://www.msp.gov.ua/timeline/Klasifikator-profesiy-.html
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Ще одним позитивним зрушенням є те, 
що на базі Запорізької медичної академії 
післядипломної освіти розпочали навчання 
медиків, які бажають стати трансплант-
координаторами.

Проте в Україні досі не затверджено професійні 
стандарти та кваліфікаційні характеристики 
трансплант-координаторів. ЄДІСТ має 
бути затверджений Кабінетом міністрів 
України до 1 січня 2020 року. Також не існує 
національного протоколу та клінічних настанов 
щодо трансплантації органів та, зокрема, 
для діагностики смерті мозку, які є вкрай 
необхідними для злагодженої роботи, захисту 
дій медичних працівників та виключення 
спекуляцій на темі трансплантації. Не вистачає 
низки нормативних актів, які дають чітке 
розуміння, як саме фахівці мають реалізовувати 
діяльність в сфері трансплантації, на яких 
підставах відбувається взаємодія між 
лікувальними закладами та, в разі необхідності, 
міжвідомча взаємодія. Це викликає насторогу, 
що трансплантація органів в Україні може не 
розпочатись і у 2020 році.

Висновки та рекомендації
Трансплантація органів та тканин є дієвим 
способом збереження та продовження 
повноцінного життя людини. В Україні 
є всі необхідні передумови, потрібні для 
впровадження цього методу лікування. При 
вдалому впровадженні Системи Трансплантації 
в Україні можна очікувати виникнення тих 
самих проблем, як і в інших країнах, основна 
з яких – недостатня кількість донорських 
органів. Популяризація трансплантації органів 
і донорства серед громадян є довготривалим 
процесом, який, відповідно до досвіду 
інших країн, може тривати десятиріччя. 
Тому, створення і розвиток трансплант-
координаційної служби має першочергове 
значення. Задля цього, окрім вже затвердженого 
Закону щодо трансплантації органів та інших 
реалізованих кроків, задля дієвості Системи 
Трансплантації в Україні, в першу чергу 
необхідно виконати наступне:

1. Ввести трансплантаційні методи лікування 
в протоколи та клінічні настанови лікування 
внутрішніх органів.

2. Ввести діагностику смерті мозку як 
обов’язкову медичну процедуру в стандарти 
медичної допомоги.

3. Завершити розробку, затвердити та 

впровадити Єдину державну інформаційну 
систему трансплантації в Україні.

4. Визначити та затвердити структуру Системи 
Трансплантації в Україні.

5. Провести аналіз відповідного матеріально-
технічного (включно з лікарськими 
засобами) та кадрового забезпечення.

6. Завершити розробку та затвердити 
професійні стандарти та кваліфікаційні 
характеристики трансплант-координаторів 
(включно з протоколом спілкування з 
родичами потенційного донора), які 
проводять всю підготовчу роботу з 
кондиціонування донора, проведення 
мультиорганного забору, транспортування 
донорських органів та підготовки реципієнта 
з листа очікування до трансплантації.

7. Створити відповідну логістичну службу 
(службу санітарної авіації та санітарного 
транспорту, або долучити ресурси інших 
відомств, наприклад, Міністерства 
внутрішніх справ України) для забезпечення 
доставки органів від баз їх забору до центрів 
трансплантації в якомога коротший строк.

8. Створити кафедри і навчальні цикли 
з трансплантології у вищих медичних 
навчальних закладах для підготовки 
відповідних фахівців та лікарів суміжних 
спеціальностей.

9. Створити навчальний і сертифікаційний 
центр трансплант-координаторів.

10. Впровадити в лабораторну практику 
типування клітин та тканин.

11. Узгодити дії та взаємодію між всіма 
фахівцями, залученими до трансплантації, 
шляхом затвердження відповідних 
нормативних документів органами 
виконавчої влади на різних рівнях (Кабінет 
Міністрів України, Міністерство охорони 
здоров’я України, регіональні департаменти 
охорони здоров’я) та окремими закладами 
охорони здоров’я, які залучено до цього виду 
медичної допомоги.

12. Розробити кошторис впровадження Системи 
Трансплантації в Україні, розробити та 
затвердити алгоритми та механізми її 
фінансування.

13. На різних рівнях всіляко сприяти 
формуванню позитивного уявлення про 
досягнення і можливості трансплантології 
серед громадян України.




