
 
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-практичний семінар  
«ВІДКРИТТЯ REAL-TIME ПЛР-ЛАБОРАТОРІЇ В УКРАЇНІ:  

ЗНАННЯ, ДОСВІД ТА ДОПОМОГА» 
 

Дата та час проведення: 19 квітня, 11:00-17:00 

Організатор: 
 
 
 

Місце проведення: 
Конференц-зал № 9, павільйон № 3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 

ПРОГРАМА 
 

Час Назва доповіді Організація Доповідач 

10:30-11:00 Реєстрація учасників 

11:00-11:10 Вітальне слово 
ТОВ «Вектор-Бест-Україна», 
м. Київ 

Рудий Антон 
Олександрович, 
комерційний директор 

11:10-11:40 

Можливості та перспективи 
використання ПЛР-
діагностики в сучасній 
медицині 

Референс-центр молекулярної 
діагностики інфекційних хвороб 
МОЗ України державної 
установи «Український центр 
контролю та моніторингу 
захворювань Міністерства 
охорони здоров'я України», 
м. Київ 

Яновська Валентина 
Володимирівна, завідуюча 
референс-центру 

11:40-12:10 
Технічні, практичні, 
теоретичні завдання в 
області реал-тайм ПЛР 

ДП «Укрметртестстандарт»,  
м. Київ 

Малієнко Вадим 
Анатолійович, науковий 
співробітник науково-
виробничої лабораторії 
молекулярно-генетичних 
досліджень 

12:10-12:45 

Організація ПЛР-
лабораторії: нормативи, 
спектр документації, 
ліцензування 

Юридична консалтингова 
компанія «Медконсалтинг», 
м. Київ 

Юлія Марченко, партнер 
компанії 

12:45-13:20 

Актуальні питання 
акредитації медичної ПЛР-
лабораторії на 
відповідність  стандартам 
ISO 15189 

Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління 
якістю – ISTL 

Рамазанова-Стьопкіна 
Олена Альфредівна, 
директор 

13:20-13:50 
Аспекти організації 
сучасної ПЛР-лабораторії в 
режимі реального часу 

РЦЛД (Регіональний Центр 
Лабораторної Діагностики, 
м. Харків) 

Прасол Владислав 
Петрович, директор 

13:50-14:50 
 

Перерва, кава-брейк 
 



14:50-15:15 
Автоматизація робочого 
процесу в ПЛР-лабораторії 

ЗАТ «Вектор-Бест», 
м. Новосибірськ 

Аборнєв Іван Сергійович, 
науковий співробітник 
ПЛР-відділу 

15:15-15:45 

Досвід організації 
молекулярно-генетичних 
досліджень у великій 
централізованій 
лабораторії. Акцент на 
контроль якості 

«Незалежна лабораторія 
«ІНВІТРО»,  
м. Дніпропетровськ 

Набока Павло Іванович, 
замісник завідуючого 

15:45-16:10 

Конкурентні особливості та 
економічні аспекти 
використання 
діагностичних тест-систем 
для ПЛР-діагностики 
виробництва ЗАТ «Вектор-
Бест» 

ТОВ «Вектор-Бест-Україна», 
м. Київ 

Кошель Ірина Миколаївна, 
керівник відділу 
молекулярних досліджень 

16:10-16:35 

Впровадження ПЛР-
технологій в лабораторні 
дослідження приватної 
клініки 

МЦ «Омега-Київ», 
м. Київ 

Данилюк Володимир 
Володимирович, заступник 
генерального директора з 
лабораторної роботи МЦ  

16:35-17:00 

 
Вручення СЕРТИФІКАТІВ! 

 
Розіграш ПРИЗІВ серед учасників! 

 

 
 
Зареєструйся у заході та отримай безкоштовну юридичну консультацію з питань ліцензування 
лабораторії! 
 

Спонсор заходу – легенда курорту Моршин – готель «Боніфацій» 

 
 
 
 
Подарунок учасникам від спонсора заходу – дисконтна картка на відпочинок у Моршині! 
 
 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

* У програмі можливі зміни та доповнення 
 


