Міністерство охорони здоров’я України
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«Роль сучасних лабораторних досліджень в лікувально-діагностичному
процесі»
26-27 вересня 2012 року
26.09.2012
10:00-10:30
10:30-13:15

10:30-10:40
10:40-11:05

Реєстрація учасників конференції
Конференц-зал №8. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
«Клінічна лабораторна діагностика в сучасній практиці
сімейного лікаря»
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., д.м.н. Матюха Л.Ф., Хейломський
О.Б.
Привітання учасників науково-практичної конференції
Компетенції сімейного лікаря щодо надання медичної допомоги
при різних захворюваннях та станах та обсяги лабораторної
діагностики, необхідні для забезпечення зазначених
компетенцій
д.м.н. Матюха Л.Ф. – зав. кафедри амбулаторно-поліклінічної допомоги
та сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

11:05-11:30

Аналізи на місці лікування в практиці сімейного лікаря
проф. Луньова Г.Г. – зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики
НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

11:30-11:55

Використання лабораторних досліджень у скринінгових
програмах в ПМСД
к.м.н. Одринський В.А. – ас. кафедри організації охорони здоров’я ЗМАПО,
м. Запоріжжя, Україна

11:55-12:15

Використання експрес-тестів для діагностики захворювань ШКТ
в практиці сімейного лікаря
проф. Кірєєв І.В. – зав. кафедри клінічної фармакотерапії НФаУ, м. Харків,
Україна

12:15-12:35

Можливості і перспективи лабораторної експрес-діагностики в
практиці сімейного лікаря для скринінгу серцево-судинної
патології
к.м.н. Колесник П.О. – доц. кафедри терапії та сімейної медицини ФПО
УжНУ, м. Ужгород, Україна

12:35-12:55

Діагностична цінність експрес-визначення білків гострої фази
Петренко Ю. – менеджер «Укрдіагностика», м. Київ, Україна

12:55-13:15

Клінічна мікробіологія – сучасні методи ідентифікації
мікроорганізмів та виявлення антибіотикочутливості
Пашкевич А. – менеджер «Эрба Лахема», м. Київ, Україна

13:15-14:30

Обідня перерва та огляд експозиції виставки

13:45-14:30

Конференц-зал №8. Концертна програма «ALTER EGO»
Лауреатів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, Лауреатів
Всеукраїнського конкурсу авторської пісні серед медичних працівників
2011 року, лікарів-лаборантів сестер Іни та Тетяни Чабан (м.
Чернігів , Україна)

14:00-16:00

14:30-16:45

14:30-14:55

Майстер-клас для сімейних лікарів щодо лабораторних
технологій на місці лікування (Зона для проведення майстеркласів)
Конференц-зал №8. Секційне засідання
«Алгоритми діагностики та новітні лабораторні технології в
клінічній гематології»
Головуючі: проф. Глузман Д.Ф., проф. Кліменко С.В.
Лабораторні алгоритми диференційної діагностики анемій
к.м.н. Фьодорова Т.Т. – доц. кафедри клінічної лабораторної діагностики
НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ , Україна

14:55-15:20

Сучасні лабораторні методи діагностики лімфопроліферативних
захворювань
проф. Глузман Д.Ф. – зав. відділом імуноцитохімії та онкогематології
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.
Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна

15:20-15:45

Використання генетичних тестів для діагностики гематологічних
захворювань
проф. Кліменко С.В. – ст.н.сп. ДУ «Науковий центр радіаційної медицини
АМН України», м. Київ, Україна

15:45-16:05

Моніторинг мінімальної залишкової хвороби у дітей на гострий
лімфобластний лейкоз методом проточної цитометрії
к.м.н. Попова А.М. – Обласна дитяча лікарня, м. Єкатеринбург, Росія

16:05-16:25

Клінічне застосування нових аналітичних технологій в
гематології
к.м.н. Оганесян М.А. – менеджер «Лабвита», м. Київ, Україна

16:25-16:45

Технолгія MAPSS при дослідженні тромбоцитопенічних зразків
к.б.н. Фаттахова Рушанія – менеджер Abbott Diagnostics, м. Москва, Росія

16:45-17:30
27.09.2012
10:00-13:00
13:00-15:00
10:00-15:00

Видача сертифікатів
Конференц-зал №7. Засідання Президії та осередків ВАКХЛМ
Огляд виставки
Майстер-клас з діагностики онкогематологічних захворювань в
Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.
Р.Є. Кавецького НАН України (відділ імуноцитохімії та
онкогематології)

