
 

 
Науково-практичний семінар 

«ПЕРЕДТРАНСФУЗІЙНІ ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
 

Дата та час 

проведення: 
27 вересня 2019, 10.00-15.30 

Місце проведення: м. Київ, Виставковий центр ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, зал «Синій» 

Організатори: 

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); КНП 

«Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); 

Кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика; ДУ «Науково-

практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»; Клінічна 

лікарня «Феофанія» Державного управління справами 

 

ПРОГРАМА* 

 

Трансфузійні ускладнення 

Видиборець Станіслав, зав. каф. гематології та трансфузіології, НМАПО імені П. Л. Шупика, місцевий експерт 

Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я, м. Київ 

Досвід використання донорських еритроцитів різних груп крові у пацієнтів зі складним трансфузійним 

анамнезом, складнощах при визначенні групової належності та невідкладних станах 

Охріменко Петро, керівник центру трансфузіології, КЛ «Феофанія» Державного управління справами, місцевий 

експерт Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я, м. Київ 

Особливості імуногематологічного обстеження реципієнтів з метою забезпечення безпеки трансфузій 

Джевадова Ірина, зав. клініко-імунологічного відділення відділу трансфузіології, ДУ «Науково-практичний 

медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ 
Майстер-клас «Менеджмент анемії з метою зменшення обсягів використання еритроцитарних компонентів 

крові в перед- та пост- операційному періодах» 

Сергієнко Олександр, директор КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА), місцевий експерт Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я, м. Київ 

Організаційні засади трансфузіологічної допомоги в закладі охорони здоров’я 

Сергієнко Олександр, директор КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА), місцевий експерт Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я, м. Київ 

Майстер-клас «Види компонентів крові та їх належне застосування» 

Мулярчук Оксана, заступник директора з якості, КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА), місцевий експерт Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я, м. Київ 

Клінічний трансфузійний процес 

Сергієнко Олександр, директор КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА), місцевий експерт Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я, м. Київ 

Майстер-клас «Передтрансфузійні лабораторні дослідження» 

Флора Лариса, зав. лабораторного відділу, КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА), м. Київ 
 

 

 

 

 

 

 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


