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Друзі, щиро дякуємо Вам за те, що були разом з UBMDR у непростому 2020 році! Завдяки
цінному внеску кожного з Вас, нам разом вдалось зробити неймовірні речі: провести першу в 
історії України трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора, наповнити український
реєстр потенційних донорів, отримати підтримку світової спільноти та багато іншого, 
детальніше – в нашому звіті.
Дякуємо за Ваш великий внесок у боротьбу з раком крові в Україні! Віримо, що разом і надалі
ми зможемо долати бар’єри і впевнено просуватись вперед.
#ліки_від_раку крові_всередині_нас!

Старт неродинної трансплантації в Україні
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Понад 6000 тест-наборів розіслано у різні куточки України. Молоді люди приєднуються до сім’ї
супергероїв!
Станом на кінець 2020 року, з Вашою допомогою зареєстровано загалом 2250 потенційних
донорів, які дарують надію на життя людям з хворобами крові. Сума благодійних внесків склала
1300523 грн. Ми безмежно вдячні Вам за підтримку! 

Ваша допомога важлива!
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До популяризації донорства кісткового мозку долучились відомі українці: Андрій Пятов, 
Андре Тан, Оксана Дмитрієва. 

Популяризація донорства
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Український реєстр донорів кісткового мозку UBMDR є членом світового реєстру донорів
кісткового мозку, та має змогу проводити пошук донора у будь-якій країні світу. Світова спільнота
з розпростертими обіймами прийняла Україну у свою сім’ю.

Підтримка світової спільноти
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На початку 2020 року підписано договір
про співпрацю з НДСЛ «Охматдит» в м. 
Київ у напрямку пошуку донора для
пацієнтів та доставки трансплантатів від
неродинного донора. 
Для цього було акредитовано відділення
ТКМ «Охматдит». Наші лікарі
продемонстрували високий
професіоналізм та готовність до
проведення найскладнішого виду
трансплантації кісткового мозку - від
неродинного донора. А ми, в свою чергу, 
розпочали пошук донорів кісткового
мозку в українському та світовому
реєстрі для пацієнтів лікарні!

Старт співпраці з НДСЛ «ОХМАТДИТ»
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Перша в історії України довгоочікувана 
трансплантація кісткового мозку від 
неродинного донора відбулася в Києві, 1 
квітня 2020 року, у стінах лікарні 
«Охматдит».
Те, що недавно здавалось таким 
далеким, заплутаним і недосяжним, 
стало реальним! 
За запитом відділення трансплантації 
кісткового мозку лікарні «Охматдит»,  
реєстром UBMDR був виконаний весь 
обсяг робіт щодо пошуку донора для 
пацієнта в українському та світовому 
реєстрі, та отримання трансплантату від 
неродинного донора кісткового мозку. 
Серед 1000 потенційних донорів 
українського реєстру для Назарчика був 
знайдений один, що співпадав на 9/10 
показників. І це  було неймовірно! 



Перша неродинна ТКМ в Україні 8

Але у світовому реєстрі знайдено 
донора, який співпадав по всіх 
параметрах – 10/10. Тому супергероєм
для хлопчика став донор з Німеччини.
Події розвивались, як у гостросюжетному 
фільмі: новий закон, пандемія, закриття 
кордонів, зміна міністрів…
Коли люди зі спільною світлою метою 

об’єднуються, ніщо не зможе їм 
завадити!
Через пару місяців наш перший пацієнт 

був виписаний з лікарні після успішно 
проведеної трансплантації.
Про те, що Україна розпочала 

проводити трансплантацію кісткового 
мозку від неродинного донора,  світовий 
реєстр зробив  повідомлення у 
внутрішній розсилці community news.
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Загалом, у 2020 році було проведено чотири трансплантації кісткового мозку від неродинного
донора в Україні. Усі операції проводились у клініці «Охматдит» в Києві.
Для кожного пацієнта реєстр проводив пошук першочергово серед українських донорів, а вже
потім - у світовому реєстрі.  Відповідних донорів було знайдено у Німецькому та Польському
реєстрах. Ними були небайдужі молоді люди віком 18-26 років (троє чоловіків та одна жінка), які
подарували надію на життя українським дітям.
Чотири пацієнти отримали квиток у щасливе майбутнє в своїй країні. 
Завдяки змінам до пілотного проекту по трансплантації, які розробили Міністерство Охорони
Здоровя України, пацієнти яким проводиться пересадка кісткового мозку в Охматдиті, 
отримують трансплантацію безкоштовно.
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Всього у 2020 році було проведено 74 первинних пошуки неродинного донора в українському та
світовому реєстрі. Переважна більшість з них – це звернення пацієнтів. На жаль, не завжди
пошуки увінчаються успіхом зі зрозумілих причин. Для десяти пацієнтів донора не вдалось
знайти навіть у світовому реєстрі. 
Надважливо наповнювати власний реєстр і збільшувати кількість донорів. Ми з Вами генетично
споріднені, і шанс на співпадіння зростає. Можливою, зараз саме Ви дуже потрібні своєму
«генетичному близнюку».

Ликі в середині нас!
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UBMDR постійно вдосконалюється синхронно зі світом і працює над тим, щоб кожен пацієнт зміг
знайти свого найвідповіднішого донора-близнюка! Тому, у 2020 році відбулись оновлення в 
тест-наборах. З’явилась третя палочка, яка дозволяє провести додатковий аналіз українських
потенційних донорів на цитомегаловірус (CMV). Це допоможе ще точніше підбирати пари
пацієнт-донор.
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Ми вдячні всім небайдужим людям за
підтримку реєстру. Доступне лікування
в Україні, у найкращій якості - це наш з 
Вами пріоритет. Тому колектив
реєстру постійно навчається. 
Пройдений наступний курс від світових
організацій: WMDA EBMT!  ADVANCED 
LEVEL, WMDA SEARCH 
COORDINATOR CERTIFICATE 
TRAINING PROGRAMME



13Грант від світового реєстру WMDA та реєстру DKMS

Об'єднання українців та клопітка праця заради спільної мети - впровадження трансплантації в 
Україні - отримали високу оцінку та підтримку серед світової спільноти. Команда UBMDR 
виграла міжнародний грант від cвітового реєстру донорів кісткового мозку WMDA та реєстру
DKMS. 
У рамках гранту – можливість безкоштовного типування 2500 потенційних донорів та курс
навчання.
Ми надзвичайно вдячні світовій спільноті за велику підтримку та допомогу в розвитку

трансплантації кісткового мозку в Україні
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Також на платформі dobro.ua вдалось зібрати 100000 гривень для реєстрації потенційних
донорів кісткового мозку. 
228 благодійних внесків та Ваша безцінна довіра і підтримка допомагають в розбудові
українського реєстру та боротьбі з раком крові в Україні.
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Підписано меморандум про спрівпрацю щодо розвитку трансплантації кісткового мозку в 
Україні з Міністерством Охорони Здоров'я України та Всеукраїнською платформою донорства
IDonor. Також міністр Максим Степанов та працівники двох директоратів МОЗ зареєструвались
потенційними донорами кісткового мозку.
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Спільними зусиллями долаємо перешкоди! У грудні 2020 року ГО «ВАДІ» (Всеукраїнська
асоціація дитячих імунологів) підписала меморандум із «Українським реєстром донорів
кісткового мозку», щоб формально закріпити співпрацю, яка існує уже давно. Спільні дії
сприятимуть розвитку дитячої імунології в Україні та популяризовуватимуть донорство, і, як
наслідок, трансплантація кісткового мозку стане доступнішою для українців.
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