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»
Напрям: «Дні лабораторної медицини»

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Теорія та практика лабораторної медицини»
(до 100-річчя заснування НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України)
Дата та час проведення:

25 квітня 2018 року 10.00-17.00, 26 квітня 2018 року 10.00-12.30

Місце проведення:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал № 5

Організатори:

Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація клінічної
хімії та лабораторної медицини
ПРОГРАМА*

25 квітня 2018 року, 10.00 – 17.00
Реєстрація учасників
Привітання учасників: Міністерство охорони здоров’я України, Європейська Федерація з Лабораторної
Медицини, НМАПО імені П. Л. Шупика, ВАКХЛМ

Перше пленарне засідання
Головуючі: Луньова Г.Г., проф., Дєєв В.А., к.м.н., Хейломський О.Б.
Гарне використання лабораторних тестів – вибір тесту. Межі перевірки повторення. Мінливість в
запиті тесту. Використання тестів, які додають зменшену вартість. Способи обмеження тестового
запиту
Жоао Тьяго Гімарашен, д.м.н., д-р філософії, директор клінічної патології, лікарняний центр Сан-Жоау,
медичний факультет Університету Порту, Португальська Республіка
Невизначеність або загальна похибка результату? Що використовуємо?
Проценко В.М., к.м.н., доц., ХМАПО, Івков А.Г., начальник лаб-ії. ННЦ «Інститут метрології», м. Харків
Дискусія та питання
Перерва (13.30-14.30)

Друге пленарне засідання
Головуючі: Завадецька О.П., доц., Олійник О.А., доц.
Нові можливості оцінки стану вуглеводного обміну: HbA1c
Будрейко О.А., д.м.н., заст. дир. з наукової роботи ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків
НАМН України», зав. відд. ендокринології клініки інституту, м. Харків
Дисметаболічні кардіоміопатії: як запідозрити і чого очікувати?
Тітова Г.Ю., к.м.н., доц. ХДМУ
Пренатальний скринінг: тенденції, помилки, перспективи
Бадюк В.М., к.м.н., доц., зав. КДЛ Клініки генетики репродукції «Вікторія», м. Київ
Лабораторні алгоритми оцінки чоловічої фертильності
Завадецька О.П., к.м.н., доц. НМАПО імені П. Л. Шупика, Буденчук І.В., менеджер лабораторного відділу
ТОВ «Медігран»

26 квітня 2018 року, 10.00 – 12.30
Третє пленарне засідання
Головуючі: В′юницька Л.В., доц., Берник О.О., ас., Продусевич Л.В.
Можливості цитологічної діагностики в доопераційному прогнозуванні поведінки пухлин та вибору
адекватної терапії
Зелінська Г.В., к.б.н., с.н.с. лабораторії цитології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка» НАМН України
Клінічний аналіз крові: діагностичні можливості гематологічного аналізатору 6-diff в онкологічній
практиці
Берник О.О., к.б.н., ас. НМАПО імені П. Л. Шупика, зав. КДЛ «Клініки Спіженка»
Цитологічна діагностика новоутворень щитоподібної залози. Досвід та практика науковця
Зелінська Г.В., к.б.н., с.н.с. лабораторії цитології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка» НАМН України
Сучасні лабораторні тести в діагностиці діабетичної нефропатії
Луньова Г.Г., д.м.н., проф. НМАПО імені П. Л. Шупика
Гострий промієлоцитарний лейкоз. Інтерпретація даних лабораторних досліджень виконаних на
гематологічному аналізаторі
Терент′єв О.А., науковий співробітник ТОВ «Лабвіта»
Імуноферментний аналіз. Інноваційний підхід до класичної методики
Ігор Тормасов, науковий співробітник ТОВ «БіоТестМед»

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

