
 
Науково-практична програма Міжнародного медичного форуму ґрунтується на V ювілейному Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», який внесений в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться в 2016 році», затверджений НАМН та МОЗ України (№3, с.8 розділ «Конгреси»), що є підставою для відрядження 

 

У РАМКАХ ФОРУМУ  
 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГУ КЛІНІЦИСТІВ І ФАХІВЦІВ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ» 
 

Дата та час проведення: 
19 квітня, 11.30-17.30 
20 квітня, 10.00-18.00 

Організатори: 

Міністерство охорони здоров’я України, 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, 
Технічний комітет стандартизації 166 

Місце проведення: 
Конференц-зал № 6,7 павільйон №3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 
ПРОГРАМА* 

19 квітня 
Конференц-зал № 6 

Лабораторне забезпечення діагностики туберкульозу 
 

Головуючі: проф. Луньова Г.Г., проф. Нізова, керівник ЦРЛ Барбова А.І. 

11:30-12:00 
 

Привітання учасників:  
Міністерство охорони здоров’я України; ДУ «Український центр контролю за соціально 
небезпечними захворюваннями МОЗ України»; ВАКХЛМ 

12:00-12:20 
Розвиток національної політики щодо діагностики туберкульозу 
Представник ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними 
захворюваннями МОЗ України»  

12:20-12:50 
Основні напрямки діяльності та перспективи розвитку лабораторної протитуберкульозної 
служби України 
Барбова А.І., керівник ЦРЛ з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України 

12:50-13:10 
Стратегія ВООЗ із ліквідації ТБ, розрахована до 2035 року: бачення, мета, завдання. План 
дій із боротьби з ТБ для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 р. 
Славуцький А., представник Бюро ВООЗ в Україні 

13.10-13.40 

Перспективні напрямки застосування сучасних технологій у ранній діагностиці 
туберкульозу. Досвід впровадження молекулярно-генетичних методів діагностики ТБ в 
різних країнах світу 
Марія Йончевська, Проект ХОУП, Регіональний Лабораторний Спеціаліст у Східній Європі 
та Євразії 

13.40-14.00 
Результати епідеміологічного дослідження щодо хіміорезистентного туберкульозу в 
Україні  
Барбова А.І., керівник ЦРЛ з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України 

14:00-15:00 
 

Перерва  
 



15:00-15:15 

Рання діагностика туберкульозу та визначення чутливості до протитуберкульозних 
препаратів, в тому числі шляхом використання швидких тестів 
Кампос-Родрігес Н.Л., лабораторний спеціаліст ДУ «Український центр контролю за 
соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України» 

15:15-15:35 

Досвід впровадження фено-генотипових методів діагностики при мікробіологічному  
дослідженні на туберкульоз 
Фесюк П.П., завідувач бактеріологічної лабораторії КУ ЛОР «Львівський Регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» 

15:35-16:05 

Система контролю якості досліджень на туберкульоз, як компонент ефективної 
діяльності лабораторної служби в сфері протидії туберкульозу  
Гончаренко Наталія Борисівна, завідуюча клініко-діагностичною лабораторією ТМО 
«Фтизіатрія» у м. Києві 

16:05-16:20 

Система забезпечення контролю якості лабораторних досліджень на туберкульоз у 
пілотних регіонах за результатами роботи Проекту USAID «Посилення контролю за 
туберкульозом в Україні» 
Карнаухова М.М., лабораторний спеціаліст Проекту USAID «Посилення контролю за 
туберкульозом в Україні» 

16:20-16:40 

Досвід впровадження зовнішнього контролю якості бактеріологічних досліджень на 
туберкульоз у регіонах України 
Новохатська М.Ф., завідуюча бактеріологічною лабораторією Харківського обласного 
протитуберкульозного диспансеру  
Фонарьова М.М., завідуюча клініко – діагностичною лабораторією КЗ «ДОК ЛПО 
«Фтизіатрія» ДОР» 
Іщенко О.В., завідуюча клініко-діагностичною лабораторією КЗ «Кіровоградський 
обласний протитуберкульозний диспансер» 

16:40-17:00 
Інфекційний контроль в лабораторіях 
Александрін А.В., спеціаліст з інфекційного контролю  Проекту USAID «Посилення 
контролю за туберкульозом в Україні» 

17:00-17:20 
Дослідження специфічних білків. Контроль якості 
Бабицька Світлана Вікторівна, заст. директора із виробництва, компанія Аналі Мед, 
Республіка Білорусь 

17:20 Підведення підсумків 

 
 

Конференц-зал № 7 

15:40-18:00 Загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини 

 
20 квітня 2016 року 
Конференц-зал № 6 

 
Лабораторне забезпечення діагностики та моніторингу лікування ВІЛ-інфекції 

 

 Головуючі: проф. Луньова Г.Г., проф. Нізова Н.М., проф. Щербінська А.М. 

10.00-10.30 Досягнення глобальної стратегії подолання глобальної епідемії ВІЛ/СНІДу до 2030 року: 
нові виклики для лабораторної служби України 
Нізова Н.М. д.м.н., професор – Директор ДУ «Український центр контролю за 
соцхворобами МОЗ України» 

10.30-10.50 Проблемні аспекти ресурсного забезпечення: лабораторна мережа, кадровий потенціал 
Щербінська А.М. д.м.н., професор – Заступник директора ДУ «Український центр 
контролю за соцхворобами МОЗ України» 

10.50-11.10 Загальні тенденції та потенційні ризики поширення ВІЛ на сучасному етапі епідемії ВІЛ-
інфекції 
Марциновська В.А. к.мед.н. – епідеміолог, ст.н.с. ДУ «ІЕІХ НАНМУ» 

11.10-11.30 Міжнародний досвід використання різних алгоритмів тестування на ВІЛ інфекцію та 
можливість їх використання в умовах України 
Азарскова М.В. к.мед.н. – Радник з питань лабораторної діагностики Центрів 
контролю та профілактики захворювань, США 
 
 



11.30-11.50 Розвиток національної політики тестування на ВІЛ-інфекцію 
Андріанова І.В. – Завідувач Референс-лабораторією діагностики ВІЛ-інфекції ДУ 
«Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» 

11.50-12.10 Удосконалення системи внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при 
виявленні серологічних маркерів ВІЛ в Україні 
Найчук Л.О. – лікар-лаборант Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції ДУ 
«Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» 

 Регіональний досвід впровадження наказу МОЗ України від 14 січня 2015 року № 4 
12.10-12.20 Вакулюк О.В. – Завідувач лабораторією Черкаського обласного центру боротьби та 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 
12.20-12.30 Попова Л.М. – Завідувач лабораторією Миколаївського обласного центру боротьби та 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

12.30-13.00 Розробка та впровадження програм підготовки лабораторій до акредитації на 
відповідність міжнародним стандартам (досвід PEPFAR) 
Азарскова М.В к.мед.н. – Радник з питань лабораторної діагностики Центрів контролю 
та профілактики захворювань, США 

13.00-14.00 Перерва 

14.00-14.20 Застосування швидких тестів для виявлення антитіл до ВІЛ у ЗОЗ різного профілю. 
Зовнішня оцінка якості (ЗОЯ) 
Максименок О.В. к.б.н., ст.н.с. – ДУ «ІЕІХ НАНМУ»,  
Гришаєва І.В. – Голова МБФ «Фонд Уільяма Дж. Клінтона» 

 Регіональний досвід впровадження ЗОЯ досліджень швидкими тестами для діагностики 
ВІЛ-інфекції 

14.20-14.30 Шелельо Н.Й. к.мед.н. – Завідувач лабораторією Закарпатського обласного центру 
боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

14.30-14.40 Ковальчук Ю.О. – Завідувач лабораторією Криворізького міського центру боротьби та 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

14.40-15.00 Використання портативних аналізаторів для визначення кількості CD4 лімфоцитів у ВІЛ-
інфікованих з метою забезпечення доступу до інтегрованих послуг на первинному рівні 
надання медичної допомоги 
Шост А.П. – Координатор з контролю якості даних, ASM (Американське товариство 
мікробіологів)/МБФ «Альянс громадського здоров’я 

15.00-15.20 Результати зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення CD4 Т-лімфоцитів  
методом проточної лазерної цитометрії та з використанням портативних аналізаторів 
PIMA СД4 в установах охорони здоров’я України 
Андріанова І.В. – Завідувач Референс-лабораторією діагностики ВІЛ-інфекції ДУ 
«Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» 

15.20-15.50 Забезпечення лабораторного моніторингу антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-
інфекцію в умовах розширення доступу до лікування  
Люльчук М.Г. к.м.н., с.н.с. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»  

15.50-16.00 Перерва 

16.00-16.20 Визначення чутливості до Абакавіру. Досвід впровадження методу дослідження в 
Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом 
Степченкова Т.В. – Завідувач КДЛ Київського міського центру профілактики та 
боротьби зі СНІДом 

16.40-17.00 Роль лабораторного супроводу ВІЛ-інфікованих у забезпеченні репродуктивних прав 
Шелельо Н.Й. к.мед.н. – Завідувач лабораторією Закарпатського обласного центру 
боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

17:00-17:30 Підведення підсумків 

17:00-18:00 Видача сертифікатів 

  
Бізнес-зона 

11:00-13:00 Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з представниками 
однопрофільних кафедр післядипломної освіти ВНМЗ України 

 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


