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ВЦ ACCO International, м. Київ, пр-т Перемоги, 40-Б, 
станція метро «шулявська», парк імені О.С. Пушкіна

МІЖНАРОДНИй КОНГРЕС
З лАБОРАТОРНОї МЕДИЦИНИ

Організатори: Спонсор:

23-25 вересня  2020 року

23 вересня 
12.30-18.00 
зал №2

Науково-практична конференція «Сучасні 
наукові досягнення в експериментальній  
та лабораторній медицині»
Організатор: Навчально-науковий центр 
«Інститут біології та медицини»  
Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка

23 вересня 
10.00-14.00 
зал №3

Науково-практична конференція  
«Інфекційні хвороби у сучасному світі: 
епідеміологія, діагностика, лікування, 
профілактика, біологічна безпека»
Організатор: ДУ «Інститут епідеміології  
та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

23 вересня 
14.30-16.00 
зал №3

Семінар «Сучасні методи діагностики 
біоти урогенітального тракту»
Організатор:  
ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»

23 вересня 
16.10-18.00 
зал №3

Лекція «Генотипування людини – діагностична 
значимість досліджень методом ПЛР»
Організатор:  
ТОВ «ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»

23-24 вересня 
стенд А-2 
компанія Хема

Перше міжнародне змагання з піпетування 
«Формула Х! Лабораторні перегони!» 
Організатори: Компанія Хема,  
Група компаній LMT

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться 
у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України. Учасники науково-практичних заходів Конгресу отримають 

СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації.  Участь для спеціалістів БЕЗКОШТОВНА

Конгрес присвячений пам’яті Президента Всеукраїнської Асоціації Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини,  
зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, професора ГАННИ ГЕННАдІїВНИ ЛУНьОВОїЗа
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•�Комітету�ВР�України�з�питань�здоров’я�нації,�
медичної допомоги та медичного страхування
•Міністерства�охорони�здоров’я�України
•Київської�міської�державної�адміністрації

За підтримки:

23 вересня 2020 року

23 вересня 
10.00-11.00 
зал №1

Офіційне відкриття науково-практичної 
конференції

23 вересня 
11.00-18.00
зал №1

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Ефективність, якість 
та доступність сучасної лабораторної 
медицини в Україні» присвячена пам’яті 
Президента Всеукраїнської Асоціації 
Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини, 
зав. каф. клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика, проф. Ганни 
Геннадіївни Луньової
Організатори: НМАПО імені П. Л. Шупика; 
ВАКХЛМ
Спонсори  
конференції       

23 вересня 
10.00-17.00 
зал «Синій»

Круглий стіл «Ризик-менеджмент в 
медичній лабораторії: практикум та 
обговорення»
Організатор: ТОВ «Навчально-методичний 
центр «Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю» 
(ISTL)                     Участь платна

23 вересня 
10.00-15.00 
зал 
«Червоний» 

Науково-практичний семінар «Вимоги 
європейських норм, директив та стандартів 
у медичній сфері. Ризики переходу на нові 
норми, мінімізація ризиків»
Організатор: ТОВ  «Центр розвитку 
якості»



24 вересня 2020 року

24 вересня 
10.00-15.00 
зал «Синій»

Фахова школа з міжнародною участю  
«Прикладні питання забезпечення 
трансфузіологічної допомоги та 
лабораторного супроводу трансфузій»
Організатори: Комунальне некомерційне 
підприємство «Київський міський центр 
крові» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Кафедра гематології та 
трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика

24 вересня 
10.00-14.00 
зал №1

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Ефективність, якість 
та доступність сучасної лабораторної 
медицини в Україні» присвячена пам’яті 
Президента Всеукраїнської Асоціації 
Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини, 
зав. каф. клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика, проф. Ганни 
Геннадіївни Луньової
Організатори: НМАПО імені П. Л. Шупика; 
ВАКХЛМ
Спонсори  
конференції       

24 вересня 
10.00-11.00 
зал 
«Червоний»

Засідання Технічного комітету 
стандартизації «Клінічні лабораторні 
дослідження та системи для діагностики 
in vitro» (ТК 166) 
Організатор: Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини

24 вересня 
11.00-13.30 
зал 
«Червоний»

Загальні збори Всеукраїнської Асоціації 
клінічної хімії та лабораторної медицини 
Організатор: Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини

24 вересня 
13.30-14.25 
зал 
«Червоний»

Робоча нарада опорної кафедри за фахом 
«Клінічна біохімія» з представниками 
однопрофільних кафедр післядипломної 
освіти ВНМЗ України
Організатор: Кафедра клінічної лабораторної 
діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

24 вересня 
14.35-18.00 
зал 
«Червоний»

Науково-практична конференція  
«Гемостаз – Терра інкогніта»
Організатор: ДУ «Інститут гематології  
та трансфузіології НАМН України»

24 вересня 
10.00-18.00 
зал №2

УКРАїНСьКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, 
Лабораторна та метрологічна служба 
НАМН, Міжінститутський Референтний 
лабораторний центр НАМН, ВАКХЛМ, ДУ 
«Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска 
НАМН України», Група компаній LMT

24 вересня 
10.00-11.00 
зал №3

Круглий стіл «Вимоги до проведення  
науково-дослідних робіт: метрологічна 
експертиза, ведення первинної  
документації, наукометричні бази  
та публікації, впровадження результатів  
НдР в практику»
(круглий стіл для вчених секретарів 
інститутів, керівників клінічних 
лабораторій та наукових лабораторних 
відділів)
Організатори: Науково-координаційне 
управління та Міжінститутський 
Референтний лабораторний центр  
НАМН України

24 вересня 
11.00-18.00 
зал №3

Науково-практична конференція 
«Медіатори запалення – їх роль у 
патогенезі захворювань»
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»

25 вересня 2020 року

25 вересня 
10.00-15.30 
зал «Синій» 

Семінар-практикум «Школа менеджера 
з якості за стандартом дСТУ EN ISO 
15189:2015»
Організатор: Журнал «Лабораторна 
справа»    

 Участь платна

25 вересня 
10.00-14.00 
зал 
«Червоний»

Науково-практична конференція  
«Сучасні діагностичні технології  
в клінічній практиці»
Організатор: НДІ експериментальної та 
клінічної медицини Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 

25 вересня 
10.00-14.15 
зал №3

Майстер-клас «Особливості 
постаналітичного етапу цитогенетичних 
та молекулярно-цитогенетичних 
досліджень. Можливі помилки та шляхи 
запобігання їх виникнення»
Майстер-клас «Мультидисциплінарні  
аспекти діагностики спадкової 
тромбофілії в клінічній практиці»
Організатор: Кафедра медичної  
та лабораторної генетики  
НМАПО імені П. Л. Шупика

25 вересня 
10.00-17.00 
зал №2

УКРАїНСьКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, 
Лабораторна та метрологічна служба 
НАМН, Міжінститутський Референтний 
лабораторний центр НАМН, ВАКХЛМ, ДУ 
«Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска 
НАМН України», Група компаній LMT

УВАГА!  * У ПРОГРАМІ МОЖлИВІ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННя                         УЧАСТЬ ПлАТНА 



www.lAbCOmplex.COm

П.І.Б. *

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення
я згоден на збір і обробку моїх персональних даних  
в базі даних ТОВ Експофорум Підпис

Галузь, сфера діяльності вашого підприємства/організації*

На Конгресі Ви плануєте: 
  Відвідати науково-практичні заходи, майстер-класи, презентації 

Ознайомитися з: 
  новинками обладнання для лабораторій 
  інноваціями і новими розробками галузі 
   укласти договір на постачання обладнання,  

витратних матеріалів для Вашої організації 
  інше (вкажіть мету Вашого відвідування)

З яких джерел Ви дізналися про Конгрес:  
   Запрошення від організатора  
Конгресу 

  Запрошення від асоціації 
  Запрошення від учасників
  E-mail запрошення 

шановні фахівці! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації  
(ВЦ «ACCO International», пр-т Перемоги, 40-Б, станція метро «шулявська»).  Бейдж дає право на відвідування заходу протягом 3-х днів

Індекс*

Організація*

Посада*

Ваша  
спеціалізація*

Країна*

Область,
район*

Населений пункт
(місто/село)*
Вулиця,
буд./кв.*

Телефон роб.*

Моб. телефон*

e-mail*

Сайт

  Сайт організатора Конгресу 
  Реклама в Internet та соц. мережах
  SMS розсилка 
  Реклама в ЗМІ 
  Інше 

Місце проведення:

м. Київ, проспект Перемоги, 40-Б 
станція метро «шулявська», парк ім. О.С. Пушкіна

Схема проїзду

Метро 
«ШУЛЯВСЬКА»

Метро 
«ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

ІНСТИТУТ»

Зупинка
парк ім. Пушкіна

Зупинка
парк ім. Пушкіна
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Стоянка

Пам’ятник
О.С. Пушкіну

ЗООПАРК

Час роботи:

23-24 вересня – з 10.00 до 18.00
25 вересня – з 10.00 до 17.00

Детальна інформація:

info@labcomplex.com
+380 (44) 206-10-99


