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Відкритий лист
Шановний Дмитре Олександровичу!
Дозвольте засвідчити вам свою щиру повагу та звернутися з наступним.
17 червня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
схвалив проєкт Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (№ 3648). Він дозволить створити сучасну
систему крові, яка буде гармонізована із законодавством ЄС.
Щороку 300 тисяч українців потребують переливання донорської крові та компонентів. Саме така кількість людей щороку
займається пошуком донорів самостійно. Адже система крові не працює належним чином. Про це говорять цифри: 70% донорів це донори-родичі, які приходять здавати кров чи її компоненти лише один раз в житті. Система крові дуже насичена і іншими
проблема, які перетворюють роблять її недієвою.
Брак донорів крові та її компонентів - це результат відсутності контролю держави за даною сферою. Адже її неможливо
контролювати згідно чинного Закону України “Про донорство крові та її компонентів”. Відсутність ліцензії, Органу, що інспектує
діяльність закладів та установ системи крові, таких процесів як простежуваність та гемонагляд. Як результат маємо відсутність
даних про зараження пацієнтів через переливання крові, але якщо поспілкуватись з онкопацієнтами 95% з них має набутий під
час лікування Гепатит В чи Гепатит С, а подекуди і ВІЛ. Це саме ті інфекції, що передаються через кров.
Україна вперше має шанс вибороти право на розвиток системи крові, що означає шанс на життя пацієнтів, гідні умови праці для
спеціалістів, відзнака донорів за їхні благородні вчинки.
Шлях реформування системи триває з 2016 року. І лише в 2020 році зроблено перший крок до змін. З’явився проєкт закону, який
пропонує докорінні зміни, а саме:
1) заохочення та популяризація добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові, що передбачає систему
стимулювання та компенсацій з боку держави;
2) стандартизація процедур та посилення державного нагляду за безпекою та якістю донорської крові та компонентів крові
шляхом ліцензування закладів, які здійснюють заготівлю, тестування, переробку, зберігання, розподіл та реалізацію донорської
крові і її компонентів, забезпеченням дотримання вимог щодо простежуваності та гемонагляду;
3) інформатизація системи крові в Україні та створення національного реєстру донорів крові та її компонентів, а також осіб, які не
можуть бути донорами.
Усі ці кроки посприяють посилення захисту прав донорів та пацієнтів, стандартизації процесів і підходів у цій стратегічно
важливій для будь-якої держави галузі.
Наші громадські організації уже багато років працюють над популяризацією донорства. Ми як ніхто розуміємо, що без глибинної,
докорінної зміни системи крові ситуація залишиться плачевною.
Ми закликаємо вас використати всю політичну волю та просимо:
1) включити до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України на період з 30 червня по 03 липня 2020
року проєкт Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (№ 3648) та проєкт Закону про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання
інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або) її компонентів (№3649);
2) невікладно розглянути та прийняти у першому читанні проєкт Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів
крові» (№ 3648) та проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або)
її компонентів (№3649) за основу із скороченням строків подання пропозицій до другого читання;
3) розглянути підготовлений комітетом до другого читання проєкт Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів
крові» (№ 3648) та проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо

відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров’я при здійсненні донації крові та (або)
її компонентів (№3649) на одному із пленарних засідань у період з 14 липня по 17 липня 2020 року та прийняти його в другому
читанні та в цілому.
З повагою,
ВМГО “Асоціація молодих донорів України” (ДонорUA)
Підписати відкритий лист
Агенти крові (В‘язовченко Євгенія Олександрівна, Скворцов Максим Игоревич, Жовтоног Владислава Олександрiвна)
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Сахно Ірина Володимирівна
Бачук Оксана Іванівна
Качурова Леся Богданівна
Ломінський Андрій Михайлович
Лінник Людмила Дмитрівна
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