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ПРОГРАМА
науково-практичної конференції

для лікарів-гематологів, онкологів
і клінічних лаборантів

м. Київ

4–5 жовтня 2018 р.

СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ  
МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИХ СИНДРОМІВ  

І ГОСТРОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ

СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ  
МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИХ СИНДРОМІВ  

І ГОСТРОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ



Спонсор – ТОВ «Др. Редді'c Лабораторіс Лімітед » в Україні
03131, Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», 11-й поверх, офіс 11А,
 тел: +38 (044) 492-31-73. факс: +38 (044) 492-31-74. www.drreddys.ua

Інформаційні спонсори –  Науково-практичний журнал «Онкологія»
Медична газета «Здоров'я України XXI сторіччя»

Вельмишановний (а)

Інститут експериментальної патології, онкології 
і радіобіології  ім. Р.Є. Кавецького НАН України та 

Державна установа «Національний науковий центр 
радіаційної медицини НАМН України» запрошують Вас 

взяти участь у науково-практичній конференції для 
лікарів-гематологів, онкологів і клінічних лаборантів

Лекції і практичні заняття проводитимуться  
4–5 жовтня 2018 р. 

в Інституті експериментальної патології,  
онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України  
(вул. Васильківська, 45; метро «Васильківська»)

Початок о 1000



Відкриття конференції
Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України академік НАНУ В.Ф. Чехун 
Зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО 
ім. П.Л. Шупика проф. Г.Г. Луньова 

Лекція «Сучасна класифікація мієлодиспластичних синдромів» 
     проф. Д.Ф. Глузман, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Т.С. Іванівська (25 хв.)  

Лекція «Цитогенетична та молекулярна діагностика МДС»
      проф. С.В. Кліменко (20 хв.)

Лекція «Стратифікація лікувальної тактики МДС»
      проф. З.В. Масляк (25 хв.)

Лекція «Гострі мієлоїдні лейкози. Класифікація ВООЗ (2016)  
та МКХ-11 (2018)» 
     д.м.н. Л.М. Скляренко, проф. Д.Ф. Глузман, к.б.н. Т.С. Іванівська (25 хв.) 

Лекція «Сучасні погляди на лікування ГМЛ» 
     к.м.н. О.Ю. Міщенюк (30 хв.)

13.00-13.30 кава-брейк

Практичні заняття з лабораторної діагностики онкогематологічних 
захворювань
    д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Т.С. Іванівська, к.б.н. С.В. Коваль

4 жовтня 2018 року  

5 жовтня 2018 року  

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й

  1000–1500

  1000–1500

Презентація нового науково-практичного посібника «Современная 
классификация и диагностика миелодиспластических синдромов»
     к.б.н. С.В. Коваль, к.б.н. О.О. Фільченков, к.б.н. М.П. Завелевіч   

Ознайомлення з методами цитохімічних та імуноцитохімічних дослід- 
жень у Відділі онкогематології
    Л.Ю. Полудненко, О.С. Поліщук

Практичні заняття з лабораторної діагностики онкогематологічних 
захворювань 
    д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Т.С. Іванівська, к.б.н. С.В. Коваль



Щоб вони могли 
      бути разом…1,2

Нові можливості для 
пацієнтів з МДС* та ГМЛ**,
що змінюють звичайний 
розвиток захворювання
*МДС – мієлодиспластичний синдром
**ГМЛ – гостра мієлоїдна лейкемія Ре
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Витяг з ІНСТРУКЦІЇ для медичного застосування лікарського засобу  ВИНДУЗА (WINDUZA)
Склад: діюча речовина: azacitidine; 1 флакон містить азацитидину 100 мг; допоміжні речовини: маніт, вода для ін’єкцій. Лікарська форма. Ліофілізат 
для розчину для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні агенти. Аналоги піримідину.  Код АТХ L01B C07. Клінічні характеристики. 
Показання.  • мієлодиспластичний синдром (МДС) проміжного-2 та високого ризику, згідно з міжнародною прогностичною шкалою (IPSS);  • хронічний 
мієломоноцитарний лейкоз (ХММЛ) із 10-29 % бластів кісткового мозку без мієлопроліферативного захворювання; • гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ) 
із 20-30 % бластів і мультилінійною дисплазією, згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).  Протипоказання. Підвищена 
чутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин. Поширені злоякісні пухлини печінки. Годування груддю. Спосіб застосування та 
дози. Рекомендована початкова доза для першого циклу лікування для всіх пацієнтів незалежно від базальних лабораторних гематологічних показників 
– 75 мг/м2 площі поверхні тіла у вигляді підшкірної або внутрішньовенної ін’єкції щодня упродовж 7 днів, після цього – період відпочинку 21 день 
(28-денний цикл лікування). Рекомендовано проводити принаймні 4-6 циклів лікування.  Побічні реакції.  До найбільш частих серйозних небажаних 
реакцій (> 2 %), які спостерігались у ході досліджень, належать фебрильна нейтропенія (8,0 %) та анемія (2,3 %). До інших серйозних небажаних реакцій 
належать інфекції та ін. Термін придатності.  2 роки.  Умови зберігання. Зберігати в  оригінальній упаковці при температурі 20 – 25 °С. Зберігати 
в недоступному для дітей місці. Упаковка. 1 флакон з ліофілізатом у картонній коробці. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Д-р Редді’с 
Лабораторіс Лтд .

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою: ТОВ «Др.Редді’с Лабораторіз», Столичне шосе, 103, оф. 11-А, м. Київ, Україна, 03131,  
тел. +380444923173. Інформація про лікарський засіб, призначена для медичних та фармацевтичних працівників.  
Перед призначенням ознайомтеся з повною інформацією про лікарський засіб в інструкції з медичного застосування.  WIN 26.06.2018 ONCO


