
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій,  

які проводитимуться у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 

 

Фахова школа з міжнародною участю «Прикладні питання забезпечення 

трансфузіологічної допомоги та лабораторного супроводу трансфузій» 
 

Дата та час проведення: 24 вересня 2020 року, 10.00-15.00 

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

Організатори: Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне 

неприбуткове підприємство «Київський міський центр крові» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); Кафедра гематології та трансфузіології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАМА* 

 

Вітальне слово 

Валентина Гінзбург, Директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), д.мед.н.; 

Олександр Сергієнко, Директор, КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), к.мед.н.; 

Станіслав Видиборець, Завідувач кафедри гематології та трансфузіології, НМАПО  

імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор 

 

Стандартизація та забезпечення якості заготівлі, переробки, тестування і зберігання 

донорської крові та компонентів крові 

 

Розгляд основних недоліків у впровадженні менеджменту якості в спеціалізованих 

установах і закладах переливання крові 

Матюк Олена, заступник директора з якості КП «Рівненський обласний центр служби крові», 

Рівне, Україна 

Формування ризиків в процесах системи крові, визначення невідповідностей, аналізування 

їх причин та управління коригувальними діями 

Сергій Рубальський, директор органу оцінки відповідності ТОВ «Глобал Сертифік», 

представник міжнародного органу з сертифікації DEKRA Sertification GmbH, Київ, Україна 

Міжнародний стандарт ISO35000. Біологічні ризики, як основа вимог при акредитації 

медичних лабораторій, головний інструмент мінімізації ризиків та підвищення 

ефективності діяльності 

Загоруй Ольга, директор з розвитку органу оцінки відповідності ТОВ «Глобал Сертифік», 

провідний аудитор міжнародного органу з сертифікації DEKRA Sertification GmbH, Київ, Україна 

Підтвердження технічної компетенції лабораторій спеціалізованих установ і закладів 

переливання крові відповідно до вимог ДСТУ ІСО 1589 
Олена Рамазанова-Стьопкіна, ISTL, Київ, Україна 

Результати трансформації національної системи крові на регіональному рівні 

Оксана Маринюк, заступник директора з організаційно-методичної роботи, КНП «Київський 

міський центр крові», Київ, Україна 



Поточна ситуація щодо вірусних гепатитів у національній системі крові та шляхи елімінації 

в рамках Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та 

вірусним гепатитам на період до 2030 року 

Олена Бідованець, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», головний спеціаліст 

сектору замісної підтримувальної терапії та вірусних гепатитів, Київ, Україна 

Включення донорів крові з підтвердженим результатом тесту на ВІЛ в каскад 

профілактики, догляду та лікування ВІЛ/СНІДу в м. Київ  

Олександр Волок, Експерт з громадського здоров’я та безпеки крові, Кишинів, Молдова 

(доповідь у записі) 

Смарт-холодильне обладнання для системи крові( 

Чітареі Джорджіо, представник Angelantoni Life Science S.r.l., Італія (доповідь виголошує 

Сергій Звєрєв, керівник відділу збуту ТОВ «Ледум») 

 

Трансфузіологічна допомога в закладі охорони здоров’я 

 

Досвід роботи лікарняних банків крові в м. Києві та забезпечення трансфузіологічної 

допомоги 

Корж Андрій, заступник директора з організаційно-методичної роботи, КНП «Київський 

міський центр крові», Київ, Україна 

Досвід ургентного транспортування компонентів крові із залученням ГО «Мотохелп» 

Буренін Дмитро, Директор ГО «Мотохелп», Київ, Україна 

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 (Київської міської державної адміністрації), Київ, Україна 

 

Лабораторний супровід трансфузій 

 

Трансфузійні ускладнення імунного типу 

Видиборець Станіслав, Завідувач кафедри гематології та трансфузіології, НМАПО  

імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор, Київ, Україна 

Передтрансфузійні лабораторні дослідження 

Лариса Флора, Завідувач лабораторного відділу, КНП «Київський міський центр крові» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київ, 

Україна 

 

Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Трансфузіологія» та «Гематологія» 

з представниками однопрофільних кафедр 

 
 

 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!  

*В програмі можливі зміни та доповнення 


