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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Щодо проведення перевірок медичних лабораторій
міста Києва, що проводять дослідження методом ПЛР
Шановний Віталію Володимировичу!
Медичні лабораторії міста Києва в провадженні своєї діяльності
повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 15189:2015 та мати ліцензію
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285
“Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики”.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 24.01.2008 № 26 “Про затвердження державних санітарних норм і правил
“Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить
біологічні патогенні агенти І-ІV груп патогенності молекулярно-генетичними
методами” лабораторії незалежно від їх підпорядкування та форм власності
провадять свою діяльність, дотримуючись вимог до приміщень лабораторій і
порядку організації і проведення в них робіт з патогенними біологічними
агентами (далі – БПА) I-IV груп патогенності або матеріалом, підозрюваним
на їх вміст, з використанням молекулярно-генетичних методів, заснованих на
полімеразній ланцюговій реакції (далі – ПЛР).
Згідно з п. 3.1.1. зазначеного наказу роботу з БПА I-IV груп
патогенності методом ПЛР проводять за наявності дозволу Державної
санітарно-епідеміологічної служби України на право роботи відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 “Про
затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд
в Україні”.
Тому в зв’язку з епідеміологічною ситуацією в місті Києві,
спричиненою розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
збудник якої виявляється методом ПЛР, я, як депутат Київської міської ради,

керуючись
ст. 13 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV “Про статус депутатів місцевих
рад”, ст. 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, прошу Вас ініціювати
перевірку медичних лабораторій міста Києва незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, які проводять дослідження методом
ПЛР:
1)
на наявність ліцензії щодо провадження відповідної діяльності та
відповідних дозвільних документів на проведення досліджень
методом ПЛР в них;
2)
на дотримання вимог до приміщень лабораторій і порядку
організації і проведення в них робіт з патогенними біологічними
агентами I-IV груп патогенності.
Про
результати
розгляду
депутатського
звернення
прошу
поінформувати мене у спосіб та строки, визначені чинним законодавством
України, та надіслати відповідь до Київської міської ради (01044, м. Київ,
вул. Хрещатик, 36).
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