
 
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  
 

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА 
 

Дата та час проведення: 
19 квітня, 10:00-17:00 
21 квітня, 10:00-15:30 

Організатори: 

НАМН України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН України, 
Міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН, ДУ 
«Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. 
Стражеска» НАМН України» 

Місце проведення: 
Конференц-зал № 10, павільйон № 3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 

ПРОГРАМА* 
 

19 квітня 2016 року, 10.00-17.00 
 

10.00-11.50 Майстер-клас: Автоматичний біохімічний аналізатор Chemay 120. Огляд аналітичних можливостей 
для малих та середніх лабораторій на прикладі тесту ЛПВЩ    
Проводить: Петренко Юлія, менеджер з маркетингу компанії УКР ДІАГНОСТИКА 

Задача: ознайомити аудиторію з новим аналізатором від виробника Rayto. Показати його переваги на конкретній 
моделі з використанням тест-системи. Презентація + робоче обладнання. 

12.10-13.00 Майстер-клас: Кардіоваскулярні та нефрологічні маркери в лабораторній практиці 
Проводить: Сичов В.В., спеціаліст по продукції компанії «ОМБ» 

В ході майстер-класу ми розглянемо нові можливості, які відкриваються для лабораторій у напрямку діагностики 
кардіоваскулярних порушень та нефропатологій. Трендом сучасної діагностики є широке використання біологічних 
маркерів як основного інструменту в роботі з тими чи іншими органами та системами організму. Особливостями 
продемонстрованих на майстер класі біомаркерів є їх доступність для більшості лабораторій, та/або цілковита новизна 
алгоритмів, що передбачають їх застосування. 

13.20-14.35 Майстер-клас: Гази крові: преаналітичні та аналітичні аспекти 
Проводить: Іраклій Іашвілі, спеціаліст компанії Radiometer Medical (Данія), ТОВ «ЛАБЛАЙФ» 

Огляд типових помилок преаналітичного етапу аналізу газів крові та їхніх наслідків: підготовка пацієнтів, забір та 
обробка крові, гепаринізація, згустки, пухирці та гемоліз у зразках, розведення, перемішування та зберігання зразків 
тощо. Самплери. Ефективні шляхи запобігання та усунення типових помилок. Можливості та критерії вибору 
аналізаторів невідкладних станів. 

14.50-15.40 Майстер-клас: Інноваційні рішення Vacuette для забезпечення якості переданалітичного етапу 
Проводить: Саганенко В.О., директор компанії ОМБ 

Якість в лабораторному стандарті ІСО15189 починається з преаналітики зразка. Преаналітика – складний 
технологічний процес, безпосередньо пов'язаний із надійністю отриманого результату в будь-якій лабораторії. До 70% 
всіх тестів в Україні, незалежно від якості реагентів і приладів, державна чи приватна лабораторія, видаються з 
порушеннями цього етапу. Вакуумні системи VACUETTE (Австрія) - перші в світі системи з ПЕТ пластику і сьогодні №1  
по надійності збереження зразка незалежно від часу і місця збору матеріалу та його транспортування. Інновації 
VACUETTE дозволяють ефективно боротися з інтерференцією в іммуноаналізі, проблемами нестабільних аналітів, 
відсутністю відтворюваності в гемостазі. На майстер-класі будуть показані найбільш ефективні інноваційні рішення від 
ВАКУЕТТ. 

16.00-17.00 Майстер-клас: Сучасний інструментальний метод діагностики порушень системи гемостазу в 
клінічній практиці 
Проводить: Тарабрін О.О., завідувач кафедри анестезіології і інтенсивної терапії Одеського національного 
медичного університету, д.м.н., професор. Компанія «Медтек» 



На даному майстер-класі вперше медичним спеціалістам буде представлений новий інструментальний метод  
діагностики порушень системи гемостазу – низькочастотний п’єзоелектричний тромбоеластограф АРП-01М 
«Меднорд», який в реальному часі протягом декількох хвилин дозволяє визначити всю кінетику тромбоутворення: від 
початку в’язкості до лізису згустку. На основі цього дослідження спеціаліст може в найкоротший час здійснити підбір 
доз дезагрегантів і антикоагулянтів. 
На даному заході буде проведено і показано дослідження в режимі реального часу. 
Будь-який бажаючий зможе провести власне дослідження і отримати консультацію спеціаліста-гемостазіолога під час 
майстер-класу. 

17.00-18.00 Тема: Циркуляція пухлинних клітин і біопсія крові. Ранній скринінг різних онкозахворювань як ера 
персоналізованої медицини 
Доповідач: проф. Хюсейн Балоглу, патолог 
 

21 квітня 2016 року, 10.00-15.30 
 
10.00-12.00 Майстер-клас: Роль сучасної баклабораторії в діагностиці сепсису   
Проводять: Списаренко С.П. – завідувач мікробіологічної лабораторії, Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, 
Смалюк Ю.В. – спеціаліст з продукції, ТОВ «Укрбіо» 

У рамках майстер-класу буде продемонстровано сучасний підхід щодо виділення, ідентифікації та постановки АБЧ 
гемокультур. Будуть обговорені особливості застосування автоматичних бактеріологічних аналізаторів Vitek 2 Compact 
та Bact/Alert60 в діагностиці сепсису. Спеціальну увагу буде приділено перевагам та можливостям автоматизованого 
підходу в клінічній мікробіології, а саме: отримання більш інформативного та швидкого результату, економії часу та 
ресурсів лабораторії. Будуть детально розібрані окремі клінічні ситуації. 
Після завершення майстер-класу учасникам буде надана можливість власноруч ознайомитися з можливостями 
вищесказаних приладів та спробувати їх в дії власноруч. 

12.20-13.00 Майстер-клас: Оцінка запального процесу за допомогою сучасних гематологічних аналізаторів 
Проводять: лектор Натрус Л.В. д.м.н., професор, директор НДІ експериментальної та клінічної медицини 
НМУ ім. О.О. Богомольця 
Практична частина майстер-класу – Черновол П.А., науковий співробітник НДІ ЕКМ НМУ                                   
ім О.О. Богомольця, компанія УКР ДІАГНОСТИКА 

Лекція присвячена обговоренню параметрів сучасної гемограми (клінічного аналізу крові), які дозволяють оцінити 
особливості запального процесу в організмі пацієнта. В основу дискусії покладено власний досвід дослідників оцінки 
клінічних ситуацій та співставлення параметрів гемограми, стану хворого та його об’єктивних даних для діагностики в 
клініці. Цікавим питанням дискусії буде порівняння можливостей 3-Diff та 5-Diff аналізаторів на прикладі ВС-2800 та 
ВС-5000 Mindray для використання отриманих даних клініцистом. Також буде висловлена позиція дослідників, щодо 
співставлення отриманих даних із результатами мануальних методів, та обговорена доцільність обсягу діагностичного 
алгоритму. Під час лекції буде пропонований майстер-клас та демонстрація автоматичних гематологічних аналізаторів  
5-Diff. Окремо, буде зроблений акцент на вирішення проблеми калібрування та контролю якості досліджень. 

13.20-14.30 Майстер-клас: Загальний аналіз крові: сучасні методи, оцінка достовірності та інтерпретація 
результатів 
Проводить: Яковець О.С. – завідувач КДЛ Інституту клітинної терапії, ТОВ «ЛАБЛАЙФ» 

Принципи вимірювання та обчислення параметрів клітин крові гематологічним аналізатором. Результати аналізу крові 
та їх інтерпретація: гістограми, мікроскопія, аналіз параметрів, помилки та їхні причини. Практичні приклади 
інтерпретації результатів конкретних клінічних випадків. 

 
14.40-15.30 Майстер-клас: Сучасне використання систем для забору крові 
Проводить: Гура А.С. – комерційний директор, фахівець з продукції SARSTEDT, компанії «БІО ТЕСТ МЕД» 

Залежно від стану вен пацієнта, можна застосовувати вакуумний і шприцевий метод взяття крові. Це важливо при 
тендітних, схильних до тромбування венах пацієнтів, наприклад, у людей похилого віку, наркоманів, а також в 

педіатричній практиці – коли неможливо користуватися вакуумним способом. 

Досвід використання системи Monovette, не тільки підтверджує її зручність, надійність, безпеку, якість, а й економічну 
вигоду застосування: підвищення достовірності лабораторних даних; зменшення повторних зборів крові викликаних 
гемолізом, утворенням згустку в коагулогічних і гематологічних пробах; відсутністю витрат на обробку багаторазового 
посуду; економію часу медперсоналу. 

 
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


