УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Дата та час
проведення
Місце проведення:
Організатори:

17-19 жовтня 2017 року, зал №9
м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал № 9
Рада експертів з лабораторної діагностики НАМН, 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
ПРОГРАМА:*
17 жовтня 2017 року, зал №9

11.10-11.45
12.00-12.40

12.50-13.50

14.00-15.00

15.00-15.40

15.40-16.20
16.20-17.00
17.10-18.00

Майстер-клас «Лабораторна діагностика дісметаболічної кардіоміопатії: як запідозрити, чого
очікувати»
Спутай Ю.О. – комерційний директор, ТОВ «Вега Медіка»
Майстер-клас «Лабораторна діагностика глікованого гемоглобіну: сучасні можливості»
Спутай Ю.О. – комерційний директор, ТОВ «Вега Медіка»
Майстер-клас «Презентація вітчизняного автоматичного аналізатора глюкози та лактату кровіGLTEST»
Проводить: Шерстюк О.В., заступник директора ТОВ «МК Квертімед
Україна», канд.техн.наук., лікар-лаборант
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
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
Scientific)
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
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

10.30-11.30

11.40-12.20

12.30-13.30

13.40-14.10
14.20-14.50
15.00-15.40
15.50-16.35

16.45-17.15

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»
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»
Майстер-клас «Високоточні результати при дослідженні гемостазу: на що повинен звертати увагу
лаборант для отримання достовірних результатів?»
Проводить: Мр. Вайда Золтан, головний науковий спеціаліст Diagon по лінії коагулології
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»
Майстер-клас «Нова лінійка автоматичних гематологічних аналізаторів 3-діфф BC-20s, BC-30s»
Проводить: Лазун В.Ю., кер. відд. медичного лабораторного обладнання компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
Майстер-клас «Переваги та особливості автоматичного біохімічного аналізаторів BS-230/240,
Mindray у використанні»
Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
Майстер-клас «ВА 200 від BioSystems – новинка, яка зацікавить кожного»
Проводить: Буденчук Ігор Вікторович, ТОВ «Медігран Україна»
Майстер-клас «Особливості застосування імунохемілюмінесцентного методу в лабораторній
діагностиці»
Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
Майстер-клас «Кількісні імуноферментні експрес-аналізатори та їх використання в лабораторній
діагностиці»
Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст по продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
19 жовтня 2017 року, зал №9

9.30-12.00

12.10-13.10
13.20-14.20
14.30-15.30
15.40-16.10

Майстер-клас «Молекулярно-генетична діагностика у вирішенні клінічних задач»
Проводять: Микитенко Д.О., к.м.н, доцент, врач-генетик, завідуючий генетичною лабораторією Клініки
репродуктивної медицини «НАДІЯ» та Кошель І.М., керівник відділу молекулярної діагностики, ТОВ
«Вектор-Бест-Україна»
Майстер-клас «ПЛР від Bio-Rad: три покоління. Погляд у майбутнє»
Проводить: Анастасія Шнирьова, спеціаліст з продукції компанії Bio-Rad Laboratories, Inc
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»
Майстер-клас «Провідний метод сучасної лабораторної діагностики інфекцій сечовивідних шляхів»
Проводить: Коноз Тетяна Альбертівна, лікар-бактеріолог, ТОВ «ЛАДА-МЕД»
Майстер-клас «Сучасні рішення в автоматизації досліджень сечі»
Проводить: Лашта Р.В., інженер з організації експлуатації та ремонту, філія ТОВ «Діамеб» в м. Києві

Участь в науково-практичних заходах виставки безкоштовна!

* В програмі можливі зміни та доповнення

