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15.04.2015 

10:00-12:00 Реєстрація учасників конференції. 
12:00-15:00 
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Конференц-зал № 6.   

Привітання учасників науково-практичної конференції. 

Актова промова. «Актуальні питання медичного та лабораторного забезпечення під час 
проведення антитерористичної операції на сході України». 

Представники волонтерського руху та медичних рот.  

Пленерне засідання. 

Головуючі: проф. Глузман Д.Ф., д.мед.н. Скляренко Л.М.,  доц. Завадецька О.П. 

1. Класичні та сучасні моделі кровотворення, їх значення для класифікації 
гемобластозів.  

Глузман Д.Ф.─ д.м.н., проф., керівник відділу імуноцитохімії та онкогематології 
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології  імені 
Р.Є.Кавецького НАН України ─ 25 хвилин  

2. Лабораторна діагностика гострих лейкозів мієлоїдного і лімфоїдного 
походження.  

Іванівська Т.С.─ співробітник відділу імуноцитохімії та онкогематології Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології  імені Р.Є.Кавецького НАН 
України ─ 25 хвилин  

3. Імуноцитохімічні дослідження клітин крові та кісткового мозку в діагностиці 
лейкемізації  В-клітинних неходжкінських лімфом. 

Скляренко Л.М.─ д.мед.н., відділ імуноцитохімії та онкогематології Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології  імені Р.Є.Кавецького НАН 
України ─ 25 хвилин  

4. Підсумки роботи референтної лабораторії з діагностики онкогематологічних 
захворювань (2011-2014 роки). 

Коваль С.В. ─ к.б.н., відділ імуноцитохімії та онкогематології Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології  імені Р.Є.Кавецького НАН 
України ─ 20 хвилин  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:50-18:00 

5. Диференціальна діагностика спадкових захворювань ─ клінічне повне 
секвенування екзома. 

 Осипов Дмитро ─ доктор філософських наук (Ph.D.) з клітинної та молекулярної 
біології, менеджер  компанії Centogene AG, Німеччина  ─ 20 хвилин  

6. Можливості застосування портативних  гематологічних аналізаторів у воєнно-
польових умовах та зоні АТО.  

Шуригіна  Тетяна─ керівник відділу маркетингу компанії «Фармаско», Україна ─ 20 
хвилин 

7. Сучасні технології вимірювання гематологічних показників на гематологічних 
аналізаторах.  

Пашкевич Анатолій─ директор представництва компанії «Erba Lachema» в Україні  
─ 20 хвилин  

8. Роль трансфузійного гепатиту обумовленого TTV серед інфекцій, що 
передаються через кров. 

Стасенко А.А. ─ д.б.н., зав. лаб. імунології Національного інституту хірургії та 
трансплантології ім. А.А.Шалімова; Кошель І.М. – керівник відділу молекулярної 
діагностики ТОВ «Вектор-Бест-Україна» ─ 20 хвилин  

Обговорення доповідей. 

Огляд експозиції виставки. 
15:00-17:00 Конференц-зал № 7.   

Нарада-семінар головних обласних позаштатних фахівців з клінічної лабораторної 
діагностики та голів регіональних осередків Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та 
лабораторної медицини 
1.Лабораторне забезпечення лікувально-діагностичного процесу  у військових та 
хворих із зони АТО ( Доповідачі: Дніпропетровська, Харківська ,Запорізька області) 

2. Проблемні питання в діяльності клініко-діагностичних лабораторій  регіонів 
України  у 2014 році ( Доповідачі: Черкаська, Чернігівська, Чернівецька  та 
Миколаївська області) 

 

10:00-12:00 

16.04.2015 

Конференц-зал № 7.   

Круглий стіл : «Кваліфікаційні вимоги та професійні компетенції  спеціалістів з 
лабораторної медицини» 

Модератори:  проф. Луньова, доц. Завадецька О.П., доц. Проценко В.М., доц. 
Ястремська О.О. 

Важливо!!! Для участі в роботі круглого столу запрошуються викладачі кафедр 
клінічної лабораторної діагностики та клінічної біохімії академій та факультетів 
післядипломної освіти лікарів, обласні позаштатні спеціалісти з клінічної 
лабораторної діагностики та зав. клініко-діагностичними лабораторіями. 



12:00-13:00 Перерва та огляд експозиції виставки 

 

13:00 -16:00 

 

Конференц-зал № 6. 

Пленерне засідання. 

Головуючі: доц. В′юницька Л.В., доц. Проценко В.М., доц. Олійник О.А. 

1. Від ідеї через експеримент до клініки. 

 Берегова Т.В.─ д.б.н., проф. Київського національного університету імені Т.Шевченка 
─ 30 хвилин 

2. Проблеми помилок в лабораторній медицині. 

Проценко В.М.─ к.мед.н., доц. кафедри судової токсикології та клінічної біохімії 
ХМАПО ─ 30 хвилин  

3. Антимюллерів гормон: фізіологічні та патологічні аспекти, клініко-діагностичне 
значення.  

  Проф. Зябліцев С.В., к.мед.н. Чернобривцев П.А., Гаврюшенко Л.В. –  
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин МОЗ України, Київ; ─ 30 хвилин  

4. Сучасні методологічні підходи діагностики системи гемостазу. 

 Савчук О.М. ─ д.б.н., ст.н.с. Київського національного університету імені Т.Шевченка 
─ 30 хвилин 

5. Термочутливі йонні канали і проблеми болю. 

Жолос О.В.─ д.б.н., проф. Київського національного університету імені Т.Шевченка ─ 
30 хвилин 

6. Сучасні тенденції у галузі методології біохімічного аналізу. 

Буденчук І.В.─ регіональний менеджер компанії «Медігран» ─ 20 хвилин 

7. Пухлинні маркери в онкогінекології. 

Сіліна І.А.─ регіональний менеджер компанії «Fujirebio» ─ 20 хвилин  

Обговорення доповідей 

16:00-18:00 Огляд експозиції виставки 

17:00 -17:30  Видача сертифікатів 

 


