Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів,
конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7)
Напрям: «Дні лабораторної медицини»

Науково-практична конференція
«Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній практиці сімейних лікарів»
Дата та час проведення:

26 квітня 2018 року, 10.00–17.00

Місце проведення:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал № 12
НАМН України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім.
акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, Лабораторна та метрологічна служба
НАМН України, міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН
України

Організатори:

ПРОГРАМА*
Перше засідання
10.00–13.00
Президія: Гавриленко Т.І., Горовенко Н.Г., Мінченко Ж.М.
Особливості вимог до проведення преаналітичного та постаналітичного етапів лабораторних
досліджень лабораторними спеціалістами та сімейними лікарями
Гавриленко Т.І., проф., головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України, керівник відділу
імунології та біохімії ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»
Генетичні дослідження в практиці сімейного лікаря
Горовенко Н.Г., чл.-к. НАМН України, зав. каф. медичної та лабораторної генетики НМАПО імені
П. Л. Шупика
Молекулярно-генетичні
критерії
перебігу
та
ефективності
лікування
хронічних
лімфопроліферативних новоутворень
Мінченко Ж.М., проф., зав. лаб. імуногенетики ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини»
НАМН України
Субфебрилітет – лабораторні дослідження для диференційної діагностики в практиці сімейного лікаря
Чумак А.А., проф., директор Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної
медицини» НАМН України
Центральні та периферичні втрати аутотолерантності при тимусзалежній міастенії
Клімова О.М., проф., зав. діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлюоресцентним
аналізом ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, м. Харків
Лабораторні критерії у діагностиці запальних та дегенеративних захворювань суглобів
Леонтьєва Ф.С., проф., зав. відділом лабораторної діагностики ДУ «Інститут патології хребта та
суглобів ім. М.І. Сітенка» м. Харків
Біомаркери гострого коронарного синдрома
Гавриленко Т.І., проф., Рижкова Н.О., к.м.н., відділ імунології та біохімії ДУ ННЦ «Інститут кардіології
ім. М.Д. Стражеска»
Перерва

Друге засідання
14.00–17.00
Президія: Марушко Т.В., Кузнєцова Л.В., Гомоляко І.В.
Системна запальна відповідь у дітей
Марушко Т.В., проф., зав. каф. педіатрії-2 НМАПО імені П. Л. Шупика, Голубовська Ю.Е.
Роль мелатоніну в патогенезі артеріальної гіпертензії у дітей
Марушко Ю.В., проф., зав. каф. педіатрії післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця, Гищак Т.В.,
доц., д.м.н.
Діагностика гострої та хронічної фази алергічного запального процесу у пацієнтів з
алергодерматозами
Кузнєцова Л.В., проф., каф. клінічної та лабораторної імунології і алергології НМАПО імені П. Л. Шупика
Клініко-імунологічні аспекти вітаміну Д3 на етапах еволюції цукрового діабету І типу у дітей та
підлітків
Попова В.В., проф., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України
Використання сучасних наукових і діагностичних розробок в якості скринінгових в сімейній медицині
І частина
Визначення індивідуальної стрес-стійкості
Гомоляко І.В., проф., зав. лаб. патоморфології та цитології, ДУ «Національний інститут хірургії і
трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України
ІІ частина
Неінвазивна біопсія печінки
Гомоляко І.В., проф., Янченко В.Г., Швадчин І.О., Клочкова Н.Є., лабораторія патоморфології та
цитології, ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України
Роль лабораторних досліджень для визначення тактики лікування серцевої недостатності
Распутняк О.В., лікар-кардіолог вищої категорії, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.
М.М. Амосова» НАМН України

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
*У програмі можливі зміни та доповнення

