
 
 
 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні підходи до менеджменту медичних лабораторій  

та якості лабораторних послуг» 
 

 

Дата та час проведення: 
19 жовтня 2021, 10.00-17.00 

20 жовтня 2021, 10.00-17.00 

Місце проведення: 
конференц-зал № 4,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Київська обл., с. Березівка, вул. Амстердамська 1) 

Організатори: 

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини,  

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. 

Шупика 

 

Програма* 

19 жовтня 2021 року 

09:30–11:00 
 

Реєстрація учасників 
 

11:00–11:30 

 

Привітання учасників:  

Комаріда О., Перший заступник Міністра охорони здоров'я України; 

Бабінцева Л.Ю., д.б.н., к.фарм.н., проф., декан факультету підвищення кваліфікації 

викладачів Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика; 

Клименко С.В., д.мед.н., проф., Президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії  

та лабораторної медицини, зав. каф. клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України 

ім. П.Л. Шупика 

 

Перше пленарне засідання:  

«Питання лабораторної медицини в контексті державної програми медичних гарантій» 

Головуючі: Клименко С.В., д.мед.н., проф.; Мілінчук Л.П. 

 

11:30–12:30 

 

Лабораторія та НСЗУ – співпраця заради розвитку закладу охорони здоров'я 

Шоломицька Г., зав. КДЛ КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міськради;  

Звонарьов О., аналітик комп’ютерних та інтелектуальних систем КНП «Дитяча міська 

поліклініка № 6» Одеської міськради;  

Гурієнко К., к.мед.н., керівник напрямку стратегічного розвитку та планування КНП 

«Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міськради  

12:30–12:50 

 

Проблемні питання обліку лабораторних досліджень відповідно до забезпечення 

вимог пакетів НСЗУ  

Мілінчук Л.П., зав. КДЛ КП «Волинська обласна клінічна лікарня», координатор групи 

експертів з клінічної лабораторної діагностики Управління охорони здоров’я Волинської 

облдержадміністрації 

12:50–13:30 

 

Панельна дискусія  

Модератор: Мілінчук Л.П. Експерти: Новікова І.В., к.мед.н., зав. багатопрофільної 

клініко діагностичної лабораторії КНП Харківської обласної ради «Харківська обласна 

клінічна лікарня»; Медведєва І.М., к.мед.н., зав. клініко діагностичної лабораторії 

КНП Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» 
 

13:30–14:30 
 

 

Перерва. Огляд виставки 
 

 



Друге пленарне засідання: 

«Актуальні проблеми менеджменту медичних лабораторій» 

Головуючі: Клименко С.В., д.мед.н., проф.; Дєєв В.А., к.мед.н.; Берник О.О., к.б.н. 
 

14:30–14:50 

 

Технологічна трансформація лабораторної медицини 

Мінцер О.П., д.м.н., ст.н.сп., проф., засл. діяч науки і техніки України,  

зав. каф. медичної інформатики НУОЗ ім. П.Л. Шупика 

14:50–15:10 

 

Практичний досвід підготовки до акредитації на відповідність вимогам ДСТУ EN 

ISO 15189:2015: «МЕДІС» 

Петрух А.В., к.мед.н., ген. директор Діагностичного центру «МеДіС», м. Львів 

15:10–15:30 

 

Практичні аспекти забезпечення якості в лабораторіях згідно з ДСТУ ISO 15189:2015 

Сілонова Н.Б., к.б.н., доц., фахівець з проведення тренінгів щодо вимог міжнародних 

стандартів систем менеджменту ТОВ «Міжнародний Орган Сертифікації»;  

Сілонов С.Б., к.б.н., доц. каф. клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України ім. П.Л. 

Шупика 

15:30–15:50 

 

Особливості використання інформаційних систем в медичному закладі: взаємодія 

ЛІС та МІС 

Берник О.О., к.б.н., асист. каф. клін. лаб. діагностики НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

зав. КДЛ МЦ ім. акад. Ю.П. Спіженка;  

Клименко С.В., д.м.н., зав. каф. клін. лаб. діагностики НУОЗ України ім. П.Л. Шупика;  

Пахомова В.Ю., магістрант каф. клін. медицини КНУ ім. Т. Шевченка 

15:50–16:10 

 

Основні аспекти проведення контролю якості гематологічних досліджень на 

прикладі КДЛ Клініки Спіженко 

Берник О.О., к.б.н., асист. каф. клін. лаб. діагностики НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

зав. КДЛ МЦ ім. акад. Ю.П. Спіженка;  

Клименко С.В., д.м.н., зав. каф. клін. лаб. діагностики НУОЗ України ім. П.Л. Шупика;  

Стефінів Н.В., магістрант каф. клін. медицини КНУ ім. Т. Шевченка 

16:10–16:30 

 

HFMEA як інструмент зменшення помилок та покращення процесів медичної 

лабораторії 

Танасійчук І.С., к.мед.н, доц. каф. сучасних технологій медичної діагностики та лікуван-

ня Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця 
 

16:30–16:40 
 

Запитання та дискусія 
 

                          Зал №2 

16:00–16:30 
Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з представниками 

однопрофільних кафедр закладів вищої медичної післядипломної освіти України  

16:30–17:30 Засідання Ради ВАКХЛМ 

17:30–18:00 
Засідання ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in 

vitro» 

 

20 жовтня 2021 року 
 

Третє пленарне засідання:  

«Проблеми медичних лабораторій в умовах пандемії COVID-19»  

Головуючі: Завадецька О.П., к.мед.н., доц.; В'юницька Л.В., к.б.н., доц. 
 

10:00–10:30 

 

Лабораторне забезпечення епідеміологічного контролю COVID-19 в адміністративно-

промисловому регіоні 

Проценко В., к.мед.н., доц. каф. медичної хімії, клінічної біохімії, фармації та судово-

медичної токсикології;  

Подаваленко А., д.мед.наук, проф. каф. гігієни, епідеміології та професійних хвороб 

Харківської медичної академії післядипломної освіти 

10:30–10:50 

 

Забезпечення якості в клінічній вірусологічній лабораторії 

Обертинська О.В., к.мед.н., доц. кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

заслужений лікар України,;  

Степанюк С.В., к.б.н, доц. кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

заслужений працівник охорони здоров‘я України;  

Прилипко В.О., асистент кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика 



10:50–11:10 

 

IVD тести та IVD обладнання в клінічних медичних лабораторіях 

Прилипко В.О., асистент кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика; 

Обертинська О.В., к.мед.н., доц. кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

заслужений лікар України;  

Степанюк С.В., к.б.н, доц. кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

заслужений працівник охорони здоров‘я України; 

11:10–11:30 

 

Стратегічні підходи до лабораторної діагностики COVID-19 

Степанюк С.В., к.б.н, доц. кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

заслужений працівник охорони здоров‘я України; 

Обертинська О.В., к.мед.н., доц. кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, 

заслужений лікар України;  

Прилипко В.О., асистент кафедри вірусології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика  

11:30–12:00 

 

Аналіз антигенних властивостей рекомбінантних антигенів вірусу SARS-CoV-2 з 

метою розробки вакцини для попередження COVID-19 

Колибо Д.В., д.б.н., проф., зав. лаб. імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 

України 

12:00–12:30 

 

Оцінка системи гемостазу у пацієнтів з інфекцією COVID-19: тест визначення D-

димеру, правила клінічного застосування 

Оганесян М.А., к.мед.н., науковий консультант ТОВ «Лабвіта», м. Мінськ, Бєларусь 

12:30–12:50 

 

Цитокіновий шторм при різних варіантах перебігу COVID-19 

Лозінський О.В., к.б.н., продакт-менеджер ТОВ «ХЛР» 

12:50–13:00 
 

Запитання та дискусія 
 

13:00–14:30 
 

Перерва. Огляд виставки 
 

 

Четверте пленарне засідання:  

«Сучасні технології лабораторної діагностики» 

Головуючі: Завадецька О.П., к.мед.н., доц.; В'юницька Л.В., к.б.н., доц. 

 
 

14:30–15:00 
 

Нові діагностичні параметри в клінічній хімії 

Др. Пітер Араді, ДіаСіс Діагностик Системс ГмбХ, Німеччина 
 

15:00–15:20 
 

Проточна цитометрія в клінічній практиці 

Конашенкова В.В., пров. фахівець з імунодіагностики онкогематологічних захворювань 

МЛ Діла 
 

15:20–16:05 
 

Сучасні можливості автоматизації досліджень біологічних рідин людини (ліквор, 

серозні рідини тощо) 
Оганесян М.А., к.мед.н., науковий консультант ТОВ «Лабвіта», м. Мінськ, Бєларусь 

 

16:05–16:15 

 

Запитання та дискусія 

 

16:15–17:00 

 

Видача сертифікатів 

 
Участь в науково-практичних заходах Виставки на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                             * В програмі можливі зміни та доповнення 


