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"

як
щiлi в областi розвитку та вдосконалення системи
кзоЗ Харкiвський обласний центр служби KpoBi

кзоз хоцск у

2018

р передбачае реалiзувати Щiлi в сферi якостi

через

pecypciB Системи
ефективне використанIUI *uдро""", технiчних та органiзацiйних
(суя); за рахунок контролю виконання Bcix етапiв
yrrpa"ni"""
Ti компонентiв,
технолоГiчногО ,rроцa.у заготiвлi до"орa"поi KpoBi, виготовлення
продукцii, а
виконанН" пuборЬrор""" доспiдже"" iu реалiзашiю сертифiкованоi
саме:
- привести дiюЧу систеМи управIIiння якiстю до вимог Належних практик
42-4,0:2016
Gxp (GMp GLp "rЬ iнших), а саме до вимог Стандарту
<Лiкарськi засоби. Належна виробнича практика), актуалiзачiя/розробка
20 1 9piK
стандарТних опеРацiйних процедур ..iд"о затверджених графiкiв на

,*i.r.

моз

Iso
провести ресертифiкацiю суя закладу на вiдповiднiсть вимогам лсту
9001 :2015 <<Система управлiння якiстю, Вимоги>>
плазми з
активiзувати кероване донорство вiд кадрових донорiв KpoBi та
надання медичноi
метоЮ збiльшеНня на ЗаYо запасiВ повторно тестовоi плазми для
допомоги дiтям i породiллям.
контролю
досягнути 100% вiдповiдностi стандартiв якостi вхiдного
закладiв охорони
донорсьКоi KpoBi, заготовЛеноi У вiддiленнях трансфузiологii
здоров'я MicTa та областi;
зразкiв
JpclJI
трансцортування
вiдповiднiсть
вiдповtднtсть
100%
умов тра}lсr1gрlуБаflfl)r
забезпечити 100%
забезпечити
MicTa i областi для скринiнгових
донорськоi kpoBi iз вiддiленнllх трансфузiологii

-

-

-

дослiджень;

-

KpoBi шляхом
забезпечити якiсть i достовiрнiсть дослiджень донорськоi
якост1;
проведення щоденного 100 % внутрiшньолабораторного контролю
iMyHo- та
забезпеЧити закJIади охоРони здоров'я MicTa та областi 100%
iнфекцiйнобезпечними компонентами донорсько1 кров1;
та вiдхиленнями досягнути 99%

- за рахунок

управлiння ризиками

вiдповiдностi Bcix видiв компонентiв донорськоi KpoBi;
(з
- проВодитИ щотижневий моНiторинг причин браку донорськоТ KpoBi
показник браку
причиН iнфекцiЙ, показнИкiв хiльОзу та ДлДТ), знизити загzшьний
на |0О/о в порiвняннi з 2018 роком,
в единiй
завеРшитИ роботУ по переВоду ВТ ЗоЗ MicTa i областi до роботи
комп.ютернiй базиданих донорiв та осiб, яким заборонено виконувати донорсъкi

-

функцii (ВТ Куп'янсъкоТ ЦМЛ)
вдосконалювати
пiдвищувати

-

та

вiдповiдальностi персонаJIом закладу
операцiйних процедур.

з

професiйнi

навички,

piBeHb

дотримання вимог стандартних

