УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України; Лабораторна та метрологічна
служба НАМН України; міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН України; ДУ «Національний науковий
центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН
України»; компанія LMT
Партнери:

27 квітня 2018 року, 10.00 – 12.20
Конференц-зал №12

10.00 – 10.30 Майстер-клас «Презентація аналізатора
електролітів SmartLyte виробництва Diamond Diagnostics (США)»
Проводить: Лазун В.Ю., керівник відділу медичного
лабораторного обладнання компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
10.40 – 11.10 Майстер-клас «Презентація біохімічного
експрес-аналізатора SpotChem, виробництва Arkray (Японія)»
Проводить: Лазун В.Ю., керівник відділу медичного
лабораторного обладнання компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
11.20 – 12.20 Майстер-клас «Сучасне використання систем
для забору крові»

25 квітня 2018 року, 11.00 – 16.10
Конференц-зал №12

Проводить: Кондратьєва А.Г., фахівець з продукції SARSTEDT,
компанія «БІО ТЕСТ МЕД»

12.00 – 12.30 Майстер-клас «Нові можливості
імунохроматографічного аналізу у діагностиці критичних
станів (інфаркт міокарда, тромбоемболія, діабет)»

12.30 – 14.30 Майстер-клас «Сучасні підходи до діагностики
однонуклеотидних поліморфізмів (SNP) методом ПЛР
в реальному часі: використання технології TaqMan та
високороздільного плавлення (HRM)»

Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст
по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Проводить: Драгущенко О.О., фахівець з продукції та
технічної підтримки, компанія «Біолабтех, ЛТД»

З А П Р О Ш Е Н Н Я
ГОЛОВНІ ПОДІЇ ГА ЛУ ЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
Інновації в медицині — здоров’я нації

VII МIЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
Впровадження сучасних досягнень медичної науки
у практику охорони здоров’я України

25–27 квітня 2018 року
Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2 Б, павільйон №1
За підтримки:
• Президента України

Під патронатом:
• Комітету Верховної Ради
України з питань
охорони здоров’я

Організатори:
Національна
НМАПО імені
академія медичних
П. Л. Шупика
наук України

Офіційна підтримка:
• Кабінету Міністрів України • Київської міської
державної
• Міністерства охорони
адміністрації
здоров’я України

Компанія Генеральний
партнер:
LMT

Офіційний
партнер:

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
12.40 – 13.10 Майстер-клас «Нові можливості
хемілюмінісцентного методу в лабораторній діагностиці»
Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст
по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
13.20 – 14.20 Майстер-клас «Метод імунофіксації:
можливості та обмеження для сучасної діагностики»
Проводить: Петренко Юлія, менеджер з продукції компанії
«УКР ДІАГНОСТИКА»
14.30 – 15.10 Майстер-клас «Експрес-системи в
мікробіологічній діагностиці. Простота, швидкість,
доступність»
Проводить: Сичов В’ячеслав, головний консультант
з питань клінічної діагностики компанії
«Вектор-Бест-Україна»
15.20 – 16.00 Майстер-клас «Лабораторні аналізатори
Японської корпорації Tosoh – якість понад усе!»
Проводить: Спутай Юлія, комерційний директор,
ТОВ «Вега Медіка»

САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ

«ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

27 квітня 2018 року, 10.00 – 17.00

УВАГА! Заходи програми внесені до «Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів і науково-практичних конференцій,
які проводитимуться в 2018 році» (стор. 7)

Конференц-зал №9

Науково-практичний семінар
«ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОФЕРМЕНТНИХ ТА МОЛЕКУЛЯРНИХ
МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ»

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗКОШТОВНА. ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ!

Організатор:

• Види кліщових інфекцій. Перспективи діагностики
• Лабораторна діагностика та виявлення збудників
трансмісивних інфекційних захворювань сучасними методами
• Моніторинг розповсюдження іксодового кліщового бореліозу в
Сумській області
• Лабораторна діагностика деяких трансмісивних інфекцій
на Тернопільщині методом ПЛР
• Клінічні форми нейробореліозу та методи верифікації діагнозу
• Лабораторний контроль ефективності лікування бореліозів

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

WWW.MEDFORUM.IN.UA

Спеціалізована експозиція MEDLab —
комплексне забезпечення медичних лабораторій
• Обладнання, техніка і прилади для
медичних лабораторій, допоміжне
лабораторне обладнання
• Хімічні реактиви, витратні
матеріали та тест-системи
• Спецодяг, засоби індивідуального
захисту, дезінфекційні засоби
• Лабораторні меблі, посуд

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

www.medforum.in.ua

Шановні спеціалісти! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні
реєстрації павільйону № 1, вхідна група «С» (ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б)
Бейдж дає право на відвідування заходів протягом трьох днів

25-26 квітня 2018 року

Конференц-зал № 5

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

П.І.Б. *

26 квітня 2018 року

(до 100-річчя заснування НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України)

13.00–15.30 Загальні Збори Всеукраїнської Асоціації клінічної
хімії та лабораторної медицини
16.00–17.00 Видача сертифікатів

Організація*

Організатори:
Захід внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться в 2018 році» (п.97)
25 квітня 2018 року

Посада*
Ваша
спеціальність*
Країна*

Індекс*

Конференц-зал № 5

Область,
район*
Населений
пункт*
Поштова
адреса*

11.00–11.15 Привітання учасників.
Міністерство охорони здоров’я України;
Європейська Федерація з Лабораторної Медицини;
НМАПО імені П. Л. Шупика; Всеукраїнська Асоціація клінічної
хімії та лабораторної медицини

Код, телефон*

11.15–13.30 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Моб. телефон*

• Гарне використання лабораторних тестів - вибір тесту. Межі
перевірки повторення. Мінливість в запиті тесту. Використання
тестів, які додають зменшену вартість. Способи обмеження
тестового запиту
• Невизначеність або загальна похибка результату?
Що використовуємо?

E-mail*
Сайт

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення
Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних
в базі даних Компанії LMT

Час роботи:
25-26 квітня – з 10.00 до 18.00
27 квітня – 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»

Підпис

14.30–17.25 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Детальна інформація
та реєстрація:

• Нові можливості оцінки стану вуглеводного обміну: HbA1c
• Дисметаболічні кардіоміопатії: як запідозрити і чого очікувати?
• Пренатальний скринінг: тенденції, помилки, перспективи
• Лабораторні алгоритми оцінки чоловічої фертильності

WWW.MEDFORUM.IN.UA

26 квітня 2018 року

marketing@medforum.in.ua

Конференц-зал № 5

+38 (044) 206-10-99
+38 (044) 206-10-18 (19)
+38 (066) 80-08-364
+38 (096) 734-45-05

Схема розміщення

10.00–12.45 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
• Можливості цитологічної діагностики в доопераційному
прогнозуванні поведінки пухлин та вибору адекватної терапії
• Клінічний аналіз крові: діагностичні можливості
гематологічного аналізатору 6-diff в онкологічній практиці
• Цитологічна діагностика новоутворень щитоподібної залози.
Досвід та практика науковця
• Сучасні лабораторні тести в діагностиці діабетичної нефропатії
• Гострий промієлоцитарний лейкоз. Інтерпретація даних
лабораторних досліджень виконаних на гематологічному
аналізаторі
• Імуноферментний аналіз. Інноваційний підхід до класичної
методики

26 квітня 2018 року
Умовні позначення

Спеціалізована експозиція MEDLab

Бізнес-зона
10.00–12.30 Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна
біохімія» з представниками однопрофільних кафедр закладів
вищої медичної післядипломної освіти України

26 квітня 2018 року
Конференц-зал №12

Науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
В ДІАГНОСТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ»

Організатори: НАМН України, ДУ «Національний науковий
центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
НАМН України, Лабораторна та метрологічна служба НАМН
України, міжінститутський Референтний лабораторний
центр НАМН України
10.00–13.00 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
• Особливості вимог до проведення преаналітичного
та постаналітичного етапів лабораторних досліджень
лабораторними спеціалістами та сімейними лікарями
• Генетичні дослідження в практиці сімейного лікаря
• Молекулярно-генетичні критерії перебігу та ефективності
лікування хронічних лімфопроліферативних новоутворень
• Субфибрилітет - лабораторні дослідження для диференційної
діагностики в практиці сімейного лікаря
• Центральні та периферичні втрати аутотолерантності при
тимусзалежній міастенії
• Лабораторні критерії у діагностиці запальних та
дегенеративних захворювань суглобів
• Біомаркери гострого коронарного синдрому
14.00–17.00 ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
• Системна запальна відповідь у дітей
• Роль мелатоніна в патогенезі артеріальної гіпертензії у дітей
• Діагностика гострої та хронічної фази алергічного запального
процесу у пацієнтів з алергодерматозами
• Клініко-імунологічні аспекти вітаміну Д3 на етапах еволюції
цукрового діабету І типу у дітей та підлітків
• Використання сучасних наукових і діагностичних розробок
в якості скринінгових в сімейній медицині:
І частина. Визначення індивідуальної стрес-стійкості
ІІ частина. Неінвазивна біопсія печінки
• Роль лабораторних досліджень для визначення тактики
лікування серцевої недостатності
• Підхід до організації діагностики критичних станів.
Централізація менеджменту досліджень кислотно-лужного
стану за допомогою IT-рішень
• Інтелектуальна система керування збору зразків крові
• Якість стадії попереднього аналізу та керування процесами

