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Спеціалізована експозиція MEDLab — Спеціалізована експозиція MEDLab — 
комплексне забезпечення медичних лабораторійкомплексне забезпечення медичних лабораторій

•  Обладнання, техніка і прилади для 
медичних лабораторій, допоміжне 
лабораторне обладнання

•  Хімічні реактиви, витратні 
матеріали та тест-системи

•  Спецодяг, засоби індивідуального 
захисту, дезінфекційні засоби

• Лабораторні меблі, посуд

•  Оснащення мобільних 
лабораторій

•  Інформаційні технології, 
програмне забезпечення

•  Автоматизація медичних 
лабораторій

•  Стандартизація та сертифікація 
медичних лабораторій

УВАГА! Заходи програми внесені до «Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів і науково-практичних  конференцій, 

які проводитимуться в 2019 році» (стор. 10)

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗКОШТОВНА. ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ!

Увага! Спеціалісти отримають СЕРТИФІКАТ 
за кожен майстер-клас окремо! 

У програмі можливі зміни – актуальна інформація на сайті:
WWW.MEDFORUM.IN.UA

17–19 квітня 2019 року

Організатори:

Генеральний партнер: Офіційний партнер: Офіційний спонсор:

Під патронатом:
Комітету Верховної Ради України  
з питань охорони здоров’я

За підтримки:
Президента України Кабінету Міністрів України 

Міністерства охорони здоров’я України
Київської міської державної адміністрації

Офіційна підтримка:

Національна академія 
медичних наук України

Компанія LMTНМАПО імені П. Л. Шупика

X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
Інновації в медицині – здоров’я нації

VIII МIЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України

УВАГА!  НОВЕ  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯУВАГА!  НОВЕ  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯУкраїна, Київ, Міжнародний Виставковий Центр, 
Броварський пр-т, 15, ст. метро «Лівобережна», павільйон №1, вхідна група 1А

Шановні спеціалісти! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації 
павільйону № 1, вхідна група 1А  (Міжнародний Виставковий Центр, Броварський пр-т, 15) 

Бейдж дає право на відвідування заходів протягом трьох днів

Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних 
в базі даних Компанії LMT Підпис

П.І.Б. *

Організація*

Посада*

Ваша 
спеціальність*

Країна*

Область,
район*

Індекс*

Населений пункт
(місто/село)*
Вулиця
буд./кв.*

Телефон роб.*

Моб. телефон*

E-mail*

Сайт

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення

Час роботи:
17-18 квітня – з 10.00 до 18.00

19 квітня – з 10.00 до 17.00

Місце проведення:
Міжнародний Виставковий Центр 

м. Київ, Броварський пр-т, 15
метро «Лівобережна» 

павільйон № 1, вхідна група 1А

Детальна інформація 
та реєстрація:

WWW.MEDFORUM.IN.UA

info@medforum.in.ua

+380 (44) 206-10-99
+380 (44) 206-10-18
+380 (66) 80-08-364 
+380 (96) 734-45-05
+380 (63) 867-59-49

Схема розміщення

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, Лабораторна та метрологічна служба НАМН, 
міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН, Всеукраїнська 
Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН 
України», Компанія LMT

Партнери:

18 квітня 2019, зал №13
10.00-10.50 Практика роботи з мікроскопами. Основні помилки при 
роботі на мікроскопі
Володимир Гридасов, старший інженер відділу сервісу ТОВ «ОПТЕК» ZEISS Group
11.00-11.30 Визначення метаболічного та енергетичного стану 
організму за допомогою аналізатора глюкози і лактату Biosen
Марія Матвієнко, к.б.н., науковий консультант ТОВ «ЛАБІКС»
11.40-12.10 Контроль якості імуногематологічних досліджень 
за допомогою діагностичних моноклональних реагентів та 
стандартних еритроцитів
Тетяна Мартиненко, зав. відділу лабораторних досліджень, КЗ Київської обласної 
ради «Київський обласний центр крові», зав. лабораторії ПП «Групотест»
12.20-13.30 Новий тонкошаровий процесор GlenbioEzCyto: як рідинна 
цитологія допомагає розширити можливості іммуноцітохімії 
і молекулярної генетики на цитологічному матеріалі
Юлія Петренко, продакт-менеджер компанії «УКР ДІАГНОСТИКА»
13.40-14.25 Кількісний імуноферментний аналізатор у форматі 
Point of Care тестування
Олександр Мельник, продакт-менеджер медичної компанії «Емпіріка», к.б.н.
14.30-15.15 Д-димер як маркер тромбоутворення та його 
використання у клінічній практиці
Олександр Мельник, продакт-менеджер медичної компанії «Емпіріка», к.б.н.
15.20-16.00 Аналіз газів крові: основні правила, способи, сучасні технології
Анна Кондратьєва, представник компанії «БіоТестМед»
16.10-17.00 Зовнішня Оцінка Якості лабораторних досліджень 
на прикладі застосування в Україні міжнародної програми 
зовнішнього контролю якості RIQAS (Великобританія)
Тетяна Гончарова, представник компанії «Терра-Мед»
17.10-18.00 Система автоматизації обслуговування клієнтів та 
лабораторій в приватних клініках. Система автоматизації роботи 
лабораторій. Зв’язка «лабораторія – клініка» як єдине ціле
Олександр Булина, керівник підрозділу розробки програмного 
забезпечення ТОВ «ІНТЕЛМЕД»

САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ
18 квітня 2019

10.00-17.00
Зал №14

Семінар «Вірусні гепатити – епідеміологія, діагностика, 
лікування та профілактика»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

10.00-13.00
ЗАЛ №15

Науково-практичний семінар «Забезпечення окремих 
напрямів лабораторних досліджень: кріозберігання; 
очистка води; імуногістохімія»
Організатор: ТОВ «Лаб-Сервіс»

13.30-17.00
ЗАЛ №15

Навчально-практична конференція «Менеджмент якості 
в медичній лабораторії»
Організатор: ТОВ «Навчально-методичний центр 
«Міжнародна школа технічного законодавства та 
управління якістю»



17 квітня 2019, зал №11

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«НОВІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ РІШЕННЯ 

ТА СУЧАСНІ АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Організатори:
Захід внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2019 році» (п.134)

10.00-10.30  Реєстрація учасників
10.30-10.45 Привітання учасників: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; ВАКХЛМ

10.45-13.30  ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Луньова Г.Г., Дєєв В.А., Хейломський О.Б.

Маркери кісткового ремоделювання в діагностиці системного остеопорозу
Балацька Н.І., д.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПВНЗ «Київський 
медичний університет», «Український медичний центр проблем 
остеопорозу», м. Київ (30 хв.)
Значення біологічних маркерів в діагностиці серцево-судинних захворювань, 
моніторинг терапії і передбачення коротко- та довготривалих ризиків
Андрєєв Є.В., к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ (30 хв.)
Роль гіпергомоцистеїнемії та маркерів ендотелію судин в патогенезі 
ендотеліальної дисфункції при ЦД-2 на тлі серцево-судинних ускладнень
Мілованова Г.О., біохімік медичного центру Святої Параскеви; Лаповець 
Л.Є., проф. – кафедра клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила 
Галицького, м. Львів (20 хв.)
Застосування рідинних хромато-масспектрометрів у клінічній лабораторній 
діагностиці
Фармаковський Д.О., науковий співробітник Європейського бюро Shimadzu, 
м. Дюсельдорф (40хв.)
Високоефективна рідинна хроматографія з мас-спектрометричним 
детектуванням як інструмент терапевтичного моніторингу ліків
Родина Т.О., к.х.н., науковий співробітник Прикладного 
Центру Європейського бюро Shimadzu, м. Дюсельдорф (20 хв.)
13.15-13.30  Дискусія та питання
13.30-14.30  Перерва. Огляд виставки

14.30-18.00 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Завадецька О.П., Олійник О.А.

LIS, як інструмент цифрової трансформації роботи медичних лабораторій
Лемиш В.О., провідний LIS-експерт компанії TerraLab, м. Хмельницький (40 хв.)
Функціональна структура лабораторних інформаційних систем на прикладі 
LIMS TerraLab
Ситник С.М., старший консультант компанії TerraLab, м. Хмельницький (20 хв.)
Лабораторні інформаційні системи як ефективний інструмент консалтингу 
та оптимізації діяльності лабораторії. Міжнародний досвід.
Рената Войно-Оронь, головний експерт з провадження програмного 
забезпечення MarcelS.A., магістр біології, м. Вашава, Польща  (60 хв.)
Визначення імунного статусу. Моніторинг успішності вакцинації
Анастасія Маркова, науковий співробітник інституту Віріон/Серіон, 
м. Вюрцбург, Німеччина (40 хв.)
Нові технології в клінічній бактеріології
Оганесян М.А., к.м.н., спеціаліст лабораторної медицини, 
м. Гродно, Білорусь (40 хв.)

17.50-18.00  Дискусія та питання

18 квітня 2019, зал №11
10.00-13.00 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі: Сергієнко Л.І., Кривенко Є.О.
Сучасні можливості лабораторної діагностики алергічних 
захворювань
Кость А.С., доц.; Мартьянова О.І., доц.– кафедра клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, Львів (20 хв.)

Сучасні підходи до лабораторного супроводу пацієнтів з 
тромбоцитопенією
Оганесян М.А., к.м.н., спеціаліст лабораторної медицини, м. Гродно, 
Білорусь (30 хв.)
Практичне значення проведення контролю якості реагентів для 
визначення групи крові за системами АВО, Rhesus, Kell. Причини 
помилок та їх попередження на аналітичному етапі
Мартиненко Т.С., зав. відділу лабораторних досліджень КЗ Київської 
обласної ради «Київський обласний центр крові», зав. лаб. ПП «Групотест» 
м. Біла Церква (20 хв.)
Комплексна автоматизація лабораторних досліджень від Ерба Лахема
Біленко В.А., науковий консультант Ерба Діагностикс Україна, м. Київ (25 хв.)
Вплив індексу маси тіла на фертильний потенціал еякуляту чоловіків
Козопас Н.М., аспірант; Максимюк Г.В., проф. – кафедра клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (20 хв.) 
Актуальні питання контролю якості морфологічних досліджень
Олійник О.А., доц.; Луньова Г.Г., проф.; Завадецька О.А., доц. – кафедра клінічної 
лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ (15 хв.)
Діагностично-морфологічні паралелі загоєння гнійних ран при 
лікуванні за допомогою аплікаційної сорбції та NO-терапії в 
експериментальних групах
Кривенко Є.О. ас.; Луньова Г.Г., проф.; Завадецька О.А., доц.; Олійник О.А., 
доц. – кафедра клінічної лабораторної діагностики НМАПО 
імені П.Л. Шупика, м. Київ (20 хв.)
Роль фрагментації ДНК сперматозоїдів та наявності токсокарозної 
інвазії в розвитку патоспермії
Міхєєв О.О., доц.; Кенійз С.О., ст. лаб. – кафедра клінічної лабораторної 
діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. Запоріжжя (15 хв.)
Особливості цитокінової відповіді у інфертильних чоловіків за дії 
токсокарозної інвазії
Воронцова Л.Л., проф.; Коваленко В.А., доц. – кафедра клінічної 
лабораторної діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. Запоріжжя (15 хв.)
Залізодефіцитні стани: проблеми лабораторного скринінгу 
та діагностики
Сергієнко Л.І., доц.; Кривенко Є.О., ас.;  Сергієнко О.В., к.м.н. – кафедра клінічної 
лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ (15 хв.)
Рівень С-реактивного білка в ротовій рідині пацієнтів після 
видалення ретенованих зубів нижньої щелепи при застосуванні 
апротиніну та флюктуруючого струму
Патерега Н.І. — кафедра хірургічної стоматології та ЩЛХ  
ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв.)
Вплив мікробіому кишківника на ефект анти гіперглікемічної терапії 
у хворих на цукровий діабет типу 2
Москва Х.А., к.мед.н.; Кіхтяк О.П., проф. – кафедра ендокринології; 
Лаповець Л.Є., проф. – кафедра клінічної лабораторної діагностики 
ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв.)
Динаміка показників клітинного та гуморального імунітету у хворих 
на розсіяний склероз на тлі корекції лецитином
Вівчар Р.Я., ас.; Акімова В.М., доц. – кафедра клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв.)
Динаміка змін клітинного імунітету хворих на мультирезистентний 
туберкульоз під час проведення інтенсивної фази лікування
Лаповець Н.Є., с.н.с.; Ткач О.А., с.н.с.; Мажак К.Д., с.н.с.; Писаренко Є.І., с.н.с. – 
НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв.)
13.45–14.00  Дискусія та питання

18 квітня 2019, зал № 8

10.00–12.30 Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» 
з представниками однопрофільних кафедр закладів вищої освіти України

18 квітня 2019, 13.00–18.00, зал № 8

13.00–15.30 Загальні Збори ВАКХЛМ
16.00–18.00 Видача сертифікатів

18 квітня 2019, зал №12

Науково-практична конференція 
«НАУКОВІ РОЗРОБКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЛАБОРАТОРНІЙ 

ДІАГНОСТИЦІ ТА КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»
Організатори: НАМН України; Лабораторна та метрологічна служба НАМН; 
Міжінститутський референтний лабораторний центр НАМН; 
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска НАМН України»

11.00 – 13.30 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори: Лисяний М.І., Гавриленко Т.І., 

Ковзун О.І., Марушко Т.В.
Фундаментальні дослідження – клінічній ендокринології
Тронько М.Д., Ковзун О.І. – ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ (30 хв.)
Імунна система головного мозку
Лисяний М.І. – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України», м. Київ (30 хв.)
Вірусні інфекції центральної нервової системи: специфіка 
морфологічних проявів і діагностики
Шмельова Г.А., Черненко О.Г., Малишева Т.А., Васлович В.В. – ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ (20 хв.)
Роль молекулярної алергодіагностики для визначення прогнозу 
перебігу алергії на молоко та яйце у дітей
Марушко Ю.В., Московенко О.Д. – НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ (20 хв.)
Клініко-лабораторна діагностика та лікування алергодерматозів
Кузнєцова Л.В., Літус В.І., Назар О.В., Бондаренко Т.М., Кузнєцов О.Г. – НМАПО 
імені П. Л. Шупика, м. Київ (20 хв.)
Сучасні аспекти контролю ефективності лікування при ювенільному 
ідіопатичному артриті
Марушко Т.В., Голубовська Ю.Е. – НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ (20 хв.)
Перерва. Огляд виставки

14.30 – 17.00  ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори: Гавриленко Т.І., Клімова О.М., 

Леонтьєва Ф.С., Мінченко Ж.М.
Роль молекулярно-генетичних маркерів соматичних клітин, 
фармако-хімічних характеристик антигенів системи АВО та 
лікувальних засобів у виборі індивідуалізованих програм терапії 
хворих на хронічні лімфопроліферативні новоутворення
Мінченко Ж.М., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України», м. Київ (20 хв.)
Фотодинамічна терапія активує кисеньзалежні механізми 
фагоцитозу інфекційних агентів у постраждалих з пораненнями 
нижніх кінцівок
Клімова О.М., ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, м. Харків (20 хв.)
Можливості використання лабораторних маркерів в діагностиці 
запальних процесів
Леонтьєва Ф.С.,  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка, м. Харків (20 хв.)
Нейтрофільні ловушки в патогенезі аутоімунних захворювань
Гавриленко Т.І., Рижкова Н.О., ДУ ННЦ «Інститут кардіології 
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ (20 хв.)
Роль генетичних порушень у формуванні резистентності до терапії 
інгібіторами тирозинкіназ у пацієнтів з хронічною мієлоїдною 
лейкемією
Дмитренко І.В., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України, м. Київ (20 хв.)
Застосування мезенхімальних стовбурових клітин при 
експериментальному забої головного мозку – морфологічна оцінка 
ефективності
Новіков Р.Р., Шмельова Г.А., Васлович В.В. – ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ (20 хв.)


