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Проблеми, які 
потребують 
вирішення

 Забезпечення пацієнтів вітчизняних 
закладів охорони здоров'я 
необхідною кількістю донорської 
крові, її компонентів та виготовлених 
з них препаратів;

 Гарантування безпеки пацієнтів;
 Забезпечення прав і законних 

інтересів донорів крові та її 
компонентів.    



Шляхи вирішення

 Вироблення та запровадження власного, унікального для 
України, законодавства, яке регулюватиме відносини у цій 
сфері;

 Імплементація у вітчизняне законодавство положень 
регулятивних актів Європейського Союзу, зокрема Директиви 
2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради, якою 
встановлюються стандарти якості та безпеки збирання, 
тестування, оброблення, зберігання та розповсюдження людської 
крові, та Директив Комісії 2004/33/ЄС, 2005/61/ЄС і 2005/62/ЄС, 
які встановлюють стандарти якості та безпеки збору, тестування, 
обробки, зберігання та розподілу людської крові та її складових, 
певні технічні вимоги до крові та її складових, вимоги 
відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та 
події та стосовно стандартів та специфікації Співтовариства, що 
стосуються системи якості для установ, які працюють з кров'ю.



Імплементація положень 
регулятивних актів 
Європейського Союзу

 Ст. 427 та Додатку XL Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (строк імплементації – протягом 
3 років з дати набрання чинності Угодою – 01.09.2017);

 пунктів 422, 423, 424, 425 Плану з імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 2014 року № 847-р (строк виконання –серпень 
2017 року).



Регулятивні акти ЄС, які 
підлягають імплементації 

 1) Директива № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 
січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, 
тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та 
її компонентів, а також вносить зміни до Директиви № 2001/83/ЄС; 

 2) Директива Комісії № 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 року про 
виконання Директиви № 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та 
Ради стосовно певних технічних вимог до крові та її компонентів; 

 3) Директива Комісії № 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 року, що 
впроваджує Директиву № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства щодо 
системи якості для установ, що працюють з кров'ю; 

 4) Директива Комісії № 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 року, що 
впроваджує Директиву № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні 
побічні реакції та події.



Обґрунтоване державне 
регулювання діяльності чи 
безпідставне втручання у 
господарську діяльність?

Закон “Про донорство крові та її 
компонентів” від 23 червня 1995 
року N 239/95-ВР (ч. 3 ст. 15)

Закон “Про ліцензування 
окремих видів господарської 
діяльності від 2 березня 
2015 року № 222-VIII (ст. 7) 

Взяття, переробка, зберігання 
донорської крові та її компонентів, 
реалізація їх та виготовлених з них 
препаратів закладами охорони 
здоров’я та їх підрозділами, … 
дозволяється лише за наявності 
відповідної ліцензії, виданої 
центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я.

10) 
виробництво лікарських засобі
в, оптова та роздрібна торгів
ля лікарськими засобами, імпо
рт лікарських засобів (крім а
ктивних фармацевтичних інгред
ієнтів);
15) медична практика;
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Медична практика та діяльність у 
сфері донорства крові та її 
компонентів  

Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з медичної 
практики, затверджені Постановою 
КМУ від 02.03.2016 № 285

Закон “Про донорство крові та її 
компонентів” від 23 червня 
1995 року N 239/95-ВР (ч. 3 ст. 
15)

Господарська діяльність з медичної 
практики (далі - медична практика) - 
вид господарської діяльності у сфері 
охорони здоров’я, який провадиться 
закладами охорони здоров’я та 
фізичними особами - підприємцями з 
метою надання медичної допомоги та 
медичного обслуговування на підставі 
ліцензії.

Взяття, переробка, зберігання 
донорської крові та її 
компонентів, реалізація їх та 
виготовлених з них препаратів 
закладами охорони здоров’я та 
їх підрозділами



Директива № 2002/98/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради «Про встановлення 
стандартів якості та безпеки збору, тестування, 
обробки, зберігання та розподілу людської крові 
та її складових, а також внесення змін до 
Директиви 2001/83/ЄС» від 27.01.2003 року (ст. 5)

Призначення, уповноваження, акредитація або ліцензування установ 
переливання крові

«Держави-члени забезпечують, щоб діяльність, пов’язана зі збором та 
тестуванням людської крові та її складових, незалежно від їх 
кінцевого призначення, та з їх підготовкою, зберіганням, 
розподіленням при призначенні для переливання, проводилася тільки 
тими установами, які були призначені, уповноважені, акредитовані 
або ліцензовані компетентним органом для цієї мети. Компетентний 
орган після перевірки відповідності установи вимогам, викладеним в цій 
Директиві, повідомляє установу переливання крові, якими видами 
діяльності вона може займатися та на яких умовах.   Установа 
переливання крові не може здійснювати ніяких суттєвих змін у своїй 
діяльності без попереднього письмового погодження з компетентним 
органом. Компетентний орган може призупинити або анулювати 
призначення, уповноваження, акредитацію або ліцензію установи 
переливання крові, якщо інспекційні або контрольні заходи виявляють, 
що установа переливання крові не відповідає вимогам цієї Директиви»



Інші організаційні та 
контрольні засоби

- Створення і функціонування Національної служби крові 
як сукупності суб’єктів господарювання незалежно від 
форми власності діяльність яких координується 
Національним центром служби крові;
 Створення єдиного національного реєстру донорів;
 Створення єдиного національного банку донорської 

крові та її компонентів;
 Запровадження Стандартних операційних процедур;
 Прозорість і відкритість діяльності у сфері донорства 

крові та її компонентів, контроль громадськості за її 
здійсненням.



Забезпечення пацієнтів 
необхідною кількістю донорської 
крові та її компонентів 



Експорт компонентів 
донорської крові і 
препаратів

Розпорядження КМУ 
 від 25.10.2015 року №522-р «Про надання у 2015 році спеціального 

дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської 
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її 
компонентів»; 

 від 16.03.2016 року № 170-р «Про надання у 2016 році спеціальних 
дозволів на реалізацію за межами України компонентів донорської 
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її 
компонентів»; 

 від 29.03.2017 року № 219-р «Про надання у 2017 році спеціального 
дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської 
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її 
компонентів»; 

 від 27.12.2017 року №1005-р «Про надання у 2018 році спеціального 
дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської 
крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її 
компонентів». 



“за умови повного забезпечення 
потреб охорони здоров'я…»  



Кому вдалося 
забезпечити ці потреби?



Шляхи вирішення 
проблеми

 Ухвалення Закону, положення якого повною мірою 
відповідатимуть регулятивним актам ЄС з суворим 
додержанням принципів та порядку здійснення 
діяльності у сфері донорства крові та її компонентів;

 Термінове запровадження ліцензування цієї 
діяльності;

 Підвищення рівня контролю за її здійсненням, 
прозорості та відкритості;

 Вдосконалення законодавства та практики щодо 
притягнення до суворої відповідальності осіб, винних 
у порушення законодавства в цій сфері, особливо 
заподіяння шкоди життю і здоров’ю пацієнтів.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

natalygutorova@gmail.com
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