
Міністерство охорони здоров’я України 
Національна академія медичних наук України 
Державна установа «Національний науковий 

центр радіаційної медицини» 
Державна установа «Інститут патології крові та 

трансфузійної медицини» 
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та 

лабораторної медицини 
 

 
 

Науково-практична 
конференція 

 

«Сучасні аспекти діагностики та 
лікування Ph-негативних 

хронічних мієлопроліферативних 
неоплазій в Україні» 

 

Програма-запрошення 
 

18 вересня 2013 р. 
м. Київ 

  



Вельмишановний (а) ___________________ 
______________________________________ 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної конференції «Сучасні 
аспекти діагностики та лікування Ph-
негативних хронічних мієлопроліфератив-
них неоплазій в Україні». 
Конференція відбудеться 18 вересня 
2013 р. у конференц-залі готелю «Русь» за 
адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 4 (ст. 
метро «Палац спорту») 
 
 
Вітальна кава 12:30-13:00 
 

Відкриття конференції  
13:00 – 13:20 
Привітання від НАМН України 
Начальник лікувально-організаційного 
управління НАМН України, чл.-кор. НАМН 
України, проф. Лазоришинець В.В. 

 
Привітання від МОЗ України 
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України з гематології та трансфузіології, 
проф. Новак В.Л. 

 
Вступне слово голови конференції про цілі 
та завдання конференції 
Чл.-кор. НАМН України, проф. Базика Д.А. 
 
 

Лекційна програма 
Модератори: д.м.н. Клименко С.В., 
д.м.н. Масляк З.В. 
 

Перше засідання 13:20 – 15:00  
 
13:20 – 14:00 Діагностика Ph-негативних 
хронічних мієлопроліферативних 
неоплазій 
 д.м.н. Клименко С.В. 
 
14:00 – 14:30 Патоморфологічні аспекти 
діагностики мієлопроліферативних 
захворювань 
 д.м.н. Захарцева Л.М.  
 
14:30 – 15:10 Розбір клінічних випадків 
 
JAK2 позитивність за відсутності діагнозу 
хронічної мієлопроліферативної неоплазії 

Костюкевич О.М. 
 

Маніфестація хронічної мієлопроліфе-
ративної неоплазії атиповим тромбозом 

Міщенюк О.Ю. 
 

15:10 – 15:30 Дискусія, відповіді на питання  
 
Обід 15-30 – 16-30  
 
 
 

Друге засідання 16:30 – 18:45  
 
16:30 – 16:50 Стратегія прийняття рішення 
при справжній поліцитемії, есенціальній 
тромбоцитемії та ідіопатичному 
мієлофіброзі 

к.м.н. Вільчевська К.В.  
 

16:50 – 17:30 Традиційні методи лікування 
Ph-негативних хронічних мієлопроліфера-
тивних неоплазій 

д.м.н. Масляк З.В. 
 

17:30 – 18:00 проф. JAK2 інгібітори: 
механізм дії та світовий досвід клінічного 
використання  

проф. Видиборець С.В.  
 

18:00 – 18:15 Клінічні дослідження щодо 
Ph-негативних хронічних мієлопроліфера-
тивних неоплазій в Україні 

Рехтман Г.Б. 
 

18:15 – 18:35 Дискусія “Проблемні питання 
діагностики та лікування Ph-негативних 
хронічних мієлопроліферативних 
неоплазій в Україні”, відповіді на питання 
  
18:35 – 18.45 Закриття конференції 


