
 
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» 

 
Заключна зустріч зацікавлених сторін Проекту міжнародної технічної допомоги 

«Центр міжнародних партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Україні 
Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я та 
навчально-практичний семінар з міжнародною участю 

«Cтворення національної системи крові в Україні: 
ключові питання реформ, сталість подальшого розвитку та обмін досвідом» 

 
Дата та час проведення: 19 квітня 2019, 10.00–15.30 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 4 

Організатори: 

Американський міжнародний альянс охорони здоров’я, Проект міжнародної технічної 
допомоги «Центр міжнародних партнерств» (HRSA/PEPFAR) в Україні; Кафедра 
гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика; КНП «Київський міський 
центр крові» 

За підтримки: 

Департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Центрів контролю та профілактики захворювань 
(CDC, США), Надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у 
боротьбі з ВІЛ/СНІД (США) і Адміністрації ресурсів та послуг охорони здоров’я 
(HRSA, США) Департаменту охорони здоров’я та соціальних 

 
ПРОГРАМА* 

 
Секція І 

Заключна зустріч зацікавлених сторін Проекту міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних 
партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Україні Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я 

Досягнення Проекту міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних партнерств» (HRSA/PEPFAR) в 
Україні 
Волок Олександр, директор Проекту міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних партнерств» 
(HRSA/РEPFAR) в Україні, Американський міжнародний альянс охорони здоров’я 
Підсумки діяльності з розвитку Національної системи крові Американського міжнародного альянсу охорони 
здоров’я в Україні 
Сергієнко Олександр, науковий співробітник зі спеціальності «Гематологія та трансфузіологія» (технічний 
експерт з безпеки крові) Проекту міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних партнерств» 
(HRSA/РEPFAR) в Україні, Американський міжнародний альянс охорони здоров’я 

 
Секція ІІ 

Ключові питання реформ щодо Створення національної системи крові в Україні: 
 обмін досвідом і сталість подальшого розвитку 

Створення національної системи крові в Україні на основі керівних принципів ЄС 
Представник Міністерства охорони здоров’я України 
Результати роботи ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» по створенню національної системи 
крові в Україні 
Представник ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 
Розгляд основних недоліків у впровадженні менеджменту якості за результатами оцінки готовності 
спеціалізованих установ і закладів переливання крові до акредитації відповідно до стандартів ЄС, проведеної 
в 2018 році 
Матюк Олена, заступник директора з якості КП «Рівненський обласний центр служби крові», місцевий експерт 
Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я 
Реалізація реформи по створенню національної системи крові на місцевому рівні на прикладі м. Києва 



Мулярчук Оксана, заступник директора з якості, КНП «Київський міський центр крові», місцевий експерт 
Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я 

 
Секція ІІІ 

Організація трансфузіологічної допомоги в закладах охорони здоров’я 
Управління запасами компонентів крові в закладах охорони здоров’я 
Сергієнко Олександр, науковий співробітник зі спеціальності «Гематологія та трансфузіологія» (технічний 
експерт з безпеки крові) Проекту міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних партнерств» 
(HRSA/РEPFAR) в Україні, Американський міжнародний альянс охорони здоров’я 
Клінічний трансфузійний процес 
Мулярчук Оксана, заступник директора з якості, КНП «Київський міський центр крові», місцевий експерт 
Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я 
Питання контролю якості лабораторних досліджень в національній системі крові України 
Прізвище доповідача уточнюється 

 
Секція ІV 

Практичні питання трансфузіології та гематології 
Plasmafrost I.Te.M. – шоковий швидкозаморожувач плазми 
Чітареі Джорджіо, представник Angelantoni Life Science S.r.l ., Італія 
Належне застосування еритроцитарних компонентів крові. Корекція залізодефіцитної анемії в перед- та 
постопераційному періодах 
Видиборець Станіслав, завідувач кафедри гематології та трансфузіології, НМАПО імені П. Л. Шупика 
Результати цитофотометричного дослідження еритроцитів у осіб з латентним дефіцитом заліза 
Борисенко Дмитро, лікар-хірург, КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 
Дисциркуляторна гіпоксія – як пусковий механізм ушкодження нервової системи при еритроцитозах різного 
походження 
Бублій Юлія, лікар-невролог, Українська районна лікарня 
Перспективи розвитку трансфузійної терапії в педіатричних онкогематологічних відділеннях України 
Мороз Галина, доц. каф. гематології та трансфузіології, НМАПО імені П. Л. Шупика 
Результати дослідження динаміки розподілу еритроцитів периферичної крові за об’ємом клітин у донорів 
крові 
Мулярчук Оксана, заступник директора з якості, КНП «Київський міський центр крові» 
Анемія у пацієнток з метастатичним раком грудної залози 
Сивак Любов, керівник відділення хіміотерапії солідних пухлин, Національний інститут раку 

 
Секція V 

Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Трансфузіологія» та «Гематологія» 
з представниками однопрофільних кафедр 

Форми практичної підготовки лікарів у системі післядипломної освіти 
Кучер Олена, професор кафедри гематології та трансфузіології, НМАПО імені П. Л. Шупика 
Клінічний розбір-дискусія – важлива форма практичної підготовки лікарів у системі післядипломної освіти 
Гайдукова Світлана, проф. каф. гематології та трансфузіології, НМАПО імені П. Л. Шупика 
Тестування як засіб перевірки якості знань 
Сергієнко Людмила, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, НМАПО імені П. Л. Шупика 
Організаційне забезпечення вебінарів 
Видиборець Станіслав, завідувач кафедри гематології та трансфузіології, НМАПО імені П. Л. Шупика, місцевий 
експерт Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


