
 
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році» 
 

У рамках Конгресу 
 

Н а п р я м  « Терапія. Кардіологія. Педіатрія. Неврологія. Гастроентерологія. Ендокринологія. 
Дерматовенерологія. Гематологія і трансфузіологія»  

 

Навчальний семінар «Сучасна трансфузіологія: організація трансфузіологічної допомоги 
в закладах охорони здоров’я» 

Дата та час проведення: 26 квітня 2017 року, 10.00-18.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №4 

Організатори: 
кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика; 
Американський міжнародний альянс охорони здоров’я — Проект з безпеки крові 
(CDC/PEPFAR) в Україні за підтримки Міністерства охорони здоров’я України 

ПРОГРАМА* 
Перспективи реформування служби крові України відповідно до вимог Європейського Союзу та Ради Європи 
Оксана Сивак, заступник Міністра охорони здоров’я України з євроінтеграції, голова координаційної робочої групи експертів 
з питань розвитку служби крові України 
Робота опорної кафедри Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «Трансфузіологія» з підготовки 
спеціалістів для служби крові (Станіслав Видиборець, завідувач кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені 
П. Л. Шупика, професор, д.мед.н.) 
Проміжні результати технічної допомоги службам переливання крові в Україні за проектом Американського 
міжнародного альянсу охорони здоров’я, фінансованим Центрами контролю та профілактики захворювань США 
Олександр Волок, директор Проекту з безпеки крові (CDC/PEPFAR) в Україні Американського міжнародного альянсу охорони 
здоров’я 

Секція І. Належне клінічне застосування компонентів крові 
МАЙСТЕР-КЛАС: Належне клінічне застосування компонентів з еритроцитів 
Андрій Білоусов, кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО МОЗ України, 
професор, д.мед.н. 
МАЙСТЕР-КЛАС: Належне клінічне застосування компонентів з донорської плазми 
Ігор Скирда, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії і хірургії Інституту післядипломної освіти НМУ імені 
О.О. Богомольця, к.мед.н. 
МАЙСТЕР-КЛАС: Належне клінічне застосування компонентів з тромбоцитів 
Станіслав Видиборець, завідувач кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, професор, д.мед.н. 

Секція ІІ. Належне застосування препаратів крові 
МАЙСТЕР-КЛАС: Належне клінічне застосування препаратів альбуміну 
Андрій Білоусов, кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО МОЗ України, 
професор, д.мед.н. 
МАЙСТЕР-КЛАС: Належне клінічне застосування препаратів імуноглобулінів 
Ігор Скирда, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії і хірургії Інституту післядипломної освіти НМУ імені 
О.О. Богомольця, к.мед.н. 

Секція ІІІ. Організація роботи лікарняного банку крові, клінічний трансфузійнний процес, гемонагляд 
Госпітальний рівень служби крові: функції лікарняних банків крові відповідно до рекомендацій Європейської комісії 
(Вадим Яворський, КЗОЗ «Харківський обласний центр служби крові», головний лікар, к.мед.н.) 
МАЙСТЕР-КЛАС: Організація роботи лікарняного банку крові 
Олена Малигон, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності 
«Трансфузіологія», завідувач відділу експедиції Харківського обласного центру служби крові, к.мед.н. 
МАЙСТЕР-КЛАС: Формування та управління запасами компонентів донорської крові 
Анатолій Чугрієв, головний лікар Житомирського обласного центру крові, , к.мед.н., президент ВГО «Асоціація служби крові 
України» 
МАЙСТЕР-КЛАС: Транспортування і зберігання компонентів крові. Холодовий ланцюг 
Петро Вербіцький, головний лікар КЗ КОР «Київський обласний центр крові» 
МАЙСТЕР-КЛАС: Правові та етичні аспекти гемотрансфузій 
Ірина Сенюта, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, к.юр.н., доцент, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» 
МАЙСТЕР-КЛАС: Організація та забезпечення клінічного трансфузійного процесу (Оксана Мулярчук, відділення 
трансфузіології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, завідувач відділу заготівлі крові, лікар-трансфузіолог) 
МАЙСТЕР-КЛАС: Гемонагляд 
Марина Ткаченко, уповноважена особа з якості КЗ «Одеська обласна станція переливання крові», лікар-трансфузіолог 

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

 

Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


