
Міністерство охорони здоров’я України 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини 
 

ПРОГРАМА 
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Проблеми серцево-судинної патології у фокусі клініцистів  
та спеціалістів лабораторної медицини»  

у рамках VIII Міжнародного Медичного Форуму 
(25-26 квітня 2017 року, Київ) 

 
Захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних кон-
ференцій, які проводитимуться в 2017 році», затвердженого НАМН та МОЗ України.  

 
25 квітня 2017 року 

10:00-10:45 Реєстрація учасників 

 Конференц-зал № 10 

10:45–11:00 

Привітання учасників:  
Міністерство охорони здоров’я України 
НМАПО ім. П.Л. Шупика 
ВАКХЛМ 

 Головуючі: Луньова Г.Г., Хейломський О.Б. 

11:00–14:30 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
Актуальні проблеми лабораторної служби в умовах 
реформування системи охорони здоров’я України 
Питання для обговорення: 
1. Актуальні питання діяльності медичних лабораторій в умовах створення 

госпітальних округів. 
2. Питання підтвердження компетентності медичних лабораторій та їх 

фахівців.  
3. Криза регуляторної системи в питаннях забезпечення достовірності та 

якості результатів лабораторних досліджень.  

14:30–15:00 Перерва. Огляд виставки. 

 Конференц-зал № 10. 

 
Перше пленарне засідання.  
Проблеми серцево-судинної патології у фокусі клініцистів  
та спеціалістів лабораторної медицини. 

 Головуючі: проф. Луньова Г.Г., доц. Завадецька О.П.,  
доц. Олійник О.А. 



15:00–16:00 

Серце в пробірці. 
Збігнєв Гацьонг – проф., доктор медицини – Голова Департа-
менту внутрішньої медицини та артеріальної гіпертензії 
Варшавського медичного університету, Польща – 60 хв. 

16:00–17:00 

Фібріноген та його лабораторне визначення для діагностики 
кардіоваскулярної патології. 
Золтан Вайда – проф., доктор медицини, член Угорського 
товариства лабораторної діагностики та член Угорського 
товариства гемостазіологів, науковий консультант фірми 
«Діагон» (Угорщина-Австрія) – 60 хв. 

17:00–17:15 Підведення підсумків пленарного засідання. 
 

26 квітня 2016 року 
 Конференц-зал № 10 
 Друге пленарне засідання. Проблеми серцево-судинної 

патології у фокусі клініцистів та спеціалістів лабораторної 
медицини. 

 Головуючі: проф. Мхітарян Л.С., проф. Іванів Ю.А. 

10:00-10:45 
Визначення цистатину С у діагностиці гострого коронарного  
синдрому. 
Луньова Г.Г. – д.м.н., проф. НМАПО ім. П.Л.Шупика – 45 хв. 

10:45-11:30 

Лабораторний контроль у діагностиці та лікуванні 
атеросклерозу з погляду кардіолога. 
Іванів Ю.А. – проф., д.м.н., Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького – 45 хв. 

11:30-12:15 

Лабораторне забезпечення невідкладних досліджень при 
гострому коронарному синдромі. Клінічна ефективність 
РОСТ– аналізаторів. 
Оганесян М.А.– к. м. н., Гомельська Медична Академія, Республіка 
Білорусь – 45 хв. 

12:15-13:00 

Показники якісного стану ліпопротеїдів у хворих на ішемічну 
хворобу серця. 
д.м.н., проф. Мхітарян Л.С., д.б.н. Кучменко О.Б., д.м.н., проф. 
Ліпкан Г.М. – ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. 
Стражеска» НАМН України, НМАПО ім. П.Л. Шупика – 45 хв. 

13:00-13:30 

Швидка діагностика гострого інфаркту міокарду за допомо-
гою високочутливого тесту на тропонін Т від Roche 
Diagnostics.  
Гржибовський Я. – спеціаліст Roche Diagnostics – 30 хв. 

 Підведення підсумків пленарного засідання. 

13:30-14:00 Перерва. Огляд виставки. 



 Конференц-зал № 13 

11:00-13:30 
Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з 
представниками однопрофільних кафедр післядипломної 
освіти ВНМЗ України. 

13:30-16:00 Загальні Збори ВАКХЛМ. 

16:00-17:00 Видача сертифікатів. 
 


