
 
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», що узгоджено з НАМН України та затверджено МОЗ України (п.134) 

 
Н а п р я м :  « Л а б о р а т о р н а  м е д и ц и н а »  

 
Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології» 
 

Дата та час проведення: 17квітня 2019, 10.00–18.00 
18 квітня 2019, 10.00–13.00 

Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 11 

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини 

 
ПРОГРАМА* 
17 квітня 2019 

10:00-10:30 Реєстрація учасників 

10.30-10.45 Привітання учасників:  
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; ВАКХЛМ 

 
Перше пленарне засідання (10.45-13.30) 

Головуючі: Луньова Г.Г., Дєєв В.А., Хейломський О.Б. 
Маркери кісткового ремоделювання в діагностиці системного остеопорозу 
Балацька Н.І., д.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет», «Український 
медичний центр проблем остеопорозу», м. Київ (30 хв.) 
Значення біологічних маркерів в діагностиці серцево-судинних захворювань, моніторинг терапії і 
передбачення коротко- та довготривалих ризиків 
Андрєєв Є.В., к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця, м. Київ (30 хв.) 
Роль гіпергомоцистеїнемії та маркерів ендотелію судин в патогенезі ендотеліальної дисфункції при ЦД-2 на 
тлі серцево-судинних ускладнень 
Мілованова Г.О., біохімік медичного центру Святої Параскеви; Лаповець Л.Є., проф. – кафедра клінічної 
лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (20 хв.) 
Застосування рідинних хромато-масспектрометрів у клінічній лабораторній діагностиці 
Фармаковський Д.О., науковий співробітник Європейського бюро Shimadzu, м. Дюсельдорф (40 хв.) 
Високоефективна рідинна хроматографія з мас-спектрометричним детектуванням як інструмент 
терапевтичного моніторингу ліків 
Родина Т.О., к.х.н., науковий співробітник Прикладного Центру Європейського бюро Shimadzu, м .Дюсельдорф (20 
хв.) 
Дискусія та питання (13.15-13.30) 
Перерва. Огляд виставки (13.30-14.30) 

 
Друге пленарне засідання (14.30-18.00) 

Головуючі: Завадецька О.П., Олійник О.А. 
LIS, як інструмент цифрової трансформації роботи медичних лабораторій 
Лемиш В.О., провідний LIS-експерт компанії TerraLab, м. Хмельницький (40 хв.) 
Функціональна структура лабораторних інформаційних систем на прикладі LIMS TerraLab 
Ситник С.М., старший консультант компанії TerraLab, м. Хмельницький (20 хв.) 
Лабораторні інформаційні системи як ефективний інструмент консалтингу та оптимізації діяльності 
лабораторії. Міжнародний досвід. 
Рената Войно-Оронь, головний експерт з провадження програмного забезпечення MarcelS.A., магістр біології,  
м. Вашава, Польща  (60 хв.) 
Визначення імунного статусу. Моніторинг успішності вакцинації 
Анастасія Маркова, науковий співробітник інституту Віріон/Серіон, м. Вюрцбург, Німеччина (40 хв.) 
Нові технології в клінічній бактеріології 
Оганесян М.А., к.м.н., спеціаліст лабораторної медицини, м. Гродно, Білорусь (40 хв.) 



Дискусія та питання (17.50-18.00) 
 

18 квітня 2019 
Третє пленарне засідання (10.00-13.00) 

Головуючі: Сергієнко Л.І., Кривенко Є.О. 
Сучасні можливості лабораторної діагностики алергічних захворювань 
Кость А.С., доц.;Мартьянова О.І., доц. – кафедра клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила 
Галицького, Львів (20 хв.) 
Сучасні підходи до лабораторного супроводу пацієнтів з тромбоцитопенією 
Оганесян М.А.,к.м.н., спеціаліст лабораторної медицини, м. Гродно, Білорусь (30 хв.) 
Практичне значення проведення контролю якості реагентів для визначення групи крові за системами АВО, 
Rhesus, Kell. Причини помилок та їх попередження на аналітичному етапі 
Мартиненко Т.С., зав. відділу лабораторних досліджень КЗ Київської обласної ради «Київський обласний центр 
крові», зав. лаб. ПП «Групотест» м. Біла Церква (20 хв.) 
Комплексна автоматизація лабораторних досліджень від Ерба Лахема 
Біленко В.А., науковий консультант Ерба Діагностикс Україна, м. Київ (25 хв.) 
Вплив індексу маси тіла на фертильний потенціал еякуляту чоловіків 
Козопас Н.М., аспірант; Максимюк Г.В., проф. – кафедра клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (20 хв.) 
Актуальніпитання контролю якості морфологічних досліджень 
Олійник О.А., доц.;Луньова Г.Г., проф.; Завадецька О.А., доц. – кафедра клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ (15 хв.) 
Діагностично-морфологічні паралелі загоєння гнійних ран при лікуванні за допомогою аплікаційної сорбції 
та NO-терапії в експериментальних групах 
Кривенко Є.О. ас.; Луньова Г.Г., проф.;Завадецька О.А., доц.;Олійник О.А., доц. – кафедра клінічної лабораторної 
діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, м.Київ (20 хв.) 
Роль фрагментації ДНК сперматозоїдів та наявності токсокарозної інвазії в розвитку патоспермії 
Міхєєв О.О., доц.; Кенійз С.О., ст. лаб. – кафедра клінічної лабораторної діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», 
м. Запоріжжя (15 хв) 
Особливості цитокінової відповіді у інфертильних чоловіків за дії токсокарозної інвазії 
Воронцова Л.Л., проф.; Коваленко В.А., доц. – кафедра клінічної лабораторної діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України», м. Запоріжжя (15 хв) 
Залізодефіцитні стани: проблеми лабораторного скринінгу та діагностики 
Сергієнко Л.І., доц.; Кривенко Є.О., ас.; Сергієнко О.В., к.м.н. – кафедра клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ (15 хв.) 
Рівень С-реактивного білка в ротовій рідині пацієнтів після видалення ретенованих зубів нижньої щелепи 
при застосуванні апротиніну та флюктуруючого струму 
Патерега Н.І. — кафедра хірургічної стоматології та ЩЛХ  ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв) 
Вплив мікробіому кишківника на ефект анти гіперглікемічної терапії у хворих на цукровий діабет типу 2 
Москва Х.А., к.мед.н.; Кіхтяк О.П., проф. – кафедра ендокринології; Лаповець Л.Є., проф. – кафедра клінічної 
лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв.) 
Динаміка показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на розсіяний склероз на тлі корекції 
лецитином 
Вівчар Р.Я., ас.; Акімова В.М., доц. – кафедра клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького,       
м .Львів (15 хв) 
Динаміка змін клітинного імунітету хворих на мультирезистентний туберкульоз під час проведення 
інтенсивної фази лікування 
Лаповець Н.Є., с.н.с.; Ткач О.А., с.н.с.; Мажак К.Д., с.н.с.; Писаренко Є.І., с.н.с. – НДІ епідеміології та гігієни 
ЛНМУ ім. Данила Галицького, м. Львів (15 хв) 
Дискусія та питання (13:45–14:00) 
 

18 квітня 2019, 10.00–12.30, зал № 8 
Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з представниками однопрофільних кафедр 
закладів вищої  освіти України 
 

18 квітня 2019, 13.00–18.00, зал № 8 
Загальні Збори ВАКХЛМ (13.00–15.30) 
Видача сертифікатів (16.00–18.00) 

 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

                                                                                                                                                                                                         * В програмі можливі зміни та доповнення 


