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Политика донорства крови и ее компонентов: европейское измерение
Зенченко Юлия Васильевна, Семыгина Татьяна Валериевна, Жогов Игорь Викторович
УДК 303.4:[32:615.38-049.5](4+477)
АКТУАЛЬНОСТЬ: В Украине существует проблема нехватки донорской крови, количество
доноров сокращается, а потребность в препаратах крови растет. Научных исследований в этой
области мало.
Вопрос донорства крови регламентирует Закон
Украины «О донорстве крови и ее компонентов», который был принят в 1995 г. и претерпел
минимальные изменения за эти годы, несмотря
на развитие международных подходов в этой
сфере. Поэтому актуальным является определение основ панъевропейской политики донорства
крови и уроков этой политики для Украины.
МЕТОДЫ: Проанализированы документы, регламентирующие соответствующую политику на
наднациональном и национальном уровнях в
странах Европы и в Украине.
РЕЗУЛЬТАТЫ: К основным документам можно отнести директивы Европейского Союза. Директива 2002/98/ЕС устанавливает стандарты
качества и безопасности сбора, тестирования,
обработки, хранения и распространения человеческой крови и ее компонентов, содержит призыв к внедрению системы анонимного,
добровольного безвозмездного донорства, что
является важным механизмом обеспечения пациентов качественной кровью и ее компонентами.
Три другие директивы - 2004/33/ЕC относительно определенных технических требований к
крови и ее составляющих, 2005/61/ЕC относительно требований отслеживания и сообщения о
серьезных побочных реакциях и событиях и
2005/62/ЕC относительно стандартов и спецификаций по системе качества для пунктов забора крови - продолжают внедрение
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комплексного пакета обязательных положений
относительно качества и безопасности крови на
территории стран ЕС.
Директивы не препятствуют странам-членам ЕС
поддерживать строгие меры безопасности крови
и допускают некоторую гибкость с целью поиска конкретных решений.
Примером панъевропейского сотрудничества
может служить проект, начатый в 2005 году в
странах Юго-Восточной Европы. Он направлен
на укрепление взаимного признания надлежащего качества крови в регионе путем укрепления национальной политики в области
безопасности крови в соответствии с международными требованиями.
ВЫВОДЫ: В Украине необходима разработка национальной политики в области безопасности
крови в соответствии с международными рекомендациями, дальнейшее медико-технологическое развитие, повышение доступности и
безопасности крови и ее компонентов, содействие добровольной безвозмездной сдаче донорской крови, развитие региональной сети,
внедрение национальной системы управления
качеством, создание комплексной информационной системы по управлению запасами
крови для неотложных случаев.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политика, донорство, безопасность крови, директивы ЕС
ОБ АВТОРАХ: Зенченко Юлия Васильевна, студентка магистерской программы, Национальный
университет «Киево-Могилянская академия»,
президент, OО «Всеукраинская организация
здоровья»; yulia.zenchenko@gmail.com
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Політика щодо донорства крові та її компонентів: європейський вимір
Зенченко Юлія Василівна, Семигіна Тетяна Валеріївна, Жогов Ігор Вікторович
АКТУАЛЬНІСТЬ: В Україні існує проблема нестачі
донорської крові, кількість донорів скорочується, а потреба в препаратах крові зростає. Наукових досліджень у цій сфері обмаль.
Питання донорства крові регламентує Закон України «Про донорство крові та її компонентів»,
який був ухвалений 1995 р. і зазнав мінімальних
змін за ці роки, попри розвиток міжнародних
підходів у цій сфері. Відтак актуальним є визначення засад пан’європейської політики донорства крові та уроків цієї політики для України.
МЕТОДИ: Дослідження спирається на аналіз документів, які регламентують відповідну політику
на наднаціональному і національному рівнях в
країнах Європи та в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ: До основних документів можна
віднести директиви Європейського Союзу. Директива 2002/98/ЄС встановлює стандарти
якості та безпеки забору, тестування, обробки,
зберігання і розповсюдження людської крові та
її компонентів, містить заклик до впровадження
системи анонімного, добровільного безоплатного донорства, що є важливим механізмом забезпечення пацієнтів якісною кров’ю та її
компонентами.
Три інші директиви – 2004/33/ЄC стосовно певних технічних вимог до крові та її складових,
2005/61/ЄC стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події і
2005/62/ЄC стосовно стандартів та специфікацій
щодо системи якості для пунктів забору крові –
продовжують впровадження комплексного пакету обов'язкових положень щодо якості і безпеки крові на території країн членів ЄС.
Директиви не перешкоджають країнам-членам
ЄС підтримувати суворіші заходи щодо безпеки
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крові та допускають деяку гнучкість з метою пошуку конкретних рішень.
Прикладом пан’європейської співпраці може
слугувати проект, започаткований у 2005 році у
країнах Південно-Східної Європи. Він спрямований на зміцнення взаємного визнання належної
якості крові в регіоні шляхом зміцнення національної політики в галузі безпеки крові відповідно до міжнародних вимог.
ВИСНОВКИ: В Україні потрібна розробка національної політики в галузі безпеки крові відповідно до міжнародних рекомендацій, подальший
медико-технологічний розвиток, підвищення доступності та безпеки крові та її компонентів,
сприяння добровільної безоплатної здачі донорської крові, розвиток регіональної мережі, впровадження національної системи управління
якістю, створення комплексної інформаційної
системи з управління запасами крові для невідкладних випадків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: політика, донорство, безпека
крові, директиви ЄС.
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