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ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
НАУКОВУ ПРОГРАМУ, МАЙСТЕР-

КЛАСИ, ДОПОВІДАЧІВ І 
РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ УВ

АГ
А!

 

•   Обладнання, техніка і прилади 
для медичних лабораторій, 
допоміжне лабораторне 
обладнання

•   Хімічні реактиви, витратні 
матеріали та тест-системи

•   Спецодяг, засоби 
індивідуального захисту, 
дезінфекційні засоби

•   Лабораторні меблі, посуд
•   Оснащення мобільних 

лабораторій
•   Інформаційні технології, 

програмне забезпечення
•   Автоматизація медичних 

лабораторій
•   Стандартизація та сертифікація 

медичних лабораторій

Організатори: Генеральний 
партнер:

Партнери:

Під патронатом:
•  Комітету Верховної Ради 

України  з питань 
охорони здоров’я

За підтримки:
• Президента України •  Кабінету Міністрів України 

•  Міністерства охорони 
здоров’я України

Офіційна підтримка:
•  Київської міської 

державної 
адміністрації

Національна 
академія медичних 
наук України

Компанія 
LMT

НМАПО імені 
П. Л. Шупика

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«Формування діалогу клініцистів і фахівців 
клінічної лабораторної діагностики: сучасні 
методи лабораторної діагностики соціально 

небезпечних захворювань»
Організатори:

10.00 - 10.30  Досягнення глобальної стратегії подолання 
глобальної епідемії ВІЛ/СНІДу до 2030 року: нові 
виклики для лабораторної служби України

Доповідач: Нізова Н.М., д.м.н., професор, директор ДУ «Український 
центр контролю за соцхворобами МОЗ України»

10.30 - 10.50  Проблемні аспекти ресурсного забезпечення: 
лабораторна мережа, кадровий потенціал

Доповідач: Щербінська А.М., д.м.н., професор, заступник директора 
ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України»

10:50 - 11:10  Загальні тенденції та потенційні ризики поширення 
ВІЛ на сучасному етапі епідемії ВІЛ-інфекції

Доповідач: Марциновська В.А., к.мед.н., епідеміолог, ст.н.с., 
ДУ «ІЕІХ НАНМУ»

11.10-11.30  Міжнародний досвід використання різних алгоритмів 
тестування на ВІЛ інфекцію, та можливість їх 
використання в умовах України

Доповідач: Азарскова М.В., к.мед.н., радник з питань лабораторної 
діагностики Центрів контролю та профілактики захворювань, США

11.30-11.50  Розвиток національної політики тестування на ВІЛ-
інфекцію

Доповідач: Андріанова І.В., завідувач Референс-лабораторією 
діагностики ВІЛ-інфекції ДУ «Український центр контролю за 
соцхворобами МОЗ України»

11.50 - 12.10  Удосконалення системи внутрішньолабораторного 
контролю якості досліджень при виявленні 
серологічних маркерів ВІЛ в Україні

Доповідач: Найчук Л.О., лікар-лаборант Референс-лабораторії 
діагностики ВІЛ-інфекції ДУ «Український центр контролю за 
соцхворобами МОЗ України»

12.10 - 12.30  Регіональний досвід впровадження наказу МОЗ 
України від 14 січня 2015 року № 4

Доповідачі: Вакулюк О.В.,  завідувач лабораторією Черкаського 
обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; 
Попова Л.М., завідувач лабораторією Миколаївського обласного центру 
боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

12.30 - 13.00  Розробка та впровадження програм підготовки 
лабораторій до акредитації на відповідність 
міжнародним стандартам (досвід PEPFAR)

Доповідач: Азарскова М.В., к.мед.н., радник з питань лабораторної 
діагностики Центрів контролю та профілактики захворювань, США

13.00 - 14.00 Перерва
14.00 - 14.20  Застосування швидких тестів для виявлення антитіл 

до ВІЛ у ЗОЗ різного профілю. Зовнішня оцінка якості 
(ЗОЯ)

Доповідачі: Максименок О.В., к.б.н.,ст.н.с., ДУ «ІЕІХ НАНМУ»; 
Гришаєва І.В., Голова МБФ «Фонд Уільяма Дж. Клінтона»

14.20 - 14.40  Регіональний досвід впровадження ЗОЯ досліджень 
швидкими тестами для діагностики ВІЛ-інфекції

Доповідачі: Шелельо Н.Й., к.мед.н., завідувач лабораторією 
Закарпатського обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу; Ковальчук Ю.О., завідувач лабораторією Криворізького 
міського центру боротьби та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
14.40 - 15.00  Використання портативних аналізаторів для 

визначення кількості CD4- лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих 
з метою забезпечення доступу до інтегрованих послуг 
на первинному рівні надання медичної допомоги

Доповідач: Шост А.П., координатор з контролю якості даних, ASM 
(Американське товариство мікробіологів)/МБФ «Альянс громадського 
здоров’я»
15.00 - 15.20  Результати зовнішньої оцінки якості досліджень з 

визначення CD4 Т-лімфоцитів  методом проточної 
лазерної цитометрії та з використанням портативних 
аналізаторів PIMA СД4 в установах охорони здоров’я 
України

Доповідач: Андріанова І.В., завідувач Референс-лабораторією 
діагностики ВІЛ-інфекції ДУ «Український центр контролю за 
соцхворобами МОЗ України»
15.20 - 15.50  Забезпечення лабораторного моніторингу 

антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію в 
умовах розширення доступу до лікування 

Доповідач: Люльчук М.Г., к.м.н., с.н.с.,  ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського НАМН України» 
15.50 - 16.00 Перерва
16.00 - 16.20  Визначення чутливості до Абакавіру. Досвід 

впровадження методу дослідження в Київському 
міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом

Доповідач: Степченкова Т.В., завідувач КДЛ Київського міського центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом
16.40 - 17.00  Роль лабораторного супроводу ВІЛ-інфікованих у 

забезпеченні репродуктивних прав
Доповідач: Шелельо Н.Й., к.мед.н., завідувач лабораторією 
Закарпатського обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу
17.00-17.30 Підведення підсумків
17.00-18.00 Видача сертифікатів

20 квітня 2016 року, 11:00-13:00
Бізнес-зона

Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з 
представниками однопрофільних кафедр післядипломної освіти 
ВНМЗ України 

*У програмі можливі зміни



19–20 квітня 2016 року

Схема розміщення

Умовні позначення

Програма*
19 квітня 2016 року, 10.00-17.30

Конференц-зал №6
Пленарне засідання 

«Лабораторне забезпечення діагностики туберкульозу»
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., проф. Нізова Н.М., керівник ЦРЛ Барбова А.І.

10.00 - 11.30 Реєстрація учасників, вхідна група К
11.30 - 12.00  Привітання учасників: 

Міністерство охорони здоров’я України; ДУ «Український 
центр контролю за соціально небезпечними 
захворюваннями МОЗ України»; Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини 

12.00 - 12.20  Розвиток національної політики щодо діагностики 
туберкульозу

Доповідач: Представник ДУ «Український центр контролю за соціально 
небезпечними захворюваннями МОЗ України» 

12.20 - 12.50  Основні напрямки діяльності та перспективи розвитку 
лабораторної протитуберкульозної служби України

Доповідач: Барбова А.І., керівник ЦРЛ з мікробіологічної діагностики 
туберкульозу МОЗ України

12.50 - 13.10  Стратегія ВООЗ із ліквідації ТБ, розрахована до 2035  
року: бачення, мета, завдання. План дій по боротьбі з 
ТБ для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 р.

Доповідач: Славуцький А., представник Бюро ВООЗ в Україні

13.10 - 13.40  Перспективні  напрямки застосування сучасних 
технологій у ранній діагностиці туберкульозу. Досвід 
впровадження молекулярно-генетичних методів 
діагностики ТБ у різних країнах світу

Доповідач: Марія Йончевська, Проект ХОУП, Регіональний 
Лабораторний Спеціаліст у Східній Європі та Євразії

13.40 - 14.00  Результати епідеміологічного дослідження  щодо 
хіміорезистентного туберкульозу в Україні 

Доповідач: Барбова А.І., керівник ЦРЛ з мікробіологічної діагностики 
туберкульозу МОЗ України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«Формування діалогу клініцистів і фахівців клінічної 
лабораторної діагностики: сучасні методи лабораторної 

діагностики соціально небезпечних захворювань»

14.00 - 15.00 Перерва 

15.00 - 15.15  Рання діагностика туберкульозу та визначення 
чутливості до протитуберкульозних препаратів, у 
тому  числі шляхом використання  швидких тестів

Доповідач: Кампос-Родрігес Н.Л., лабораторний спеціаліст 
ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними 
захворюваннями МОЗ України»

15.15 - 15.35  Досвід впровадження фено-генотипових методів 
діагностики при мікробіологічному  дослідженні  на 
туберкульоз

Доповідач: Фесюк П.П., завідувач бактеріологічною лабораторією 
КУ ЛОР «Львівський Регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр»

15.35 - 16.05  Система контролю якості досліджень на туберкульоз, 
як компонент ефективної діяльності лабораторної 
служби  в сфері протидії туберкульозу

Доповідач: Гончаренко Н.Б., завідувач клініко-діагностичною 
лабораторією  ТМО «Фтизіатрія» у м. Києві

16.05 - 16.20  Система забезпечення контролю якості лабораторних 
досліджень на туберкульоз у пілотних регіонах за 
результатами  роботи Проекту USAID «Посилення 
контролю за туберкульозом в Україні»

Доповідач: Карнаухова М.М., лабораторний спеціаліст  Проекту USAID 
«Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

16.20 - 16.40  Досвід впровадження  зовнішнього контролю якості 
бактеріологічних досліджень на туберкульоз у  
регіонах України

Доповідачі: Новохатська М.Ф.,  завідувач бактеріологічною 
лабораторією Харківського обласного протитуберкульозного 
диспансеру; Фонарьова М.М.,  завідувач  клініко – діагностичною 
лабораторією КЗ «ДОК ЛПО «Фтизіатрія» ДОР»; Іщенко О.В., завідувач 
клініко-діагностичною лабораторією  КЗ «Кіровоградський обласний 
протитуберкульозний диспансер»

16.40 - 17.00 Інфекційний контроль в лабораторіях

Доповідач: Александрін А.В., спеціаліст з інфекційного контролю  
Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

17.00 - 17.30 Підведення підсумків

Конференц-зал № 7

15.40 - 18.00  Загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії 
та лабораторної медицини

20 квітня 2016 року, 10.00-18.00

Конференц-зал №6

Пленарне засідання «Лабораторне забезпечення діагностики та 
моніторингу лікування ВІЛ-інфекції»

Головуючі: проф. Луньова Г.Г., проф. Нізова Н.М., проф. Щербінська А.М.

Шановні спеціалісти! Анкету необхідно заповнити та обміняти на 
бейдж в зоні реєстрації павільйону № 3, вхідна група K 

(ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б) 
Бейдж дає право на відвідування заходів протягом 3-х днів

Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних в 
базі даних Компанії LMT Підпис

П.І.Б. *

Організація*

Посада*

Ваша 
спеціальність*

Країна*

Область,
район*

Індекс*

Населений 
пункт*
Поштова
адреса*

Код, телефон*

Моб. телефон*

E-mail*

Сайт

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення

Час роботи:
19-20 квітня – з 10.00 до 18.00

21 квітня – з 10.00 до 16.00

Проїзд в ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 
(Київ, вул. Салютна, 2-Б): 

від  М  «Нивки» тролейбусами №5, 26 
або автобусами №14, 23, 32 
до зупинки «вул. Салютна»

Детальна інформація 
та реєстрація:

WWW.MEDFORUM.IN.UA

congress@medforum.in.ua

+38 (044) 206-10-99
+38 (044) 206-10-18 (19)
+38 (066) 80-08-364 
+38 (096) 734-45-05

Організатори:

Захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться в 2016 році», який затверджений 

НАМН та МОЗ України (№ 78, с. 41)

Спеціалізована експозиція MEDLabСпеціалізована експозиція MEDLab
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