
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII 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 2019 році»  

 
                                                                                                                                                                        Напрям: «Лабораторна медицина» 

Науково-практична конференція  
«Наукові розробки та їх використання в лабораторній діагностиці та клінічній практиці» 

Дата та час проведення: 18 квітня 2019, 11.00–17.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 12 

Організатори: 
НАМН України; Лабораторна та метрологічна служба НАМН; Міжінститутський 
референтний лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України» 

 
ПРОГРАМА* 

 
Перше засідання (11.00 – 13.30) 

Модератори: Лисяний М.І., Гавриленко Т.І., Ковзун О.І., Марушко Т.В. 
Фундаментальні дослідження – клінічній ендокринології 
Тронько М.Д., Ковзун О.І. – ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», 
м. Київ (30 хв.) 
Імунна система головного мозку 
Лисяний М.І. – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ (30 хв.) 
Вірусні інфекції центральної нервової системи: специфіка морфологічних проявів і діагностики 
Шмельова Г.А., Черненко О.Г., Малишева Т.А., Васлович В.В. – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. 
Ромоданова НАМН України», м. Київ (20 хв.) 
Роль молекулярної алергодіагностики для визначення прогнозу перебігу алергії на молоко та яйце у дітей 
Марушко Ю.В., Московенко О.Д. – НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ (20 хв.) 
Клініко-лабораторна діагностика та лікування алергодерматозів 
Кузнєцова Л.В., Літус В.І., Назар О.В., Бондаренко Т.М., Кузнєцов О.Г. – НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ  
(20 хв.) 
Сучасні аспекти контролю ефективності лікування при ювенільному ідіопатичному артриті 
Марушко Т.В., Голубовська Ю.Е. – НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ (20 хв.) 
Перерва. Огляд виставки 
 

Друге засідання (14.30 – 17.00) 
Модератори: Гавриленко Т.І., Клімова О.М., Леонтьєва Ф.С., Мінченко Ж.М. 

Роль молекулярно-генетичних маркерів соматичних клітин, фармако-хімічних характеристик антигенів 
системи АВО та лікувальних засобів у виборі індивідуалізованих програм терапії хворих на хронічні 
лімфопроліферативні новоутворення 
Мінченко Ж.М., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ (20 хв.) 
Фотодинамічна терапія активує кисеньзалежні механізми фагоцитозу інфекційних агентів у постраждалих з 
пораненнями нижніх кінцівок 
Клімова О.М., ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України, м. Харків (20 хв.) 
Можливості використання лабораторних маркерів в діагностиці запальних процесів 
Леонтьєва Ф.С.,  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка, м. Харків (20 хв.) 
Нейтрофільні ловушки в патогенезі аутоімунних захворювань 
Гавриленко Т.І., Рижкова Н.О., ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України,  
м. Київ (20 хв.) 
Роль генетичних порушень у формуванні резистентності до терапії інгібіторами тирозинкіназ у пацієнтів з 
хронічною мієлоїдною лейкемією 
Дмитренко І.В., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ (20 хв.) 
Застосування мезенхімальних стовбурових клітин при експериментальному забої головного мозку – 
морфологічна оцінка ефективності 
Новіков Р.Р., Шмельова Г.А., Васлович В.В. – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України, м. Київ (20 хв.) 

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


