
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю
«Актуальнi питання клiнiчнdit та вuробнuчо.t

трансфузiологН»
12-13 вересня 2019 року

м. Харкiв, Ргеmiег Ра1асе Hotel Кhагkiv,
пр. Незалежностi, 2

Програма

12 веDесня 2019

8.00-9.45 Ре€страцiя учасникiв, кава-брейк
9.45-10.00 Брифiнг для ЗМ

10.00-10.05
Вiтстьне слово
Мiнiстерство охорони здоров 'я Укра.і.ни

10.05-10.10 Обласна державна адмiнiстрацiя
10.10-10.15 Харкiвська обласна рада
10.15-10.20 департамент охорони здоров 'я
10.20-10.30 Громадськйх органiзацiй та об'€днань

ПQінельнi дuсIvсijl

Стан i перспективи розвuтіqі Служби tq]овi Укрdjtнu
Л4lоЭерсZmор Яворський Вадим

10.30-10.45 Т е;маI доПОdlдjl «Реформування нацiонально.t системи кровi »

10.45-11.00
ГГе;ма допоЫідi «Аналiз дiяльностi служби кровi Укра.tни»

Яворський  Вад11м  -  к.мед.н.,  головний  лiкар  КЗОЗ  ХАРК1ВСЬКОГО
оБлАсного цЕнтру служБи кров1

11.00-11.15 Т:ема  діопоЬjідjі  «Iнфекцiйна  безпека  та  невирiшенi  проблеми  в  службi
кровi»
Новак  Василь  - д.мед.н.,  професор,  директор  дУ  «1нститут  патологi.і.
кровi та трансфузiйно.і. медицини НАhШI Укра.і.ни»

11.15-11.30
ГГема,  допоЫ1дjl  «Органiзацiя  трансфузiологiчноt  допомоги  в  КШвський
областi»
демський Вiталiй - керiвник Комунального закладу Ки.і.всько.і. обласно.і.
ради «Ки.і.вський обласний цен1р кровi», Голова комiсi.і. з реорганiзацi.і.

11.30-11.45 Тема доповiдi «gz{о Усrdj.§ (Куди прямусш) Служба кровi Укра.і.ни?»
Ярошевський  Вiктор  -  головний  спецiалiст  департаменту  реалiзацi.і.
полiтик МОЗ Укра.і.ни



2.       Правове забезпечення трансфузiологiчнdil допомоги в Укl]djlнi
Л41оЭерс7иор Сенюта 1рина

11.45-12.00
ГГе;ма доповiдjі «Взасмодiя державних та приватних установ служби кровi

на умовах державно-приватного партнерства »
Селiванова 1рина -к.ю.н., доцент кафедри господарського права
Нацiонального юридичного унiверситету iменi Ярослава Мудрого,
радник Юридична компанiя "ILF"

12.00-12.15
ГГе;ма щопоdідjі «Приватний i публiчнuй iнтерес у сферi донорства кровi:

змiст i спiввiдношення»
Бойко 1рина -к.ю.н.,  доцент кафедри адмiнiстративного права
Нацiонального юридичного унiверситету iменi Ярослава Мудрого

12.15H 12.30 Т:е;ма діоповjлдjі «Правове забезпечення дiяльностi служби кровi в Украtнi»
Пашков Вiталiй - д.ю.н., професор кафедри цивiльного, господарського
та фiнансового права Полтавського юридичного iнституту Нацiонального
юридичного унiверситету iменi Ярослава Мудрого

12.30-12.45 Те;ма  щоповjлдjі  «донорство  кровi  та  .tit  компонентiв:  прiорuтетнiсть
захисту прав людuни»
Сенюта  1рина  -  д.ю.н.,  доцент,  завiдувач  кафедри  медичного  права
ФПдО Львiвського нацiонального медичного унiверситету iменi данила
Галицьког-o, адвокат, голова Комiтету медичного i фармацевтичного права
та бiоетики НААУ, президенг ГО «Фундацiя медичного права та бiоетики
укра',.ни»

12.45-13.00 f*Еогвi:дjі   «Лiцензування   у   сферi   донорства   кровi:   кроблеми,
особливостi, перспективи»
дрижанов олександр - юрисконсульт, адвокат КЗОЗ ХАРК1ВСЬКОГО
оБлАсного цЕнтру служБи кров1

13.00-14.00 обiд

3.       Органiзщiя надuння трuнсфузiологiчнdil допомоги в закладбIх охорони здоров'я
Л4lоЭерсZиор Ярошевський Вiктор

14.00-14.15
ГГ е;ма діоповiлдjі « Органiзацiйнi засади надання трансфузiологiчноt допомоги
в закладах охорони здоров 'я»
Малигон олена - заступник головного лiкаря з медично.і. частини КЗОЗ
ХАРК1ВСЬКОГО  ОБЛАСНОГО  1ЩНТРУ  СЛУЖБИ  КРОВ1,  Президент
ГО «Всеукра.і.нська асоцiацiя донорства кровi та трансфузiйно.і. допомоги»

14.15-14.30
ГГема д|o"ОЁ1lil «U-Вlооd 1оТ Ьlооd management sоlиtiоп»

Сitагеi  Giогgiо  - Diгесtог (Еuоре&СIS)  Intemational  BusineSS  Dерагtmепt
Наiег Вiоmеdiсаl, Italy

14.30-14.45 Те;ма, д!ОПОЫ1й1 «Пршцuпи органiзацi.t лабораторi.t гемостазу i алгоритм
оцтки иого порушень в к]іі"чні,и практщі»
Скирда    1гор    -    к.мед.н.,    лiкар-анестезiолог,    завiдувач    вiддiлення
iмуногематологi.і.,    еферентно.і.   терапi.і.   та   трансфузiологi.і.   Ки.і.вського
мiського пологового будинку № 5

14.45-15.00
ГГе;маl доповjlдjl  «Органiзацiя роботи лабораторно.t служби при дiагностщl
гемолiтшно.t хвороби плода та новонародже9]±93g!±



Журiхiна   Лариса   -  лiкар-лаборанг  лабораторного   вiддiлення   КЗОЗ
хАрк1вського оБлАсного цЕнтру служБи кров1

15 .00-15 .15
ГГе;ма щоповjідjі «Актуальнi питання iнфещiйно.t безпеки в слуЖбИ КРОВi

Украjtни. Особливостi трансфузiйно.t mepanit у хворих похилого вiку »
Тимченко Анатолiй - завiдувач лабораторi€ю виробничо.і. трансфузiологi.і.
та бiотехнологi.і. дУ «1нститут гематологi.і. та трансфузiологi.і. НАhШ»

4.  Сучаснi досягнення клiнiчндil трансфузiологijl
Л4ЬЭерс7mор Новак Василь

15 .15-15 .30 Т:ема  щопоdлдjі  «Основнi  принципи  призначення  компонентiв  кровi  в
практшнiймедщuнi»
Бiлоусов    Андрiй    -    д.мед.н.,    професор    кафедри    анестезiологi.і.,
iнтенсивно.1. терапi.1., трансфузiологi.1. та гематологi.1. ХМАПО

15.30-15.45 Т:ема  щопов;лдjі  «Практшнi   аспекти  клiнiчного   трансфузiологiчного
процесу в дитячiй анестезiологi.{»
Бiлогуров  Сергiй  -  лiкар-анестезiолог дитячий  КЗОЗ  Обласна  дитяча
мiнiчна лiкарняNg 1

15 .45-16.00
ГГе;ма,   щопоЫідЗ   «Застосування   сучаснwс   технологiй   в   попередженнi

iнrпраоперщiйно.t крововтрати у дiтей»
Вiвчарук  Вiкторiя   -   аспiранг  кафедри   дитячо.і.  хiрургi.і.  та  дитячо.і.
анестезiологi.і. Харкiвського нацiонального медичного унiверситету

16.00-16.15
ГГе;ма д!Опоiлдjі «Тетрегаtше Мопitогiпg in Неаlthсаге Sесtог»

Nicolas МЬоukоu - Еuгоре Агеа Мапаgег
16.15-16.30 Те;ма    щоповiдjі    «Транспортування    компонентiв    кровi    в    умовах

«Холодового ланцюга »
Гапон денис - спецiалiст по валiдацi.і. елементiв «Холодового ланцюга»

5.      Сучаснi технологК вuробшчdt троінсфузiологйl
Л4lоЭероmор Тимченко Анатолiй

16.30-16.45
ГГ ема щоповiлдjі « Принцит робогуш i3 залучення добровiльних безоплатних
донорiв кровi в комунальному пiдприемствi « Рiвненськuй обласний центр
служби кровi» Рiвненсько.t обласно.t ради»
Матюк Олена - заступник головного лiкаря з якостi КП «Рiвненський
обласний центр служби кровi» Рiвненсько.і. обласно.і. ради»

16.45-17.00 Т е;ма щоповilд:1 «досвiд заготiвлi крiоконсервованих ерuтроцuтiв для
iмунiзацit донорiв »
Скарговська ольга - лiкар-трансфузiолог обласно.і. станцi.і. переливання
кровi м. Могильов, Республiка Бiлорусь

17.00-17.15
ГГ е;ма д!Оповjlдjl «Автоматизацiя обробки ерИТРОЦuТiВ »

Анна Чарикова - спецiалiст компанi.і. «Гемонетикс», Швейцарiя
17.15-17.30 ТеМа  щоповjідjі  «Iнфещiйний  контроль  -  iндикатор  якостi  надання

медшно.t допомоги»
Александрiн Андрiй -лiкар-епiдемiолог, к.мед.н.. голова ГО
«Iнфекцiйний Контроль в Укра.і.нi»

19.00 дружня вечеря!
Привiтання КЗОЗ ХОЦСК з нагоди 80-рiччя з дня заснування

Харкiвсько.і. обласно.1. станцi.I. переливання кlювi



13ве есня 2019

8.00-9.30 сiя по КЗОЗ ХО

1.       Система менеджменту якостi в закладах Служби кровi
Л4оlоЭерс7mорКишинецьНеля

10.30-10.45
ГГ ема цоповiійі «Вuзначення гемоглобiну з викориСТанНЯМ

Роiп-оf:саге аналiзатора Dia Spect (ЕК, Германiя) »
Мельник олександр -к.б.н., менеджер з продукцi.і. ТОВ «Лабiкс»

10.45-11.00 Те;ма  щоповjлдjі  «Вuмоги  державно.t  Фармакопеt  Украtни  /  Еигореап
Рhагтасороеiа щодо  компонентiв  кровi людини та лiкарськ:их засобiв,
виготовлених iз нuх»
Кишинець Неля - с.н.с. вiддiлу дФУ, керiвник наукових напрямiв дФУ:
«Бiологiчнi методи аналiзу та .і.х статистична обробка»,  «МоноIрафi.і. та
загальнi  тексти  на  бiОлогiчнi  лiкарськi  засоби»;  координатор  наукових
напрямiв   дФУ:   «Лiкарськi  засоби   для   застосування  у   ветеринарнiй
медицинi» та «Мiкробiологiчнi методи аналiзу»

1 1.00-1 1.15 Тема щопоdlдjl «Реалiзацiя та впровадження системи якостi на при:кладi
кзоз хоцск»
Безбородова  1рина  -  начальник  вiддiлу  забезпечення  та  управлiння
якiстю кзоз хАрк1вського оБлАсного 1щнтру служБи кров1

11.15-11.30 Т:ема діоповiдi  «Валiдацiя та варифiкацiя - як лабораторнi практики для
забезпечення фармакопейноt якостi лiкарськ:uх засобiв »
Леонтьсв дмитро - д.фарм.н., с.н.с., керiвник наукових напрямiв дФУ:
«Стандартнi     зразки»,     «Валiдацiя»,     «Верифiкацiя»,     «Метрологiя»,
начальник  вiддiлу  валiдацi.і.  та  стандартних  зразкiв,  зам.  директора  з
науково.і. роботи

11.30-11.45 Тема діоповjійі «Валiдацiя методу амплiфiкацi.t нукле.tновш кислот згiдно
до вимог державно.t Фармакопеt Укра.tни / Еигореап Рhагтасороеiа»
Кишинець Неля -с.н.с. вiддiлу дФУ, керiвник наукових напрямiв дФУ:
«Бiологiчнi методи аналiзу та .і.х статистична обробка»,  «МоноIрафi.і. та
загальнi  тексти  на  бiологiчнi  лiкарськi  засоби»;  координатор  наукових
напрямiв  дФУ:   «Лiкарськi  засоби  для   застосування  у   ветеринарнiй
медицинi» та «Мiкробiологiчнi методи аналiзу»

11.45-12.00
ГГема щоповiдjі «Вu]\юги щодо  стерuльностi у  системi фармакопейного
контролю якостi»
Жемерова   Катерина   -   к.фарм.н.,   пр.н.с.   вiддiлу   дФУ,   керz.б#с4к
наукового  напряму  дФУ:  «Мiкробiологiчнi  методи  аналiзу»,  цире;кгор
тов «шірв» (Науковий центр розробок_i!±!ірgsg42!±±і±±l

12.00-12.30 Кава-брейк



2.       Iнновацiйнi технологi.і. в трансфузiОлогi.і.
А4lоЭерсr7иор Бiлоусов Андрiй

12.30-12.45 fg=;щоПОdlдjl « Роль антиоксидантiв у стабiлiзацi.t ядровмiснuх
клiтин кордово.t кровi людини пiд час крiоконсервування»
Бабiйчук Любов -д.б.н, професор 1нституту проблем крiобiологi.і. i
крiомедицини НАН Укра.і.ни

12.45-13.00 fgI-д!ОПОВilдjl « Сдиний нацiональний ресстр донорiв Украtни»
Чиркова Катерина -iнженер-проIрамiст КЗОЗ ХАРК1ВСЬКОГООБЛАСНОГОЦЕНТРУСЛУЖБИКРОВ1,асистенткафедри1УС

Харкiвського нацiонального унiверситету радiоелектронiки
13 .00-13 .15 f==Ьiдjі « Сучаснi технологi.{ для забезпечення iнфекцiйно.Т

безпеш гемотрансфузiй»
Сорокiна Христина - продакт-менеджер компанi.і. ТОВ
«БiоМедIнвест»

13.15-13.30 Те;ма,    доповj\дjі    «Сучаснi    гелевi    технологi.t    автоматшованого
визначення груп кровi, фенотипування та iндивiдуального пiдбору»
Погорiлий Микола - дирекгор 3 зовнiшньоекономiчно.і. діяльності
тов нвп «х1шк»

13.30-13.45 Т ема щоповiljі « Застосування нанотехнологiй для збереження
еритрощтiв кровi людuни»
Малигон  олена - заступник головного лiкаря з  медично.і. частини
кзоз   хАрк1вського оБлАсного 1щнтру служБи кров1,
Президент    ГО     «Всеукра.і.нська    асоцiацiя    донорства    кровi    та
трансфузiйно.і. допомоги»

13.45-14.00 Пiдведення пLдсумк]в


