
Більшість родин в Україні
довіряють найцінніше
ГЕМАФОНД

ГЕМАФОНД - найсучасніший ліцензований біотехнологічний комплекс в 
Україні, що забезпечує повний спектр послуг для збереження  тканин і клітин 
людини, їх застосування, а також впроваджує наукові розробки і інноваційне 
лікування.

ГЕМАФОНД об’єднує кріосховища, лабораторії тестування, переробки і 
культивування, цілодобову логістичну службу, науковий департамент, клініку 
клітинної терапії та сервісні служби для клієнтів  (консультації та супровід в 
режимі 24/7).

2005 рік – Рік заснування. Детальніше про компанію за посиланням
    

2009 рік – Перше успішне застосування пуповинної крові для порятунку старшої 
дитини

    

Розробка і впровадження методики переробки пуповинної крові для 
операцій новонародженим з вадами серця. Співпраця з Центром дитячої 
кардіології і кардіохірургії – офіційний медичний протокол в Україні, світове 
визнання. Безкоштовно для українських родин. Детальніше про

кардіопрограму, а також Історія Іллі

Перші транспортування депозитів, оброблених в ГЕМАФОНД, до інших країн

2010 рік – Застосування пуповинної крові для операцій новонародженим з 
розщепленням хребта (Spina Bifida). Всі витрати по переробці, тестуванню і логістиці 
і сьогодні бере на себе ГЕМАФОНД. Історія маленької Емми та її дивовижної сім’ї

    

2013 рік – Початок збереження тканини пуповини як джерела мезенхімальних
стовбурових клітин. Що лікують стовбурові клітини пуповини

    

2017 рік – ГЕМАФОНД визнано світовим лідером з обробки та підготовки 
пуповинної крові для застосування новонародженим з вадами серця 
(американською фундацією Parent’s Guide)

Гарантії безкоштовного транспортування депозитів при необхідності 
застосування, закріплено в договорі з кожним клієнтом

ГЕМАФОНД стає активним членом міжнародної асоціації Cord Blood
Association

Відкриття представництва в Грузії

    

Введено в експлуатацію лабораторії культивування для отримання мезенхімальних
стовбурових клітин з пуповини, плаценти, жирової тканини, шкіри, зубів та ін. А також 
для підготовки клітинних препаратів до застосування.

    

У договорі з’являється додаткове страхування дитини при лікуванні 
онкогематологічних захворювань на суму 20 000 $

Підтвердження відповідності своєї роботи стандартам ДСТУ ISO 9001:2015 

    

2020 рік – Відкриття власної клініки «Центр Передових Клітинних технологій QR 
Health Solutions». Детальніше за посиланням 

Заснування наукової лабораторії Celldot у Берліні для розробки і впровадження нових 
методів клітинної терапії, а також створення індукованих стовбурових клітин (iPS)

Розпочато програму «Стоп лейкоз» - безкоштовне збереження пуповинної крові для 
родин з хворою старшою дитиною. Детальніше

    

2021 рік – Організація транспортування до України депозитів, а також лікування 
дітей, пуповинну кров яких було збережено у біобанках Євросоюзу (Німеччина, 
Польща, Сан-Марино) і Великобританії. Детальніше

Співпраця з клінікою Charite, Німеччина. Детальніше

    

Ще більше причин обрати український 
банк пуповинної крові за посиланням

ГЕМАФОНД – це більше, ніж кріобанк. 
Довіряючи нам запас здоров’я кожна 
родина отримує:

Найвищі стандарти якості та можливість 
транспортування і застосування біоматеріалу
по всьому світові. 

Сучасна методика обробки біологічного 
матеріалу гарантує можливість збереження 
максимальної кількості стовбурових клітин з 
високою життєздатністю. Детальніше. 

Переробка і збереження пуповинної крові, 
пуповини і плаценти проводяться за 
міжнародними стандартами. Весь біоматеріал
тестується за розширеним протоколом, 
документи дублюються англійською мовою. 

Якість біоматеріалу, обробленого в 
ГЕМАФОНДі, підтвердили біобанки Європи, 
Великобританії і Азії, а також вітчизняні 
профільні лікувальні установи і клієнти, які 
застосовували біологічний матеріал для 
лікування. Детальніше за посиланням

Лікування у клініці клітинної 
терапії ГЕМАФОНДу і в лікарнях-
партнерах. 

ГЕМАФОНД обирає тільки 
надійних партнерів в Україні і за 
кордоном та допомагає клієнтам 
обрати лікарню з урахуванням усіх 
обставин. Впевненість в якості своїх 
послуг дозволяє ГЕМАФОНДу
організовувати лікування як у 
власній клініці, так і в профільних 
установах, що особливо важливо 
для комплексної терапії.

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

При необхідності застосування власних 
стовбурових клітин для лікування, 
ГЕМАФОНД гарантує безкоштовне 
транспортування біологічного матеріалу до 
міжнародних клінік із дотриманням всіх норм.

Власна цілодобова логістична служба також 
забезпечує оперативну доставку з пологового 
будинку до лабораторії ГЕМАФОНДу, а також 
до лікарень України у будь-який час. У випадку 
необхідності перевезення депозиту до 
закордонного біобанку, ГЕМАФОНД гарантує 
безкоштовну допомогу в оформленні 
документів та надає шипер для 
транспортування у рідкому азоті. 

Гарантія відповідальності.

ГЕМАФОНД в договірному порядку 
страхує свою відповідальність перед 
клієнтами, як і провідні біобанки
світу. 

Страхування здоров’я дитини 

від онкогематологічних

захворювань. 

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.

Підтримка клієнтів 24/7.

Клієнтська служба та 
спеціалісти супроводу клієнтів 
працюють цілодобово та без 
вихідних. Всеукраїнська гаряча
лінія 044 (098) 496 09 26

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

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО СПІЛЬНОТИ
ВІДПОВІДАЛЬНИХ
БАТЬКІВ
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https://hemafund.com/about-us
https://parentsguidecordblood.org/ru/news/istoriya-sofii-iscelenie-pupovinnoy-krovyu-posle-utopleniya
https://hemafund.com/news/cord-hemafund-program
https://hemafund.com/news/desyat-rokiv-cord
https://hemafund.com/news/pupovinna-krov-spina-bifida
https://hemafund.com/news/placenta-hemafund
https://parentsguidecordblood.org/en
https://qr-clinic.com/
https://hemafund.com/news/leykos-pupovinnaya-krov-sibling-stop
https://hemafund.com/news/pupovinna-krov-i-pupovina-viddati-na-blagodijnist
https://hemafund.com/news/spivpraca-gemafondu-z-klinikou-charite-u-nimeccini
https://hemafund.com/news/perevagy-gemafund-ukrainskij-bank-pupovinnoi-krovi
https://hemafund.com/news/sucasni-metodiki-obrobki-pupovinnoi-krovi
https://hemafund.com/news/vse-so-vi-povinni-znati-pro-transportuvanna-biologicnogo-materialu
https://clinicaltrials.gov/
https://parentsguidecordblood.org/
https://hemafund.com/
https://qr-clinic.com/
https://moz.gov.ua/
https://www.facebook.com/hemafund/
https://www.instagram.com/hemafund/
https://www.youtube.com/channel/UC14gRJvdRFnYY6B1N67RMnA

