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Президснту Укра.і.ни
Комi'геі`у Всрховио.і. Ради Укра.і.ни з питань

зі1оров'я пацi.і., медично.і. догюмоги

та медичного страхування
У1ювноваженому Верховно.і. Ради Укра.і`ни з
прав jlюjіиіtи

Кабiгіету Мiнiстрiв Укра.і.ни

Мiнiстерсшу охорони здсjров'я Укра.і.ни
Мiнiстерству юс"цi.і. Укра.і.1ш `

Резолющiя учасникiв 1Iауково-Iіракти

цi.і. з мiжнародною

участю «Актуальнi пита1ііія клiіIiчио.і. та виробничо.і. трансфузiологi.і.»
(12-13 всрссня 2019 р„ м. Харкiв)

За участю представникiв орі`анiв влади, зокрема, Мiнiстерства охорони
здоровя Укра.і.низ представникiв органi]з мiсцевого самоврядування та .і.х
СкрУКТУРНИХ

ПiдРОЗдiJliВ,

iНО'3СМНИХ

ПР$дС.ГаlШИКiВ

МедИЧНО.1'

СПiЛЬНОТИ,

професорсько,викладацько1чэ I`-оjіL`ктиву мі`,іі[,"гіих i юридичних закладiв вищо.і.

освiти Укра.і.ни, гоjювного вiйськового клiпiLшого іпгп,італю МО Укра.і.ни,
керiвникiв закладiв служби кровi Укра.і.ни, правникiв5 медичних працiвникiв,

кромадських об'€днань.
Ми - учаснёики mуково-практшшt.і. кгtіIфёреtщi.і. з мiжmродною
участю «АкггуалыИ IIитанни кjliнiчIю.і. та виробиичо.і. трапсфузiологi.і.»,
враховуючи трансфармацiйнi зм.mи, якi вiдбуваються сьогоднi у сферi

донорства кровi та .Гі. комгюнентiв, # насамгіеред на нормативному рiвнi, та

впроваджеши медично.і' реформи
КОМ11леКСНО ОбI.ОВОР1Шн: пОрмаТmПi Кl)Jli'зi.I. i tlСдоJliки Закону УкРа.1.ни

«Про донорство кро[И га .fі. коміюіісптiвщ реiШ" правовiшіоеии у сферi
донорства кровi та .і-і. компонентiв з огj"ду на €учаснi вимогиэ питання щодо
реформування служби кровi Укра.і.ни та функцiонування оновтен?:і:
нацiОнально.і. системи кровi Укра.і'Iiи, 1юсилення коіітро]1ю щодо організацн
надання ірансфу3iQлогiчшэ.і. доі]омо1" I]ацi€нтам в установах та закладах
охорони здоров'я, мсханiзм псрсходу па ко11трактпу гіерC`робку плазми
доНОРСЬКО']. крОВi УСТаНФВаМИ СЛУЖбИ КРОВi УКРа.1`11И.

на таких тематичних 11анелях:
1.

Стан i перспективи розвитку сjтужби кровi Укра.і.ни.

2. Правове забезпсчLшпя трансфузiологiшіо.і. допомоі`и в Укра.і.нi.

3. Оргажiзацiя наjіаішя транефузiологiшо.і. допомоги в закладах охороши
здоров,я.
4. Сучаснi досягнення кjіiнiчно.і. трансфузiологi.і..

5. Система менеджменту якос'гi в закладах Служби кровi,
6. Iнновацiйнi технологiТ в трансфу'jiологil..

та одностайно домовились про активiзащiю i сприяння органам влади
та рекомендацi.I. .і.м у таких напрямах:
1. НОРМаТИВНИй КОМНОНеm
-Верховнiй Радi Укра'і'I]и

L Прийняти нову редакцiю Закону Укра.і.ни «Про донорство кровi та .і-і.
компонgнтiв» з урахування таких аксiом:
1) законодавчо закрiпити, що загоі`iвля донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв
МОЖе

ЗдiйСНЮВаТИСЬ

ВИКJіIОЧl|О

СУб'СК'Г"И

l`ОСПОдаРСЬКО.1.

дiЯЛЬИОСТi

комунально`і.
форми
вjіаспостi.
Шреробку,
'гестування,
зберiгання,
транспортування донорсько.і. кровi та 'іТ комIюіIентiв, а також реалiзацiю
виготовлених з них препаратiв можуть здiйснювати також суб'екти
господарсько.і. дiяльностi приватно'і. форми власнDстi ;
2) нормативно закрiііити та забезпечи'ги I1ракі`ичне в'гiлення лiцензування у
сферi донорства кровi 'га .I-і. комтіопентiв; орFtііюм jіiце[F3ування визначити -

центральний орг5н виконавчо.1. вjіади, що реалiзус державну полiтику у сферi
ОХОРОНИ ЗдоРОВ!Я;

3)

сформува"

чiтку

систему

органiв

нацiонально.і. системи

крФвi

(державний - Нацiональний трансфузiоrіоIiчний центр, рL`гiональний рёгiональнi центри служби кровiз го€пiташэннй ~ лiкарпянi банки кровi).

4) законодавчо визі1ачи" механiзм щоло коптрак"ю.і. переробки плазми
кровi з метою забезпвчення пацiентiв препаратами з плазми кров1.
-КабiLIету Мiнi€тр
кра.,'ни
1. Внести змiни до Постанови Ка6iнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о5.08.2015 р.
№609, адже МОЗ Укра.].ни с орга[юм лiцеt!зувашія лишс для таких двох видiв
дiяльностi: а) медична г1рактика; б) дiяjlьнiсть банкiв нугюви"о.і. кровi, iнших

тканин i клiтин людини згiдно з перелiком. за'гвержженим МОЗ. Проте длЯ
дiяльностi, визначено.і. ст. 15 Закону Укра.і.ни «Про донорство кровi та .і.і.
комнонентiв», таким органом нс с, хоча чiтко регjlаментовано в ч. 3 цiс.і. статтi
ЗаКОнУ, що органС" лiJlеГ|ЗУ|3ання € цен1`ралhllий ор1`ан викОг1авчО.i. влади, що

реаjіiзуе державну пQлi"ку у сф€рi охоропи з+,гіоро1з'я.
2. Ро3робити метQдику розрахунку, в тому чисtli

вартостi кiнцевих
продуктiв донорсько.і. кровi та .Гі. компонентiв, призначених для трансфузiй та
якi с непридатними в застосуваннj для трансфузi.і. для виробникiв препаратiв
кровi.

3. Внес" змiни до Розпорядження Кабiнgту Мiнiстр\iв Укра.і'ни «Про
схвалення Стратегi.I. розвитку нацiонаjіыю.і. сис'геми кровi на перiод до 2022
року та затвердження mіану заходiв щодо .і-і. рсалiзацi.і.» вiд 20.02.2019 р. №120~р

та

сформувати

Нацiональний

'крансфузiотIоI`iчний

центр

як

самостiйну

юридичну особу пубjIiчного і1рава, змiнивіuи вектор МОЗ Укра.і.ни - вiддати
стратегiчно важливу сjlуж6у тіiд керiв"цтво Цснтру громадськогQ здоров'я

МОЗ Укра.і.ни, який вiдповiдm і\О Статуі`у, затвердженого Наказом МОЗ
Укра.і.ни вiд 20.03.2018 р. № 515, € Gанiтарно-]трофiлактичним закладом охорони
здороЕ,я.

-Мiнiстерству охоронн здоров'я Укра.і.ни
1. Гармонiзувати нацiональне законодавстізо у сферi донорства кровi та .і-і.

компонентiв до стандартiв СС 1іа виконаНня Угоди про асоцiацiю мiж
Укра.і.ною, з однiе.і. сторони, та €вронейським Союзом, €вропейським
спiвтовариством з атомно.і. енергi.і. j .і.хнiми державами-членамн, з i ншо`і` сторони.

2. Створити единий ком1іетентний орган для контролю за безпекою дQнацi.і.
у рiзних сферах - державну ilіспекцiю (агенuiю) Укра-і'ни 3 питаиь донорства.
Структурними одиницями яко.і` будуть, 'зокрема: 1 } вiддiл донорства кровi та .і.і.
комнонентiв; 2) вiддiл донорства та ггрансп"ш`ацi'і. ашатомiчних матерiалiв; З)

вiддiл донорства ренродуктивних клiтин .га смбрiонiв.
3. Сформувати сдиний IIацiоншьний ре€стр донорiв, без мультиплiкацi.і.
таких реестрiв іIiд кожен закон щогцо дQнацj.і..
4. Забезпечити .розроблені1я проgкту цiльовQ.і. іірограми стимулювання
добровiлыIого безоплашюго ;іо!юрства в Укр{].I.ііL

5. Впроваджувати державпо-шрива"е ііар'шерство у сферi донорства кровi

m .Гі. компонентiв з дотриманням Закону Укра.і.ни «ПрQ державно,приватйе
партнерствQ»,

6. Взяти пiд особистий контроль виконання пiдгіункту 1 пункту 2 Плану
заходiв щодо реалiзацi.і. Стратегi'і. розвитку пацiонально.і. сис.геми кровi на

перiод до 2022 року, за"срджспого Рtэгшор$і;ркешіям Кабiнету Мiнiстрiв

Украi.ни вiд 20 лютого 2019 р. № 12d-р, у частинi функцiонування оновлено.і.
структури нацiоншьно.і. системи жровi,
7. Затвердити розроблепий нроект паказу МОЗ Укра.і.ни «Про
затвердження та впрова;іжеішя
мі`диконтехноrlогiчних документiв зi
стандартизацi.і.

медична.і.

,JюIюмоги

при

орі`апiзацi.і.

трансфузiоjюгiчно.і.

дQпомоги» з метою дотримання вимог законодавства Укра.і.ни в сферi охорони
здоров'я щодо стандартизацi.і. трансфузiологiчно.і. допомоги.
8. Внести змiни в структуру статистично'і' '3вi'гностi {{Форма №39 -здоров».

затверджену Наказом МОЗ Укра.і1ш вiд о6.08.2007 №459, у скруктурi облiку з
лiтрiв кровi `га .і.і. кФмпонеtlтiіз на дози кроізi та .Гі. компонег{тiв, що вiдповiда€

вимогам ВООЗ;
9. Внести змiни до наказу МОЗ Укра.і.11и вiд 21.07.2017 р. № 834 «Про

затвердження складу груп експертiв МОЗ Укра.і.ни» та затвердити склад груп
експертiв МОЗ Укра.і.ни за напрямком «ТрансфузiОлогiя» з лiкарською
спецiальнiстю «Тран€фу3iоjюгiя>>` з мі`тоііi нiдвшцсшя сфктивностi та
ПРОЗОРОСтi НадаННя Ме,"чНо.1. дl1ГIомоm l!асlTjll1lшО УкраТпи: iмуlюлогiЧНО.1. та

iнфекцiйно.і' безпеки, стандартизацi.і. трансфузiОлогiчно.і' допомоги в закладах
охорони здоров'яэ удосконалёння виробничо.і- дiяльностi закладiв та установ
служби кровi, 3абёзпgчення ефектит»ю.і. коорjіинацi'і' профiльного напряму.

Н. Клiнiчний комгіонент
-МiНiСТеРСТВУ ОХОРОНИ ЗдоРФВ'Я УКРа.1.НИ

1. Взяти пiд особистий контроль утворення регiональних та лiкарняних
трансфузiологiчних комiтетi!з як дорадчих органiв ірансфузiологiчного центру
на нацiQнаjlьному рiізнi, органу вjlади Автогюмно'і` Республiки Крим,
структурних пiдроздiлiв мiсцевих держадмiіIiстрацiй на реіiонаjіьнQму рiвнi та
нри закладах охорони здоров'я з питань реалiзацi.і. Стратегi.і. розвитку
нацiональноtі. системи кровi на перiод до 202З року9 схвалено.і. Розпорядженням
Кабiнету Мнiстрiв Укра.і.ни вiд 20 лютого 2019 р. № 120~р,
2. ПерепрQфiл,ювати вiддiленш трансфузiологi'і. та вiддiлешIя переливання
кровi закладiв охорони зiіоров'я у лiкарпяі+i `бйMжи

кровi як структурнi

пiдро3дiли закладiв охорони здоров'я, якi будуть надава'ги трансфузiологiчну
допомо1у, нрипинивши провадити в них заготiвлю та г1ереробку дQнорсько.і.
кровi i передавши цю функцiю до регiональних центрiв служби кровi;
3. Забезпечити створення структурних пiдроздiлiв у багатопрофiльних
закладах охорони здоров'я -лiкарняuих баIікiв крQf3i (у склалi яких можуть

бути лабораторi.і. трансфузiйно.і. iмунологi.і'), якi здiйснюватимуть зберiгання,

видачу, тестування на сумiснiсть та iншi види дiяльностi, пов'язанi з

крансфузiйною доп6могою та мФжутг, провоj.тити аутологiчну 3аготiвлю кровi
або .і-і. компонентiв з подалыjіим 'і.х тсстуван"м i іIроведенням кQнтролю якостi
в установi служби кровi.
4.ПРивести У вiдновiднiсть до іiорм СС лiцен3iйнi уМОJзи i процедури
лiцензування й акредитацi.і. ус'ганов служби кровi та jіiкарняних банкiв кровi.
5, Забезпечити ефективпий д©ржавний нагляд i контроль за дiяльнiстю
установ служби кровi та лiкаріtlяних банкiв кровj.

1Н. Освiтнiй комііоне[Iт
-МiНiСТеРСТВУ ОХОРОНИ 3доРОВ'Я УКРя.]'нИ

1. Рекомендувати ізвести до складу атестацiйIIих комiсiй ііри проведеннi
атестацi.і.

rliкарiв

ycix

спеііiальностей

спецiалiстiв

зi

спецiальностi

«Трансфузiологiя»,

За дорученням учасникiв науково-прак"чно.і. конференцi.і. з мiжнародною
УЧаСТЮ «Актуальнi питанш клiнiчно.1. та виробничо.1. lранСфуЗiОлогi'l.» просимО
снрияти в реалiзацi.і. положень Ре'золюцi.і. 'га `3абсзпечитн ухвалення вiдповiдних

управлiнських рiшsнь.
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