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Завод за трансфузију крви Војводине (Завод) као здравствена установа на више нивоа 
здравствене заштите обавља послове трансфузијске медицине у четири медицинске службе. 
Од 01.01.2019. је почела примена Закона о трансфузијској медицини (Закон) који је донешен 
у мају 2017. године. У смислу овог Закона трансфузијска медицина обухвата припрему крви 
и компонената крви, као и клиничку трансфузију.  
Закон предвиђа да Завод постане овлашћена трансфузијска установа која ће се бавити 
прикупљањем, прерадом и тестирањем крви, промоцијом и организацијом давалаштва крви у 
сарадњи са Црвеним крстом. Ови послови су само део трансфузијске медицине. Други део 
послова Завода у оквиру клиничке трансфузије подразумева усклађивање и повезивање рада 
болничких банака крви, надзор над озбиљним нежељеним догађајима, решавање 
трансфузиолошког збрињавања имунизованих болесника у АПВ, HLA типизација и 
имуногенетска тестирања за потребе трансплантације ткива и органа, учествовање у 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и други послови 
дефинисани статутом Завода. Раздвајањем послова трансфузијске медицине Завод не би 
могао да оствари квалитет нивоа рада како у смислу специјалистичких послова тако и у 
оквиру научне  и наставне делатности за потребе терцијарне здравствене заштите како је 
радио до сада. Завод је и наставна база Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду 
који наставном и научном делатношћу у области трансфузијске медицне преноси своје знање 
и стечено искуство студентима и специјализантима, те врши едукацију запослених. 
Током 2018. године Завод је, у оквиру усаглашавања са Законом, сукцесивно преузео 
прикупљање крви и снабдевање осам од укупно девет служби за трансфузију крви при 
општим болницама у АПВ. Завод је током 2018. године прикупио 37770 јединица крви што је 
за 41% више у односу на 2017. годину када је прикупљено 26772 јединица крви. У току 2018. 
године било је 630 акција прикупљања крви изван Завода, што је за 86% више у односу на 
2017. годину када их је било 338. Уласком у трећу фазу имплементације Завод је 
свакодневно спроводио три акције прикупљања крви изван установе, а повремено и четири. 
Просечна старост опреме која се користи за прикупљање крви и производњу компоненти 
крви је 15 година. У 2019. години се очекује 50000 прикупљених јединица крви, што значајно 
превазилази капацитете постојеће опреме. Истовремено је настављена делатност клиничке 
трансфузије за потребе високоспецијализованих здравствених установа у Новом Саду.  
Један од приоритетних задатака Завода у 2019. години биће увођење новог информационог 
система фирме МАК, добијеног у склопу сарадње и помоћи Европске Уније у 
реконструкцији трансфузиолошке службе Србије из 2003. године који би обухватио све 
процесе Завода и обезбедио већу безбедност и сигурност у раду. 
Други важан задатак биће наставак реорганизације службе за трансфузију крви сагласно 
новом Закону и усаглашавање са подзаконским актима за спровођење Закона, који су 
донешени пре неколико дана. 
 
Даље праћење савремених токова у трансфузијској медицини и осавремењивање и 
аутоматизација постојећих процеса следећи је глобални циљ Завода. 



Планира се развијање и увођење нових процедура и то:  
- имплементација наменског возила за прикупљање крви на територији АПВ што ће имати и 
велики промотивни карактер; 
- учешће у формирању Националног регистра донора матичних ћелија хематопоезе; 
- увођење генске типизације антигена крвних група давалаца крви са циљем формирања 
регистра давалаца крви ретких крвних група; 
- акредитација метода у лабораторијама за серолошко тестирање давалаца крви и 
имунохематолошка испитивања;  
- реакредитација интегрисаног система менаџмента квалитетом Завода и реакредитација 
лабораторије за ХЛА типизацију од стране Европске Федерације за Имуногенетику.  
 
Средства за наведене активности обезбеђиваће се из сопствених прихода и кроз донације и 
пројекте Министарства здравља Р. Србије и пројекте Секретаријата за здравство АПВ. 


