Керівникам спеціалізованих установ
і закладів переливання крові
та закладів охорони здоров’я

№ 6/13.06-18, 13 червня 2018 р.

Шановні Колеги!
Американський міжнародний альянс охорони здоров’я (АМАОЗ) в Україні виступає виконавцем
проекту міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних партнерств», яка надається за фінансування
Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі зі СНІДом (PEPFAR), відповідно до
кооперативної угоди № U97HА04128 з Адміністрацією ресурсів та послуг охорони здоров’я (HRSA)
Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США (DHHS), бенефіціаром якої виступає Міністерство
охорони здоров’я України (МОЗ України). Для імплементації проекту між МОЗ України та АМАОЗ укладено
Меморандум про співробітництво від 19.04.2018 року.
Відповідно до плану діяльності нашої організації будуть проведені вебінари (інтернет-лекції в
реальному часі) за участі місцевих експертів АМАОЗ.
Тема: Організація трансфузіологічної допомоги в закладі охорони здоров’я.
Дати та час проведення: з 18 червня 2018 року, щоденно, початок кожного послідовного вебінару
о 15:00 та 16:00 за київським часом. Орієнтовна тривалість кожного вебінару – 1 навчальна година (45 хв.).
Контингент слухачів: співробітники спеціалізованих установ і закладів переливання крові (підрозділи
з організаційно-методичної роботи і експедиції) та співробітники закладів охорони здоров’я (відповідальні
та члени комісій з надання трансфузіологічної допомоги та лікарі, залучені в трансфузійний процес).
Для участі у вебінарі потрібна наявність персонального комп’ютера з акустичними колонками та
доступ до швидкісного інтернету.
Просимо повідомити про проведення вебінарів керівників закладів охорони здоров’я областей. Для
забезпечення доступу до вебінарів просимо надати списки учасників від кожної області з обов’язковим
зазначенням електронної пошти до 18 год. 00 хв. 15.06.2018 року на електронну адресу: avoloc@aiha.com
При виникненні будь яких питань, будь ласка, звертайтеся до директора проекту з безпеки крові в
Україні, Олександра Волока, за тел.: 098-4344-718 або за електронною поштою avoloc@aiha.com
Додаток: Попередній план проведення навчальних вебінарів.
Дякую за Ваше сприяння у проведенні та участь в означених вебінарах.

З повагою,
Олександр Волок –
Директор АМАОЗ в Україні
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Додаток

Попередній план проведення циклу навчальних вебінарів

Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я в Україні

«Організація трансфузіологічної допомоги в закладі охорони здоров’я»
18.06.2018
15:00 – Вступний вебінар.
19.06.2018
15:00 – Організація трансфузіологічної допомоги в закладі охорони здоров’я.
16:00 – Принципи управління запасами компонентів крові в закладі охорони здоров’я. Статистичний
підхід до управління запасами.
25.06.2018
15:00 – Принципи зберігання і транспортування компонентів крові («холодовий ланцюг»). Вимоги до
обладнання.
16:00 – Практичні питання зберігання і транспортування компонентів крові («холодовий ланцюг»).
26.06.2018
15:00 – Клінічний трансфузійний процес.
16:00 – Передтрансфузійні тести.
02.07.2018
15:00 – Компоненти крові: номенклатура, приготування, властивості.
16:00 – Належне застосування еритроцитарних компонентів крові.
03.07.2018
15:00 – Належне застосування тромбоцитарних компонентів крові.
16:00 – Належне застосування плазмових компонентів крові та кріопреципітату.
09.07.2018
15:00 – Аудит використання компонентів крові.
16:00 – Трансфузійні реакції.
10.07.2018
15:00 – Гемонагляд.
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