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ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
Назва доповіді
10.30 – 11.00
11.00 – 11.10

Організація

ПІБ, посада

Реєстрація учасників
Вступне слово

ТОВ «Укрбіо»

Скрипов Володимир Георгійович,
директор

БЛОК «Імплементація EUCAST в Україні»
11.10 – 11.40

Впровадження стандартів EUCAST,
як частина Національного плану
дій щодо боротьби зі стійкістю до
антимікробних препаратів

11.40 – 12.20

Знайомство із стандартами
визначення чутливості до
антибіотиків EUCAST

12.20 – 13.00

Можливості програми WHONET
для контролю за
розповсюдженням внутрішньолікарняних інфекцій

13.00 – 14.00

Антибіотикорезистність основних
патогенів, що викликають
захворювання у тварин

14.00 – 15.00

ДЗ "Український центр з
контролю та моніторингу
захворювань МОЗ України"

Глушкевич Тетяна Георгіївна,
завідувач бактеріологічною
лабораторією

ДЗ "Український центр з
контролю та моніторингу
захворювань МОЗ України"

Яновська Валентина
Володимирівна, к.м.н., завідувач
Референс-центром молекулярної
діагностики інфекційних хвороб

ДНДІ лабораторної
діагностики та ветеринарносанітарної експертизи

Гаркавенко Тетяна Олександрівна,
завідувач науково - дослідного
бактеріологічного відділу, канд.
вет. наук, ст. н. сп.

Перерва

БЛОК «Бакпосів крові – сучасний погляд на чинники успіху»
15.00 – 16.00

Мікробіологічні критерії
діагностики катетер-асоційованих
інфекцій кровотоку

НДСЛ "Охматдит"

Головня Оксана Михайлівна,
завідувач бактеріологічної
лабораторії

16.00 – 16.30

Бакпосів крові – преаналітичний
етап та особливості культивування

ТОВ «УКРБІО»

Смалюк Юрій Володимирович,
сертифікований апплікатор
bioMerieux, Франція

16.30 – 17.00

Сучасні можливості
мікробіологічної лабораторії –
рішення від bioMerieux, Франція

ТОВ «УКРБІО»

Васильченко Олексій
Миколайович, фахівець з
маркетингових комунікацій

* Участь у заході безкоштовна. Обов’язкова реєстрація. Якщо Ви плануєте відвідати наш захід, будь-ласка, заповніть
форму на сайті організаторів виставки, або відправте дані з форми чи заповнену форму до компанії Укрбіо за ел.
адресою avas.ukrbio@gmail.com.
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ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІБ
ПОСАДА
НАЗВА ЗАКЛАДУ
МІСТО
ТЕЛЕФОН
E-MAIL

*Участь у заході безкоштовна. Обов’язкова реєстрація. Якщо Ви плануєте відвідати наш захід, будь-ласка,
заповніть форму на сайті організаторів виставки або відправте заповнену форму до компанії «Укрбіо» за
ел. адресою avas.ukrbio@gmail.com. При виникненні питань звертатися за тел. (044) 205-56-20.

