VIІ науково-практична конференція
«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя
та безпеки харчових продуктів»
Дата та час
19 жовтня 2018, 9.30–15.30
проведення:
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал №3
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та Державний науково-контрольний інститут
Організатори:
біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)
спеціалісти центрального апарату Держпродспоживслужби, фахівці ДНДІЛДВСЕ,
ДНКІБШМ, директори філіалів ДНДІЛДВСЕ та регіональних державних лабораторій
Учасники:
Держпродспоживслужби, інші запрошені гості

9.30-9.40
9.40-9.50
9.50-10.05
10.05-10.20
10.20-10.35
10.35-10.50
10.50-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.30
13.30-13.45

ПРОГРАМА*
Відкриття конференції. Вступна промова
Представник Держпродспоживслужби України
Вітальна промова
Піщанський О.В., в.о. директора ДНДІЛДВСЕ
Значення лабораторної діагностики в умовах сучасних викликів для ветеринарної
медицини
Головко А.М., д.вет.н., акад. НААН, директор ДНКІБШМ
Підходи до проблеми антибіотикорезистентності в рамках «Єдине здоров’я»
Гаркавенко Т.О., к.вет.н., с.н.с., ДНДІЛДВСЕ
Сучасні методи визначення антибіотикорезистентності
Козицька Т.Г., ДНДІЛДВСЕ
Європейські стандарти щодо мікробіологічних досліджень харчового ланцюга
Семенчукова І.В., ДНДІЛДВСЕ
Автоматизовані скринінгові методи в мікробіології
Мех Н.Я., ДНДІЛДВСЕ
Кава-брейк
Лабораторний контроль пріонних інфекцій тварин в Україні
Ложкіна О.В., к.вет.н., ДНДІЛДВСЕ
Молекулярно-генетичні методи діагностики в системі контролю інфекційних хвороб
Сапачова М.А., к.вет.н., ДНДІЛДВСЕ
КЧС в інфекційній патології свиней
Бабкін М.В., к.вет.н., с.н.с., керівник Національного агентства ветеринарних
імунобіологічних засобів ДНКІБШМ
Репродуктивно-респіраторній синдром свиней
Гаврасьева Н.В., к.вет.н., зав. сектором, ДНКІБШМ
Весняна віремія коропа та сучасні вимоги щодо моніторингу та діагностики даного
захворювання
Мірошніченко О.І., ДНДІЛДВСЕ
Перерва
Вірусна геморагічна хвороба кролів – реальна загроза кролівництву України
Напненко О.О., к.вет.н., с.н.с., завідувач НЦШМ ДНКІБШМ

13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.30

Гуманізація системи контролю якості ветеринарних імунобіологічних засобів
Романенко О.А., к.вет.н., завідувач лабораторії вивчення сказу ДНКІБШМ
Сучасні методи та перспективні напрямки визначення мікотоксинів
Камінська О.В., ДНДІЛДВСЕ
Продукти бджільництва. Контроль якості за фізико-хімічними показниками
Кішик Т.М., ДНДІЛДВСЕ
Розробка та впровадження методу визначення карбадоксу та олаквіндоксу за
допомогою РХ-МС-МС. Розширення плану державного моніторингу
Байєр О.В., к.вет.н., ДНДІЛДВСЕ
Розробка методу визначення гістаміну в рибі та рибній продукції за допомогою
високоефективної рідинної хроматографії з використанням ультрафіолетового
детектора
Марченко Т.В., ДНДІЛДВСЕ
Обговорення доповідей. Видача сертифікатів учасникам конференції
Модератор Меженський А.О.

Участь в науково-практичних заходах Виставки на безоплатній основі!

* В програмі можливі зміни та доповнення

