Більшість родин в Україні
довіряють найцінніше
ГЕМАФОНД
ГЕМАФОНД - найсучасніший
ліцензований біотехнологічний
комплекс в Україні, який об’єднує
кріосховища, ПЦР та КДЛ лабораторії,
власну логістичну службу, науковий
департамент та сервісні служби для
клієнтів (консультації та супровід протягом
всього періоду співробітництва).
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ГЕМАФОНД –
ключовий партнер
всіх державних та
приватних медичних
закладів в Україні з
питань банкування
та застосування
пуповинної крові.

З 2009 року реалізує «Всеукраїнську програму застосування пуповинної
крові», яка об’єднала державні та приватні медичні заклади. Результатом
такої співпраці стали розробка та реалізація офіційних протоколів
застосування пуповинної крові в Україна та в світі.
З 2010 року реалізується програма застосування пуповинної крові
новонародженим зі spina bifida. Історія клієнта ГЕМАФОНД за посиланням

В 2017 році відкрито представництво в Грузії, а в 2019 році –
в Азербайджані.
В 2017 році ГЕМАФОНД став технічним партнером єдиного в Україні
публічного банку пуповинної крові «Банк Життя». Детальніше за
посиланням
З 2017 року - член асоціації Cord Blood Association
В цьому ж році визнаний американською фундацією Parent’s Guide
світовим лідером з обробки та підготовки пуповинної крові для
застосування новонародженим з вадами серця (спільна програма
ГЕМАФОНД та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії України).
Детальніше за посиланням

2019

В 2019 році ГЕМАФОНД підтвердив відповідність своєї роботи стандартам
ДСТУ ISO 9001:2015 та отримав відповідний сертифікат.
В 2019 році ГЕМАФОНД відкрив Центр Передових Клітинних технологій
QR Health Solutions. Детальніше за посиланням

2020

В 2020 стартувала програма застосування пуповинної крові недоношеним
малюкам з анемією (спільний проект ГЕМАФОНД та Перинатального
центру м. Києва). Детальніше за посиланням
Станом на 2020 рік в кріосховищі ГЕМАФОНД зберігається більше 26 000
зразків біологічного матеріалу сімей з України, Грузії, країн ЄС, США та
інших.

Що отримує кожна родина,
коли довіряє запас здоров’я
ГЕМАФОНД
Найвищі стандарти якості
та можливість застосування
біоматеріалу в будь-якій
клініці в світі.

Сучасна методика обробки біологічного
матеріалу гарантує можливість
збереження максимальної кількості
стовбурових клітин з високою
життєздатністю. Переробка, тестування
і збереження пуповинної крові і
пуповини проводяться за міжнародними
стандартами. Якість біоматеріалу,
обробленого в ГЕМАФОНДі,
підтвердили біобанки Європи,
Великобританії і Азії, а також вітчизняні
профільні лікувальні установи.
Крім того, ГЕМАФОНД – єдиний
кріобанк, який тестує біоматеріал за
розширеним протоколом.
Надійність роботи підтвердили клієнти,
які застосовували біологічний матеріал
для лікування. Детальніше за посиланням

Контрольована та
стандартизована
доставка біоматеріалу
24/7.

Власна логістична служба
та акредитовані партнери
забезпечують доставку вашого
біоматеріалу в лабораторії
ГЕМАФОНД до 48 годин,
що відповідає міжнародним
вимогам транспортування.

Гарантія
відповідальності.

ГЕМАФОНД в договірному
порядку страхує свою
відповідальність перед
клієнтами, як і провідні
біобанки світу. Сума щорічного
страхування становить до
3 млн. гривень.

Безкоштовна доставка
біоматеріалу до будь-якого
медичного закладу в світі.

Страхування здоров’я
дитини на суму до
$20 000

Медичну конфіденційність.

Підтримка клієнтів 24/7

На випадок, якщо клієнтові ГЕМАФОНД
знадобиться застосування власних
стовбурових клітин для лікування, компанія
забезпечить безкоштовне транспортування
біологічного матеріалу до будь-якої клініки
світу із дотриманням всіх норм.
Це гарантовано договором.

Маркування біозразка відбувається
на кожному етапі та дублюється
англійською мовою на випадок, якщо
клієнтові знадобиться оперативна
доставка біоматеріалу за кордон.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

https://clinicaltrials.gov/
Всесвітня база клінічних досліджень по всьому світові
https://parentsguidecordblood.org/
Американська Фундація Parent’s Guide
https://hemafund.com/
Найсучасніший біотехнологічний комплекс України
https://qr-clinic.com/
Центр Передових Клітинних технологій QR Health Solutions
https://moz.gov.ua/
Міністерство Охорони Здоров’я України

ГЕМАФОНД гарантує виплату
до $20 000 у разі необхідності
застосування власних
стовбурових клітин в лікуванні,
а також надасть консультативну
підтримку в пошуку та підборі
медичного закладу.
Клієнтська служба та
спеціалісти супроводу клієнтів
працюють цілодобово та без
вихідних. Всеукраїнська гаряча
лінія 098 496 09 26

ДОЛУЧАЙТЕСЬ
ДО СПІЛЬНОТИ
ВІДПОВІДАЛЬНИХ
БАТЬКІВ

