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Дякуємо за рік від імені реєстру!

2021 року ми продовжували працювати в

умовах світового виклику — пандемії ковіду.

Та попри всі складнощі нам вдалося втричі

збільшити кількість донорів у реєстрі й

забезпечити проведення 16 трансплантацій

кісткового мозку в Україні від неродинного

донора. Ми вдячні всім нашим партнерам за

плідну співпрацю й допомогу!



Першу в Україні трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора дорослому пацієнтові провели в Черкаському
обласному онкологічному диспансеру. UBMDR знайшов донора для молодої дівчини, яка, завдяки операції, дістала
шанс перемогти рак крові.
Загалом 2021 року було проведено дві трансплантації кісткового мозку від неродинного донора для дорослих пацієнтів.

Історична операція в Черкасах

2022



Усього 2021 року UBMDR допоміг отримати донорські
клітини 16 пацієнтам.
 14 трансплантацій стовбурових гемопоетичних

клітин провели дітям в НДСЛ «Охматдит».
 2 трансплантації зробили дорослим пацієнтам у

Черкаському обласному онкологічному диспансері.
Наймолодшому пацієнтові, що зміг перемогти рак крові
завдяки донорові кісткового мозку, було 11 місяців, а
найстаршому — 49 років.
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Рятівні клітини з усього світу



Усі трансплантації кісткового мозку профінансувала
держава. Тепер людям із хворобами крові не треба
збирати захмарні кошти, їхати за кордон — вони можуть
отримати потрібне лікування вчасно й безплатно в себе
вдома, в Україні.
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Рятівні клітини з усього світу



— 2021 року ми відшукали донорів-рятівників для українських пацієнтів у різних
країнах: 10 — в Німеччині, 4 — в Польщі, 1 — в Данії та 1 — в Туреччині.

— Український реєстр пройшов авторизацію на отримання донорських клітин зі США і 
налагодив співпрацю з реєстрами Канади, Японії, Індії та Італії.

— З UBMDR Україна без проблем може отримувати трансплантати з 
найрізноманітніших куточків планети, навіть з-за океану. 

Розширюємо кордони — збільшуємо шанси перемогти рак крові.

Рятівні клітини з усього світу
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— Після трансплантації кісткового мозку деякі пацієнти потребують додаткової
підтримки від донора, а саме отримання лімфоцитів. Ці клітини підсилюють роботу 
кісткового мозку.

— UBMDR вже має такий досвід: донорські лімфоцити — додаткова опція в боротьбі з 
раком крові, яку ми започаткували 2021 року.

Додаткові лімфоцити від донора
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— 2021 року з допомогою кожного нашого благодійника кількість донорів у реєстрі
зросла втричі.

— На початку року наша команда однодумців об’єднала 2250 повністю
зареєстрованих потенційних донорів кісткового мозку, наприкінці року — 6600 
донорів

— У різні куточки України ми розіслали близько 10 000 тест-наборів.

Утричі більше зареєстрованих донорів
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— Усього 2021 року UBMDR здійснив 112 первинних пошуків неродинного донора в 
українському та світовому реєстрі.

— На жаль, пошуки не завжди успішні. Для 30—40 % пацієнтів донор не 
знайшовся навіть за кордоном.

— З огляду на це надважливо нарощувати свій власний реєстр, збільшуючи кількість
донорів в Україні. Представники однієї нації — часто генетично споріднені люди, а 
тому ймовірність збігу зростає. Можливо, саме ви дуже потрібні своєму
«генетичному близнюкові».

112 первинних пошуків неродинного донора
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Донор за 35 євро: вартість
типування знижено

Завдяки співпраці з лабораторією DKMS нам
вдалося знизити ціну HLA-типування у високій
роздільній здатності по 12 показниках. Як
результат — реєстрація одного донора в базі
тепер становить 35 євро.

Донор за 35 євро
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Співпраця з партнерами
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UBMDR у мобільних застосунках українських
банків. Тепер користувачі МОНОБАНКУ та
Raiffeisen BANK AVAL можуть долучитися до
боротьби з раком крові разом з UBMDR.
Зробивши свій внесок у розділі
«Благодійність», вони підтримують
реєстрацію потенційних донорів кісткового
мозку.

Співпраця з партнерами
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На прохання WMDA керівник UBMDR Роман Куць
підготував 15-хвилинний вебінар, у якому ми
поділилися досвідом заснування Українського
реєстру донорів.

Під час створення реєстру в Україні представники
WMDA надавали консультаційну підтримку, тож
вони напевне знають, яким складним був цей шлях
у наших реаліях, і вважають такий досвід дуже
цінним.

Вебінар використовуватимуть у межах проєкту
глобальної підтримки країн, що тільки планують
запускати реєстр і здійснювати пошук неродинного
донора. За словами представників WMDA і
закордонних колег з інших реєстрів, Україна — це
вдалий приклад того, як за короткий час можна
створити реєстр потенційних донорів кісткового
мозку з доступом до світової бази й забезпечити
можливість трансплантації від неродинного донора.
І ми надзвичайно раді та горді, що Україні вдався
такий прорив!

Співпраця з WMDA — світовим реєстром донорів
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Заголовок про процес
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Протягом року ми були
зосереджені на реєстрації
потенційних донорів онлайн. 

Проте також проводили офлайн-
реєстрації, до яких долучилися
компанія з розроблення ПЗ 
MacPaw, адвокати сімей героїв
Небесної Сотні, рух українців
«Демократична сокира» та інші.



Співпраця з партнерами

2022

Уболівальники київського «Динамо» стали
потенційними донорами кісткового мозку. Хлопці хоч
і не готові показувати обличчя, але залюбки
врятують чиєсь життя! Ще до жорстких карантинних
обмежень ми поговорили з ними про
трансплантацію кісткового мозку. Давно нас не
слухала така кількість спортивних і завзятих
молодих людей. Сподіваємося, що цей вчинок
примножить чиїсь шанси знайти свого донора й
стане прикладом для тих, хто досі вагається.

І коментар від хлопців: «Робити корисні
справи надзвичайно просто. Ви знаєте це краще за
нас. Запитати поради, отримати інструкції, зібратися
ініціативною групою і зробити добре діло — ось наш
рецепт успіху. Закликаємо всі футбольні рухи країни
приєднуватися до правильної справи. Разом —
сила!». Зустріч відбулася як частина акції з
популяризації донорства, організованої Українським
реєстром і профільним директоратом МОЗ України.



Співпраця з партнерами
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МОЗ України активно долучається до
популяризації донорства кісткового мозку: в
міністерстві відбулася особлива подія за участі
представників Національного антарктичного центру
України й Українського реєстру донорів кісткового
мозку. Учасники 25-ї і 26-ї Української антарктичної
експедиції на станції «Академік Вернадський» стали
потенційними донорами кісткового мозку. Через
МОЗ керівник Національного антарктичного центру
України Євген Дикий передав їхні зразки для
генетичного типування до UBMDR.

12 полярників, що погодилися за потреби
поділитися клітинами кісткового мозку, закликають
бути хоробрими не лише в Антарктиді. Кілька сотень
пінгвінів, що живуть навколо станції, підтримали їх і
побажали хворим швидкого одужання.



Співпраця з партнерами
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Відеоконтент завдяки отриманому гранту
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Живу завдяки донорові кісткового
мозку

Ваша підтримка — велика справа

UBMDR— хто ми такі



Оновлений вебсайт став ще зручнішим
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2021 року завдяки клопіткій роботі Анни
Шелестюк, Віталія Кушли та Сергія Кубая ми
вдосконалили функціонал і зробили редизайн сайту
UBMDR. Ресурс став яскравішим, драйвовішим,
зрозумілішим — і в підсумку привабливим для
молодої аудиторії. Адаптивні версії дозволяють
зручно переглядати сайт на різних ґаджетах.

У розділі «Поширені запитання» ми зібрали
відповіді на найчастіші запитання від потенційних
донорів і багато корисної інформації про донорство
кісткового мозку.

Для людей віком 36—45 років на сайті
доступна можливість платно зареєструватися в
потенційні донори.

Також ми потурбувалися про надійний захист
персональних даних. Berezha Security протестували
ресурс на вразливість і підтвердили його
безпечність.



Бренд та розробка комунікаційної стратегії
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Завдяки креативній роботі Олени
Тараненко, Дмитра Кліщика та Юлії Польсмак
ми повністю оновили візуалізацію основних
графічних елементів UBMDR та розробили
комунікаційну стратегію.



Анонімне листування між пацієнтом і донором

2022

Ми організували для пацієнтів і донорів
можливість писати один одному листи. Вони
можуть зробити це вже після трансплантації.

Важлива умова — дотримуватись
анонімності. Обмін листами відбувається через
координаторів UBMDR
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Присутність у медіа

 Reporters

 Сюжети на «1+1» з Аллою Мазур СТБ

 ICTV

 «Інтер»

 Канал Раміни Есхакзай

 Стаття від Zagoriy Foundation

 Стаття від «Уфонд»

 та інші



Дякуємо, що були з нами
у 2021-му!

2022
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