
  

 

 
 

 

Фахова школа 

«Прикладні питання діяльності суб’єкту системи крові» 
 

 

Дата та час проведення: 21 жовтня 2021, 10.00–16.00 

Місце проведення: 
конференц-зал № 2, 

ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Київська обл., с. Березівка, вул. Амстердамська 1) 

Організатори: 

Міністерство охорони здоров’я України; Спеціалізована державна 

установа «Український центр трансплант-координації»; Кафедра 

гематології та трансфузіології Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика; Всеукраїнська громадська 

організація «Асоціація служби крові України»; Комунальне 

неприбуткове підприємство «Київський міський центр крові» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 
 

 

ПРОГРАМА* 
 

 

Вітальне слово 

Ігор Кузін, Заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар 

України, Київ, Україна; 

Дмитро Коваль, Генеральний директор ДУ «Український центр трансплант-координації МОЗ 

України», Київ, Україна; 

Станіслав Видиборець, завідувач кафедри гематології та трансфузіології, Національний 

університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор, Київ, Україна; 

Олександр Сергієнко, Заступник генерального директора державної установи «Український 

центр трансплант-координації», Київ, Україна 

Національна система крові в Україні: вектори розвитку 

Ігор Кузін, Заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України 

Розроблення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів системи крові 

Інга Новосьолова, Державний експерт експертної групи з питань розвитку служби крові, 

біобезпеки та оперативного реагування на події, що мають міжнародне значення Директорату 

громадського здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України 

Впровадження стандартів у сфері переливання крові 

Мохамед Фарук, ключовий експерт з питань безпеки крові проекту ЄС «Надання підтримки 

Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров’я» 

Залучення донорів крові та компонентів крові 

Олена Чеботаєва, спеціаліст із зв’язків з громадськістю та пресою, КНП «Київський міський 

центр крові», Київ, Україна 

Досвід стандартизації діяльності суб’єкту системи крові в Харківській області 

Олена Малигон, Заступник генерального директора з якості КНП ХОР «Харківський обласний 

центр служби крові», к.мед.н., Президент ГО «всеукраїнська асоціація донорства крові та 

трансфузійної допомоги», Харків, Україна 

  



  

Досвід стандартизації діяльності суб’єкту системи крові територіальної громади міста Києва 

Вікторія Ботюк, Заступник директора з якості медичних послуг КНП «Київський міський центр 

крові», Київ, Україна 

Досвід стандартизації лабораторій суб’єкту системи крові в Дніпропетровській області 

Ганна Юнтунен, Заступник генерального директора з якості надання медичних послуг КП  

«Дніпропетровська обласна станція переливання крові», Дніпро, Україна 

Епідеміологічні аспекти інфекційної безпеки в системі крові 

Василь Новак, Директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України», д.мед.н., професор, Львів, Україна 

Основні питання стандартизації діяльності суб’єкту системи крові 

Олександр Сергієнко, Заступник генерального директора державної установи «Український 

центр трансплант-координації», Київ, Україна 

Підготовка спеціалістів з фаху «Трансфузіологія» 

Станіслав Видиборець, завідувач кафедри гематології та трансфузіології, Національний 

університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор, Київ, Україна 
 

Участь у фаховій школі на безоплатній основі! 
* В програмі можливі зміни та доповнення 


