
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини 

 

Програма 
Науково-практичної конференції 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 ім. П.Л. Шупика,  

Національного представника України в Міжнародній та Європейській федераціях клінічної хімії та 

лабораторної медицини,  

експерта Міністерства охорони здоров’я України з клінічної лабораторної діагностики, 

д.м.н., проф. Ганни Геннадіївни Луньової 
 

у рамках Міжнародного конгресу з лабораторної медицини - 2020 

 

23-24 вересня 2020 року 

 
Захід внесений до проекту Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-

практичних конференцій, які проводитимуться в 2020 році 

 
Місце проведення: Україна, Київ,  

проспект Перемоги, 40-Б, виставковий центр АККО Інтернешнл 

 

23 вересня 2020 року 

9:30-10:00 Реєстрація учасників 

 Конференц-зал № 1 

10:00–11:00 
Привітання учасників:  

Всеукраїнська Асоціація Клінічної Хімії та Лабораторної Медицини 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

 
Пам’яті проф. А.Г. Луньової. Про професіонала та людину 

Бабінцева Л. Ю., декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика  

 Перше пленарне засідання: «Самоврядування в медичній галузі» 

 Головуючі: Хейломський О.Б., проф Клименко С.В. 

11:00–11:20 

Медичне самоврядування в Україні: Законодавчі ініціативи і 

перспективи запровадження. 

Гук А.П., канд.мед.наук, лікар-нейрохірург, Голова Ради ГО "Асоціація ме-

диків Революції Гідності", експерт Експертної Ради комітету ВР України з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

11:20–11:40 

Роль і місце професійних асоціацій в функціонуванні медичної галузі. 

Цілі і завдання ВАКХЛМ в сучасних умовах.  

Хейломський О.Б. – Голова Ради ГО «Всеукраїнської Асоціації Клінічної 

Хімії та Лабораторної Медицини» 

11:40–12:00 

Підтвердження компетентності спеціалістів в галузі лабораторної 

медицини в Європі. 

Клименко С.В. д.м.н., проф., зав. каф. клінічної лабораторної діагностики 

НМАПО ім. П.Л. Шупика, завідувач відділу медичної генетики ДУ ННЦРМ 

НАМН України, асп. В.В. Калядинцев 

12:00-12:20 
Освіта спеціаліста в галузі лабораторної медицини в Україні. 

Ястремська О.О. - к.мед.н., доцент кафедри клінічної лабораторної 

діагностики Львівського національного медичного університету імені 



Данила Галицького 

12:20-12:40 

Організаційно-економічні особливості роботи лабораторної служби в 

період реформування системи охорони здоров’я України 

Панюта О.І. – доц. каф. професійної патології, клінічної, лабораторної та 

функціональної діагностики ОНМедУ 

12:40-13:00 

Трансформація системи охорони здоров’я в Україні: особливості змін 

фінансування 

Бутківська Т.В. – голова правління Страхової компанії «Раритет», голова ко-

мітету з питань медичного страхування Ліги страхових організацій України 

13:00–13:10 Дискусія та питання 

13:10-14:00 Перерва. Огляд виставки 

 
Друге пленарне засідання: «Роль лабораторної медицини в боротьбі з 

пандемією коронавірусу» 

 Головуючі: к.м.н. Дєєв В.А., доц. Завадецька О.П. 

14:00–14:20 

Участь ВАКХЛМ в організації діагностики SARS-CoV-2 

Ястремська О.О. - к.мед.н., доцент кафедри клінічної лабораторної 

діагностики Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького 

14:20–14:50 
Достовірність результатів лабораторних досліджень. 

Проценко В.М., к.м.н., доцент кафедри клінічної біохімії та судово-медичної 

токсикології та фармації ХМАПО 

14:50–15:10 

Імунологічні дослідження для виявлення та моніторингу інфекції  

COVID-19 

Оганесян М.А., к.м.н., науковий консультант ТОВ «Лабвіта», м. Мінск, 

Бєларусь 

15:10–15:30 

Досвід клініко-діагностичної лабораторії Волинської обласної клінічної 

лікарні з організації роботи в умовах епідемії COVID-19. 

Мілінчук Л.П., зав. КДЛ КП «Волинська обласна клінічна лікарня», коорди-

натор групи експертів з клінічної лабораторної діагностики УОЗ Волинської 

ОДА 

15:30–15:50 
Технічні особливості виявлення SARS CoV-2 методом ПЛР 

Некрасов К.А., провідний фахівець сектору молекулярно-генетичного 

аналізу МЛ "Діла", м. Київ 

15:50–16:10 
Значення системи контролю якості. Принципи гарантування 

достовірності даних в лабораторній службі 

Пак М.Б., Фаворов М.О., д.м.н., проф., Президент DiaPrep Systems Inc. 

16:10–16:30 

Зміст і особливості лабораторних досліджень при встановлення профе-

сійного характеру захворювання медичних працівників на COVID-19. 

Панюта О.І. – доц. каф. професійної патології, клінічної, лабораторної та 

функціональної діагностики ОНМедУ 

16:30–17:00 Дискусія та питання 

 

24 вересня 2020 року 
 Конференц-зал № 1 

 Третє пленарне засідання: «Використання результатів науково-

дослідних робіт в діяльності медичних лабораторій» 

 Головуючі: доц. Завадецька О.П., ас. Берник О.О. 

10:00-10:20 Лабораторна діагностика анемій в практиці сімейного лікаря 

доц. Л.І. Сергієнко, доц. О.П. Завадецька, доц. О.А. Олійник ас. Є.О. 

Кривенко – кафедра клінічної лабораторної діагностики Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 



10:20-10:40 Стратегія видобутку знань у сучасних лабораторних дослідженнях 

проф. О. П. Мінцер, кафедра медичної інформатики, Національна медична 

академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

10:40-11:00 Шляхи уніфікації лабораторних досліджень у сучасній медичній 

практиці  

ас. О.О. Берник, проф. С.В. Клименко, к.м.н. Спіженко Н.Ю., проф. 

Л.І. Остапченко – кафедра клінічної лабораторної діагностики, Національна 

медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МЦ імені 

академіка Ю.П. Спіженка. 

11:00-11:20 Лейкемічні стовбурові клітини при гострих мієлоїдних лейкозах 

проф. Д.Ф. Глузман, к.б.н. О.О. Фільченков, к.б.н. М.П. Завелевич, Т.О. 

Беженар - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

11:20-11:45 Імунофенотипові маркери клітин кісткового мозку та периферичної 

крові хворих на В-клітинні неходжкінські лімфоми у фазі лейкемізації 

асп. О.С. Поліщук - Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

11:45-12:00 Особливості структури онкогематологічних захворювань в деяких 

групах населення України в післячорнобильський період 

к.б.н. С.В. Коваль - Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

12:00-12:20 Інфекції пов'язані з біоплівками та можливі підходи до їх терапії 

д.б.н., доц. Воронкова О.С. - професор кафедри загальної медицини з кур-

сом фізичної терапії Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара 

12:20-12:30 ІФА-набори EQUI для діагностики респіраторних захворювань, 

викликаних Mycoplasma pneumoniae та Chlamydia pneumoniae 

Гордієнко В.М. - завідуючий поліклінічним відділенням КНП 

«Вишгородська ЦРЛ» ВРР 

12:30-12:40 Лабораторна діагностика гонококової інфекції, антибіотикорезистент-

ність та геномна епідеміологія Neisseria gonorrhoea в Україні 

Бойко І. Б. - здобувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачев-

ського МОЗ України 

12:40-12:50 Прозапальні цитокіни у пацієнтів при ішемічній хворобі серця на тлі 

метаболічного синдрому 
Лаповець Л. Є. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клі-

нічної лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, 

Щурко М. М. – аспірант клінічної лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ 

імені Данила Галицького, Башта Г. В. – доцент кафедри сімейної медицини 

ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького 

12:50-13:00 Дискусія та питання. 

13:00-16:00 Огляд виставки. 

 к/з «Червоний» 

10:00-11:00 Засідання Технічного комітету стандартизації “Клінічні лабораторні 

дослідження та системи для діагностики in vitro“ (ТК 166) 

11:00-13:30 Загальні Збори ВАКХЛМ. 

13:30-14:30 Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з пред-

ставниками однопрофільних кафедр закладів вищої медичної після-

дипломної освіти України. 

16:00-17:00 Видача сертифікатів 
 


