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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ  
ТА ВИРОБНИЧОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ»,

ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

12-13 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
М. ХАРКІВ, PREMIER PALACE HOTEL KHARKIV, 

ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 2

Програма 
12 вересня 2019

8.00-9.45 Реєстрація учасників, кава-брейк
9.45-10.00 Брифінг для ЗМІ

Вітальне слово
Міністерство охорони здоров’я України
Харківська обласна рада
Обласна державна адміністрація
Департамент охорони здоров’я
Обласна профспілка медичних працівників
Громадських організацій та об’єднань

Панельні дискусії

Стан і перспективи розвитку Служби крові України
Модератор Яворський Вадим

10.30-10.45 Тема доповіді «Реформування національної системи 
крові»
Ганжа Ірина – керівник експертної групи з питань 
розвитку служби крові та біотехнологій Директорату 
громадського здоров’я  МОЗ України 

10.45-11.00 Тема доповіді «Аналіз діяльності служби крові України»
Яворський Вадим – к.мед.н., головний лікар КЗОЗ 
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ 
КРОВІ
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11.00-11.15 Тема доповіді «Інфекційна безпека та невирішені 
проблеми в службі крові»
Новак Василь – д.мед.н., професор, директор  
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної меди-
цини НАМН України»

11.15-11.30 Тема доповіді «Організація трансфузіологічної 
допомоги в Київський області»
Демський Віталій – керівник Комунального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний центр 
крові», Голова комісії з реорганізації

11.30-11.45 Тема доповіді «Quo Vadis (Куди прямуєш) Служба 
крові України?»
Ярошевський Віктор – головний спеціаліст 
Департаменту реалізації політик МОЗ України

Правове забезпечення трансфузіологічної допомоги в Україні
Модератор Сенюта Ірина

11.45-12.00 Тема доповіді «Взаємодія державних та приватних 
установ служби крові на умовах державно-
приватного партнерства»
Селіванова Ірина – к.ю.н., доцент кафедри гос-
подарського права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, радник 
Юридична компанія «ILF»

12.00-12.15 Тема доповіді «Приватний і публічний інтерес  
у сфері донорства крові: зміст і співвідношення»
Бойко Ірина − к.ю.н.,  доцент кафедри адміністратив-
ного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

12.15-12.30 Тема доповіді «Правове забезпечення діяльності 
служби крові в Україні»
Пашков Віталій – д.ю.н., професор кафедри цивіль-
ного, господарського та фінансового права Полтав-
ського юридичного інституту Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого
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12.30-12.45 Тема доповіді «Донорство крові та її компонентів: 
пріоритетність захисту прав людини»
Сенюта Ірина − д.ю.н., доцент, завідувач 
кафедри медичного права ФПДО Львівського 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького, адвокат, голова Комітету 
медичного і фармацевтичного права та біоетики 
НААУ, президент ГО «Фундація медичного права  
та біоетики України»

12.45-13.00 Тема доповіді «Ліцензування у сфері донорства 
крові: проблеми, особливості, перспективи»
Дрижанов Олександр − юрисконсульт, адвокат 
КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
СЛУЖБИ КРОВІ

13.00-14.00 Обід

Організація надання трансфузіологічної допомоги в закладах 
охорони здоров’я

Модератор Ярошевський Віктор

14.00-14.15 Тема доповіді «Організаційні засади надання трансфу-
зіологічної допомоги в закладах охорони здоров’я»
Малигон Олена – заступник головного лікаря 
з ме дич ної частини КЗОЗ  ХАРКІВСЬКОГО 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ КРОВІ, 
Президент ГО «Всеукраїнська асоціація донорства 
крові та трансфузійної допомоги» 

14.15-14.30 Тема доповіді «U-Blood IoT blood management solution»
Citarei Giorgio − Director (Europe&CIS) International 
Business Department Haier Biomedical, Italy

14.30-14.45 Тема доповіді «Принципи організації лабораторії 
гемостазу і алгоритм оцінки його порушень  
в клінічній практиці»
Скирда Ігор – к.мед.н., лікар-анестезіолог, завіду-
вач відділення імуногематології, еферентної терапії  
та трансфузіології Київського міського пологового 
будинку № 5
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14.45-15.00 Тема доповіді «Організація роботи лабораторної 
служби при діагностиці гемолітичної хвороби плода 
та новонародженого»
Журіхіна Лариса – лікар-лаборант лабораторного 
відділення КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ЦЕНТРУ СЛУЖБИ КРОВІ

15.00-15.15 Тема доповіді «Актуальні питання інфекційної без-
пеки в служби крові України. Особливості трансфу-
зійної терапії у хворих похилого віку»
Тимченко Анатолій – завідувач лабораторією ви-
робничої трансфузіології та біотехнології ДУ «Інсти-
тут гематології та трансфузіології НАМН»

Сучасні досягнення клінічної трансфузіології
Модератор Новак Василь

15.15-15.30 Тема доповіді «Основні принципи призначення 
компонентів крові в практичній медицині»
Білоусов Андрій – д.мед.н., професор кафедри 
анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології  
та гематології ХМАПО 

15.30-15.45 Тема доповіді «Практичні аспекти клінічного 
трансфузійного процесу в дитячій анестезіології»
Білогуров Сергій − лiкар-анестезiолог дитячий,  
КЗОЗ Обласна дитяча клiнiчна лiкарня№1

15.45-16.00 Тема доповіді «Застосування сучасних технологій в по-
передженні інтраопераційної крововтрати у дітей»
Вівчарук Вікторія − аспірант кафедри дитячої хі-
рургії та дитячої анестезіології Харківського націо-
нального медичного університету

16.00-16.15 Тема доповіді «Temperature Monitoring in Healthcare 
sector»
Nicolas Mboukou − Europe Area Manager

16.15-16.30 Тема доповіді «Транспортування компонентів крові 
в умовах «Холодового ланцюга»
Гапон Денис − спеціаліст по валідації елементів 
«Холодового ланцюга» 
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Сучасні технології виробничої трансфузіології
Модератор Тимченко Анатолій 

16.30-16.45 Тема доповіді «Інфекційний контроль – індикатор 
якості надання медичної допомоги»
Александрін Андрій − лікар-епідеміолог, к.мед.н., 
голова ГО «Інфекційний Контроль в Україні»

16.45-17.00 Тема доповіді «Автоматизація обробки ерит-
роцитів»
Чарикова Анна − спеціаліст компанії 
«HAEMONETICS», Швейцарія

17.00-17.15 Тема доповіді «Досвід заготівлі кріоконсервованих 
еритроцитів для імунізації донорів»
Скарговська Ольга − лікар-трансфузіолог обласної 
станції переливання крові м. Могильов, Республіка 
Білорусь

17.15-17.30 Тема доповіді «Принципи роботи із залучення 
добровільних безоплатних донорів крові в кому-
нальному підприємстві «Рівненський обласний центр 
служби крові» Рівненської обласної ради»
Матюк Олена – заступник головного лікаря з якості 
КП «Рівненський обласний центр служби крові» 
Рівненської обласної ради»

19.00 Дружня вечеря!
Привітання КЗОЗ ХОЦСК з нагоди 80-річчя 

з дня заснування Харківської обласної станції 
переливання крові
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13 вересня 2019

8.00-9.30 Екскурсія по КЗОЗ ХОЦСК

Система менеджменту якості в закладах Служби крові
Модератор Кишинець Неля

10.30-10.45 Тема доповіді «Визначення гемоглобіну з ви-
користанням Poin-of-care аналізатора Dia Spect 
(EK, Германія)»
Мельник Олександр – к.б.н., менеджер з продук-
ції ТОВ «Лабікс»

10.45-11.00 Тема доповіді «Вимоги Державної Фармакопеї 
України / European Pharmacopoeia щодо компо-
нентів крові людини та лікарських засобів, виго-
товлених із них»
Кишинець Неля – с.н.с. відділу ДФУ, керівник 
наукових напрямів ДФУ: «Біологічні методи 
аналізу та їх статистична обробка», «Монографії 
та загальні тексти на біологічні лікарські засоби»; 
координатор наукових напрямів ДФУ: «Лікарські 
засоби для застосування у ветеринарній медицині» 
та «Мікробіологічні методи аналізу»

11.00-11.15 Тема доповіді «Реалізація та впровадження  
системи якості на прикладі КЗОЗ ХОЦСК»
Безбородова Ірина – начальник відділу забезпечен-
ня та управління якістю КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ КРОВІ

11.15-11.30 Тема доповіді  «Валідація та верифікація - як ла-  
бораторні практики для забезпечення фарма-
копейної якості лікарських засобів»
Леонтьєв Дмитро − д.фарм.н., с.н.с., керів-
ник наукових напрямів ДФУ: «Стандартні зраз-
ки», «Валідація», «Верифікація», «Метрологія», 
начальник відділу валідації та стандартних зразків, 
зам. директора з наукової роботи
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11.30-11.45 Тема доповіді «Валідація методу ампліфікації 
нуклеїнових кислот згідно до вимог Державної 
Фармакопеї України / European Pharmacopoeia»
Кишинець Неля – с.н.с. відділу ДФУ, керівник 
наукових напрямів ДФУ: «Біологічні методи 
аналізу та їх статистична обробка», «Монографії 
та загальні тексти на біологічні лікарські засоби»; 
координатор наукових напрямів ДФУ: «Лікарські 
засоби для застосування у ветеринарній медицині» 
та «Мікробіологічні методи аналізу»

11.45-12.00 Тема доповіді «Вимоги щодо стерильності  
у системі фармакопейного контролю якості»
Жемерова Катерина − к.фарм.н., пр.н.с. від-
ділу ДФУ, керівник наукового напряму ДФУ: 
«Мікробіологічні методи аналізу», директор ТОВ 
«НЦРВ» (Науковий центр розробок і впроваджень)

12.00-12.30 Кава-брейк

Інноваційні технології в трансфузіології
Модератор Білоусов Андрій

12.30-12.45 Тема доповіді «Роль антиоксидантів у ста-
білізації ядровмісних клітин кордової крові 
людини під час кріоконсервування»
Бабійчук Любов − д.б.н., професор Інституту 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
України

12.45-13.00 Тема доповіді «Єдиний національний реєстр 
донорів України»
Чиркова Катерина – інженер-програміст КЗОЗ 
ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
СЛУЖБИ КРОВІ, асистент кафедри ІУС 
Хар ківського національного університету 
радіоелектроніки
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13.00-13.15 Тема доповіді «Сучасні технології для  
забезпечення інфекційної безпеки гемот-
рансфузій»
Сорокіна Христина – продакт-менеджер ком-
панії ТОВ «БіоМедІнвест»

13.15-13.30 Тема доповіді «Сучасні гелеві технології авто-
матизованого визначення груп крові, фенотипу-
вання та індивідуального підбору»
Погорілий Микола – директор з зовнішньоеко-
номічної діяльності ТОВ НВП «ХІМЕК»

13.30-13.45 Тема доповіді «Застосування нанотехнологій 
для збереження еритроцитів крові людини»
Малигон Олена − заступник головного ліка-
ря з медичної частини КЗОЗ  ХАРКІВСЬКОГО 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ КРОВІ, Пре-
зидент ГО «Всеукраїнська асоціація донорства 
крові та трансфузійної допомоги»

13.45-14.00 Підведення підсумків


