
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»  

 
                                                                                                                                                      Напрям: «Гематологія та трансфузіологія» 

 
Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Інфузійно-трансфузійна терапія в гематології: 
інфекційна безпека та шляхи розвитку служби крові в Україні» 

 
Дата та час проведення: 19 квітня 2019, 15.30–17.30 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 4 

Організатори: 
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»; 
Кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика; 
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 

Головуючі:  Горяінова Н.В., д.м.н., с.н.с.; Тимченко А.С., д.м.н., проф.; Видиборець С.В., 
д.м.н., проф.; Новак В.Л., д.м.н., проф. 

 
ПРОГРАМА* 

Стратегія реформування та розвитку гематології та трансфузіології в Україні 
Горяінова Н.В., д.м.н., с.н.с, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 
Вплив трансформуючого фактора росту бета 1 на перебіг гострої мієлобластної лейкемії  
Барілка В.А., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Застосування нанотехнології для зберігання еритроцитів крові людини 
Малигон О.І., к.м.н., Харківський обласний центр служби крові 
Діагностика гематогенних тромбофілій 
Бурнаєва С.В., к.м.н., ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 
Викладання курсу «Донорство. Організація донорства» на циклах спеціалізації за спеціальністю 
трансфузіологія 
Видиборець С.В., д.м.н., проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Функціональна активність т-лімфоцитів периферичної крові у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію 
Кубарова В.О., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 
Результати вивчення морфологічних особливостей органів тварин після введення нового білково-
сольового розчину ALX-5% 
Кондрацький Б.О., д.м.н., с.н.с., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 
України» 
Показники системи зсідання та тромбоеластограми у хворих на гемофілію А при профілактичному 
лікуванні 
Стасишин О.В., к.м н., с.н.с., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Серцево-судинні розлади при лімфопроліферативних новоутвореннях 
Лановенко І.І., д.м.н., проф., ДУ «Інститут гематології і та трансфузіології НАМН України» 
Дослідження впливу полікомпонентного симбіотика на склад мікробіоценозів хворих на гостру 
лейкемію 
Рибальська А.П., д.б.н., с.н.с., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 
Інфекційна безпека компонентів та препаратів 
Новак В.Л., д.м.н., проф., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Лікування резистентних форм та рецидивів множинної мієломи 
Перехрестенко Т.П., д.м.н., с.н.с., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 
Рівень молекул середньої маси як показник важкості перебігу гемофілії А 
Семеняка В.І., к.б.н., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 



Застосування інфузійних розчинів у хворих з мікроциркуляторними порушеннями різного ґенезу 
Левченко Т.М., к.м.н., доцент, Українська військово-медична академія 
Функціональна активність CD 34+  клітин при мієлодиспластичному синдромі 
Стародуб Г.С., к.м.н., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 
Роль біоспецифічних сорбентів у процесі хроматографічного виділення фактора згортання крові ІХ 
Дульцева Н.А., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Органозберігальні операції на селезінці при її доброякісній патології. Власний досвід 
Семерак М.М., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Органозберігаюча операція холецистотомії в лікуванні хворих на спадковий сфероцитоз, 
ускладнений холецистолітіазом. Власний досвід 
Євстахевич І.Й., д.м.н., с.н.с., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 
України» 
Роль досягнень молекулярної трансфузіології в детоксикації гемотрансмісивних інфекцій і 
отриманні рекомбінантних білків 
Тимченко А.С., д.м.н., проф., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 
Визначення показників фракційного складу білків сироватки крові хворих на хронічну 
лімфоцитарну лейкемію/лімфому з малих лімфоцитів 
Сергутіна С.Ю., к.м.н., с.н.с., ДУ «İнститут гематологіï та трансфузіологіï НАМН України» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


