
Круглий стіл 

6 грудня 2018 року 

«Донорство крові та її компонентів: до питання 

про нову правову парадигму» 

Програма 

11.00-11.45 Реєстрація учасників круглого столу 

11.45-12.00 Брифінг для ЗМІ 

 

Панельні дискусії  

І. Баланс інтересів публічного і приватного в сфері донорства крові та її 

компонентів (12.00 – 13.00) 

Модератор: Христина Терешко 

 

Бойко Ірина Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

Тема доповіді «Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові» 

Гуторова Наталія Олександрівна - доктор юридичних наук, академік Національної 

академії правових наук України  

Тема доповіді «Донорство крові та її компонентів: пріоритетність захисту прав 

пацієнтів» 

Демиденко Володимир Юрійович - президент АГС «СОВІСТЬ» 

Тема доповіді «Факти руйнації балансу інтересів публічного і приватного в сфері 

донорства крові та її компонентів» 

Сенюта Ірина Ярославівна - доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, Голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики 

Національної асоціації адвокатів України, президент ГО «Фундація медичного права та 

біоетики України» 

Тема доповіді «Нормопроектні новели у сфері донорства крові та її компонентів» 

Яворський Вадим Володимирович - кандидат медичних наук, головний лікар КЗОЗ 

«Харківський обласний центр служби крові»  

Тема доповіді «Реформування служби крові України» 

  



ІІ. Роль державно-приватного партнерства у сфері донорства крові та її 

компонентів та механізми його функціонування (13.00 – 14.00) 

Модератор: Ірина Сенюта 

 

Венедіктова Ірина Валентинівна - доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університет імені 

В. Н. Каразіна 

Тема доповіді «Державно-приватне партнерство у сфері донорства крові та її 

компонентів» 

Дрижанов Олександр Сергійович - адвокат, юрисконсульт КЗОЗ «Харківський 

обласний центр служби крові»  

Тема доповіді «Моделі державно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров’я» 

Зима Олександр Тарасович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

Тема доповіді «Кров як предмет експорту: адміністративно-правовий аспект» 

Селіванова Ірина Анатоліївна - доцент кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого кандидат юридичних наук, радник 

Юридичної компанії "ILF" 

Тема доповіді «Правові форми співпраці бізнесу, держави (територіальних громад) 

і державних (комунальних) установ у сфері донорства крові та її компонентів» 

 

ІІІ. Особливості діяльності лікарняних банків крові у закладах охорони здоров’я. 

Роль лікаря-трансфузіолога при наданні медичної допомоги пацієнтам (14.00 – 

15.00) 

Модератор: Олена Малигон 

 

Білоусов Андрій Миколайович - доктор медичних наук, професор кафедри 

анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО 

Тема доповіді «Якість надання трансфузіологічної допомоги в закладах охорони 

здоров’я. Роль лікаря трансфузіолога в клінічній практиці» 

Малигон Олена Іванівна - кандидат медичних наук, президент ГО "Всеукраїнська 

асоціація донорства крові та трансфузійної допомоги" 

Тема доповіді «Організаційні засади надання трансфузіологічної допомоги в 

закладах охорони здоров’я» 

Скирда Ігор Іванович - кандидат медичних наук, завідувач відділення трансфузіології 

та еферентної терапії Київського міського пологового будинку № 5  

Тема доповіді «Безпека пацієнта при трансфузії компонентів донорської крові. Хто 

приймає рішення?» 

Білогуров Сергій Миколайович – лікар-анестезіолог дитячий Харківської обласної 

клінічної лікарні № 1 

Тема доповіді «Належне використання компонентів крові з позиції клінічної 

трансфузіології» 

 


