
З А П Р О Ш Е Н Н Я

ДНI ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНI

WWW.LABCOMPLEX.COM

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ЕКСПОЗИЦІЇ:

•  Інноваційні розробки та технології для медичних 
лабораторій

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

•  Хімічні реактиви, витратні матеріали та тест-системи
•  Лабораторні меблі, посуд

•  Спецодяг, засоби індивідуального захисту, 
дезінфекційні засоби

•  Оснащення мобільних лабораторій
•  Інформаційні технології, програмне забезпечення
•  Автоматизація медичних лабораторій
•  Стандартизація та сертифікація медичних лабораторій

Організатори:

17 – 19 жовтня 2017 року
Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б, 
павільйон №3

X ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА 

LABComplEX

Шановні спеціалісти! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації 
павільйону № 3, вхідна група G (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
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Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення

Час роботи:
17-18 жовтня – з 10.00 до 18.00

19 жовтня – з 10.00 до 17.00

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.LABCOMPLEX.COM

marketing@labcomplex.com

+38 (044) 206-10-99
+38 (044) 206-10-19

Схема розміщення

Умовні позначення

Вхідна група G

павільйон №1

павільйон №2

павільйон №3

Л А Б О Р А Т О Р Н А  М Е Д И Ц И Н А

X ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА 

LABComplEX

Стенд G-11 

ТОВ "ЕксімКаргоТрейд"
запрошує відвідати  наш 



17–18 жовтня 2017 року, зал №6

Організатори:

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

17 жовтня 2017 року, зал №6

10.00–10.30 Реєстрація учасників

10.30–10.45 Привітання учасників: 
Міністерство охорони здоров’я України
НМАПО імені П. Л. Шупика
ВАКХЛМ

Перше пленарне засідання
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., 

к.мед.н., Хейломський О.Б., Дєєв В.А.

10.45–11.05 Формування процесів діяльності медичної 
лабораторії відповідно до вимог міжнародних 
стандартів. Досвід підготовки лабораторії до 
впровадження міжнародних стандартів 
Черкашина С. М. – зав. КДЛ ПП «Клініка Медіком»,  
м. Київ 

11.05–11.50 Досвід впровадження міжнародного стандарту 
ISO 15189 в діяльність медичної лабораторії 
ALAB-laboratria 
Уршуля Вент – головний спеціаліст з управління 
якістю ALAB-laboratoria, м. Варшава, Польща

11.50–12.20 Досвід апробації рекомендацій вимог до 
точності клінічних лабораторних досліджень 
в Україні 
Проценко В. М. – доц. кафедри судово-медичної 
токсикології та клінічної біохімії ХМАПО, м. Харків
Івков А. Г. – начальник лабораторії «Науково-
методичний центр Служби стандартних зразків 
складу та властивостей речовин і матеріалів», 
ННЦ «Інститут метрології», м. Харків
Новікова І. В. – к.мед.н., зав. клінічної лабораторії  
обласної клінічної лікарні- «Центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф»,  
м. Харків

12.20–13.20 Економічна ефективність стандартизації та 
підвищення якості переданалітичного етапу
Доктор Сумедха Сахни – медичний директор 
відділу «Преаналітичні системи регіону ЕМА» 
(СНД, Ближній Схід та Африка), Дубай

13.20–14.00 Перерва. Огляд виставки

Друге пленарне засідання
Головуючі: доц. В'юницька Л.В., доц. Ястремська О.О.

14.00–14.20 Централізація - міф чи реальність? 
Редько Н. О.  –  головний позаштатний 
консультант ДОЗ з клінічної лабораторної 
діагностики дитячого населення м. Києва

14.20–14.50 Централізація лабораторних досліджень з 
використанням лабораторних приборів Sysmex
Доктор Мороз Олександра –  науковий керівник, 
медико-наукового відділу «Sysmex Europe GmbH», 
Німеччина

14.50–15.50 Медична інженерія Siemens: підхід до повної 
автоматизації лабораторій
Йозеф Рігельхофер – спеціаліст-експерт Siemens 
Healthineers, Німеччина 

15.50–16.25 Сучасні можливості лабораторного 
моніторингу антикоагулянтної терапії
Марченко І. – медичний експерт з гемостазу 
«Instrumentation Laboratory»,  м. Київ

16.25–17.00 Клінічні та економічні аспекти сучасної 
діагностики критичних станів 
Ставцев М. – медичний експерт з критичних 
станів «Instrumentation Laboratory», м. Київ

18 жовтня 2017 року, зал №6
Трете пленарне засідання

Головуючі: доц. Завадецька О.П., доц. Олійник О.А.

10.00-10.20 Банки пуповинної крові: стандарти якості та 
безпеки для донорства, заготівлі, перевірки, 
обробки, консервації, зберігання та розподілу 
людських тканин і клітин
Танасійчук  І. С. –  к.мед.н.,  директор Банку 
пуповинної крові, інших тканин і клітин людини 
ТОВ «Медичний центр «Гемафонд», асистент 
кафедри клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ

10.20-11.20 Забезпечення якості клініко-діагностичних 
досліджень
Моніка Гьоманн –  експерт з гематологічної 
продукції  та контролю якості «Sysmex Europe 
GmbH», Німеччина

11.20-11.40 Використання наборiв стандартних 
эритроцитiв та розчинiв «Групотест» з метою 
контролю якостi iмуногематологiчних 
дослiджень
Мартиненко Т. С. – завiдувач вiддiленням 
лабораторних дослiджень Киiвського обласного 
Центру кровi

11.40-12.05 Помилки лабораторної діагностики у 
гематології. Автоматизований аналіз крові: 
інтерпретація  результатів та можливі 
відхилення. Як правильно вибрати 
гематологічний аналізатор
Половкович С. – к.х.н., докторант НУ «Львівська 
політехніка», експерт з продукції ТОВ «Діамеб», 
м. Львів

12.05-12.30 Інноваційні підходи в мультипараметральних
ІФА - дослідженнях
Никорак М. З., Шенічна І. В. – наукові експерти 
компанії «Діамеб», м. Київ

12.30-13.00 Повністю автоматична технологія 
хемілюмінесцент ного імуноаналізу: як це 
допоможе підвищити клінічну ефективність в 
лабораторній діагностиці? 
Стефано Пастори – лікар-експерт з клінічної хімії 
та  молекулярної біології, компанія «Snibe», Китай

13.00-14.00 Перерва. Огляд виставки

Четверте пленарне засідання
Головуючі: доц. Федорова Т.Т., ас. Кривенко Є.О.

14.00-14.30 Молекулярна алергодіагностика - новий підхід 
до діагностики алергії
Пшенічна І. В. – к.мед.н, зав. лаб. ТОВ «Лабораторія 
«Форпост», ас. кафедри клінічної, лабораторної 
імунології та алергології НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
м. Київ

14.30-15.00 Сучасні підходи планування сім`ї у пацієнтів 
з генетичною патологією в розрізі досягнень 
лабораторної медицини 
Микитенко Д. О. – к.мед.н., зав. лабораторією 
молекулярної діагностики лабораторії «Надія», 
 м. Київ

15.00-15.30 Цитогенетичні дослідження самовільних 
абортів після циклів допоміжних 
репродуктивних технологій
Пилип Л. Я. – к.б.н., зав. цитогенетичною 
лабораторією «Надія», м. Київ

18 жовтня 2017 року, зал №2

11.00-13.00 З`їзд Українського товариства клінічної 
лабораторної діагностики (УТКЛД)

13.30-16.00 Загальні збори Всеукраїнської асоціації 
клінічної хімії та лабораторної медицини 
(ВАКХЛМ)



WWW.LABCOMPLEX.COM

Увага! Спеціалісти отримають сертифікат за кожен майстер-клас окремо! 
У програмі можливі зміни – актуальна інформація на сайті:

17 жовтня 2017 року, зал №2

12.30 – 15.30 Спільне засідання Ради експертів з лабораторної 
діагностики із Вченими секретарями та завідуючими наукових та 
діагностичних лабораторій інститутів НАМН України
Організатори: Рада експертів з лабораторної діагностики НАМН, 
Науково-координаційне управління НАМН України, Компанія LMT

17-19 жовтня 2017 року, зал №9

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, Лабораторна та метрологічна служби 
НАМН, міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН, 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, 
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. 
М.Д. Стражеска» НАМН України», Компанія LMT

Партнери: 

17 жовтня 2017 року, зал №9

11.00 – 11.45  Майстер-клас «Лабораторна діагностика 
дісметаболічної кардіоміопатії: як запідозрити, чого 
очікувати»

Проводить: Спутай Ю.О. – комерційний директор, ТОВ «Вега Медіка»

12.00 – 12.40  Майстер-клас «Лабораторна діагностика глікованого 
гемоглобіну: сучасні можливості»

Проводить: Спутай Ю.О. – комерційний директор, ТОВ «Вега Медіка»

12.50 – 13.50  Майстер-клас «Презентація вітчизняного 
автоматичного аналізатора глюкози та лактату крові 
GL-TEST»

Проводить: Шерстюк О.В., заступник директора ТОВ «МК Квертімед 
Україна», канд.техн.наук., лікар-лаборант

14.00 – 15.00 Майстер-клас «Лабораторні тести – інструменти 
успішної боротьби з інфекцією та ваш індикатор для розумної 
антибіотикотерапії»
Доповідач -  М.D. Michael Meisner (Доктор медичних наук Майкл 
Мейснер, Клініка анестезіології та інтенсивної терапії, Дрезден, 
Німеччина)

15.00 – 15.40  Майстер-клас «Сучасні біомаркери  КОПЕПТІН, 
АДРЕНОМЕДУЛЛІН  – революційні можливості у 
постановці діагнозу у пацієнтів з кардіоваскулярною 
патологією»

Проводить: Сarlo Simonelli (Карло Сімонеллі, Провідний спеціаліст по 
продукції компанії Thermo Fisher Scientifi c)

15.40 – 16.20  Майстер-клас «ДІАБЕТ 2017. Нові  підходи, стандарти 
та якість лабораторної допомоги» 

Проводить: Володимир Саганенко, ТОВ «Організація Медичного Бізнесу»

16.20 – 17.00  Майстер-клас «ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА у практиці 
сучасної клініки та сімейного лікаря»

Доповідач уточнюється. AQALM,  Хмельницька обласна клінічна лікарня

17.10 – 18.00  Майстер-клас «Переваги використання автоматичної 
системи  Alegria в автоімунній діагностиці»

Проводить: Шкрібляк О.В., продакт-менеджер ТОВ «Діамеб»

18 жовтня 2017 року, зал №9

9.50 – 10.20  Майстер-клас «Принцип роботи та методика проведення 
досліджень на автоматичних бактеріологічних 
аналізаторах (стерильність крові та ідентифікація/
антибіотикочутливість) 
та їх перевага над ручними методами»

Проводить: Лозінський О.В., канд. біол. наук, біохімік, спеціаліст 
по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

10.30 – 11.30  Майстер-клас «Персоналізована  медицина, електронна 
охорона здоров’я та лабораторна діагностика. Про 
якість і надійність результатів. (Теорія і демонстрація 
ІТ-рішень)»

Проводить: Володимир Саганенко, ТОВ «Організація Медичного Бізнесу»

11.40 – 12.20  Майстер-клас «Автоматизоване дослідження системи 
згортання крові»

Проводить:  Пастушенко Владислав Ігорович, інженер з організації 
експлуатації та ремонту, філія ТОВ «Діамеб» в м. Києві

12.30 – 13.30  Майстер-клас «Інструментальні методи проведення 
загального аналізу крові: помилки та інтерпритація 
результатів гематологічного аналізатора»

Проводить: Половкович Святослав, кандидат хімічних наук, докторант 
НУ «Львівська політехніка», спеціаліст з продукції ТОВ «Діамеб»

13.40 – 14.10  Майстер-клас «Нова лінійка автоматичних 
гематологічних аналізаторів 3-діфф BC-20s, BC-30s»

Проводить: Лазун В.Ю., керівник відділу медичного лабораторного 
обладнання компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

14.20 – 14.50  Майстер-клас «Переваги та особливості автоматичного 
біохімічного аналізаторів BS-230/240, Mindray 
у використанні»

Проводить: Лозінський О.В., канд. біол. наук, біохімік, спеціаліст 
по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

15.00 – 15.40  Майстер-клас «ВА 200 від BioSystems – новинка, 
яка зацікавить кожного»

Проводить: Буденчук Ігор Вікторович, ТОВ «Медігран Україна» 

15.50 – 16.35  Майстер-клас «Особливості застосування 
імунохемілюмінесцентного методу в лабораторній 
діагностиці»

Проводить: Лозінський О.В., канд. біол. наук, біохімік, спеціаліст по 
продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

16.45 – 17.15  Майстер-клас «Кількісні імуноферментні експрес-
аналізатори та їх використання в лабораторній 
діагностиці»

Проводить: Лозінський О.В., канд. біол. наук, біохімік, спеціаліст по 
продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

19 жовтня 2017 року, зал №9

9.30 – 12.00  Майстер-клас «Молекулярно-генетична діагностика у 
вирішенні клінічних задач»

Проводять: Микитенко Д.О., канд. мед. наук, доцент, врач-генетик, завідуючий 
генетичною лабораторією Клініки репродуктивної медицини «НАДІЯ»
Кошель І.М., керівник відділу молекулярної діагностики 
ТОВ «Вектор-Бест-УкраЇна»

12.10 – 13.10  Майстер-клас «ПЛР від Bio-Rad: три покоління. 
Погляд у майбутнє»

Проводить: Анастасія Шнирьова, спеціаліст з продукції компанії Bio-Rad 
Laboratories, Inc

13.20 – 14.20  Майстер-клас «Паразитологія: як забезпечити чистоту 
та безпечність досліджень?»

Проводять: Джус А.Р., продакт-менеджер ТОВ «Діамеб» та Никорак М.З.,  
продакт-менеджер ТОВ «Діамеб»

14.30 – 15.30  Майстер-клас «Провідний метод сучасної лабораторної 
діагностики інфекцій сечовивідних шляхів»

Проводить: Коноз Тетяна Альбертівна, лікар-бактеріолог, ТОВ «ЛАДА-МЕД»

15.40 – 16.10  Майстер-клас «Сучасні рішення в автоматизації 
досліджень сечі»

Проводить: Лашта Р.В., інженер з організації експлуатації та ремонту, 
філія ТОВ «Діамеб» в м. Києві

САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ

17 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

10.00-18.00
ЗАЛ №5

V Науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в 
мікробіологічній практиці»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»

10.30-12.30
ЗАЛ №2

Семінар «Досвід підготовки до акредитації в НААУ медичних 
лабораторій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015: 
ключові етапи, проблемні питання та помилки»
Організатор: ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна 
школа технічного законодавства та управління якістю»

18 жовтня 2017 року

10.00-17.00
ЗАЛ №3

Науково-практичний семінар «Проблемні питання в діагностиці 
герпесвірусних інфекцій людини»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

14.00-15.00
ЗАЛ №8

1. Лекція «Сучасні можливості алергодіагностики In Vitro»
2. Лекція «Модернізація лабораторій — це шлях до лідерства»
Організатор: ГК «АВАНТІС»

19 жовтня 2017 року

10.00-16.00
ЗАЛ №7

Симпозіум «Забезпечення якості імуногематологічних 
досліджень в складних випадках»
Організатор: ТОВ «БІО-РАД»


