ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БАКТЕРІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ»

“Станція була тоді єдиним живим
центром, де бився пульс істинної
досліджницької наукової думки, і
серед нас, студентської молоді,
було дуже багато бажаючих туди
попасти працювати. (…) Станція
приваблювала увагу студентства, і
нам було приємно там бувати”.
Д.К. Заболотний

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БАКТЕРІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ»
Continental Hotel****
м. ОДЕСА, вул. Дерибасівська, 5
З питань проведення заходу:
Наталія Павлівна +38(048)7-700-796
Тетяна Георгіївна +38(048)7-700-301
Адреса для листування:
а/с 213, Одеса-23, 65023, Україна
тел./факс: +38(048)797-21-97
Електронна пошта: info@acsb.org.ua

СЕМІНАР
«Сучасні підходи до
організації
ефективної роботи
лабораторій
мікробіологічного
профілю в
ринкових умовах»

23 січня 2020 року
м. Одеса
вул. Дерибасівська, 5

Мікробіологія кишкових
ешеріхіозів
Шелкова Наталія
Григорівна, к.м.н. доцент
кафедри мікробіології,
вірусології
та імунології НМУ
ім. О. О. Богомольця

В сучасних умовах зростання конкуренції
на ринку послуг лабораторних досліджень, зокрема в галузі мікробіології, на
передній план виходять два актуальних
питання: контроль якості та достовірність
отриманих результатів.
Матеріально-технічне забезпечення,
сучасні методи дослідження та фаховий
персонал – ось три кити, на яких
тримається лабораторна справа
сьогодення.
В рамках підготовки до святкування
ювілейної дати від дня започаткування
Бактеріологічної станції в Одесі, та з
метою методичної підтримки фахівців
медичних лабораторій відкриваємо цикл
семінарів з робочою назвою «Зустрічі в
Одесі»
Чекаємо на Вас в самому центрі
культурної, історичної та ділової Одеси, в
5 хвилинах до Оперного театру та
Потьомкінських сходів. 10 хвилин до
Морського вокзалу і Соборної площі…
Голова ГО «БС»
С.В. Демченко

Народилась
16.10.1956 у Києві, має
вищу медичну освіту, 9
років стажу в якості лікаря-бактеріолога, закінчила
цільову аспірантуру за спеціальностями
мікробіологія, вірусологія при кафедрі
мікробіології Київського інституту удосконалення
лікарів, у 1991 році захистила кандидатську
дисертацію та здобула ступінь кандидата
медичних наук, лікар-бактеріолог вищої
кваліфікаційної категорії. З 1991 року працювала
асистентом кафедри мікробіології зазначеного
закладу, з 1998 року до березня 2019 – доцентом
кафедри мікробіології і епідеміології НМАПО імені
П. Л. Шупика. З березня 2019 року і по теперішній
час – доцент кафедри мікробіології, вірусології та
імунології НМУ імені О. О. Богомольця.
Освіта: 1973-1979 – Київський медичний
інститут імені акад. О. О. Богомольця, санітарногігієнічний факультет, спеціальність гігієна,
санітарія, епідеміологія; 1983 - спеціалізація з
бактеріології на кафедрі мікробіології Київського
інституту удосконалення лікарів; 1987-1990 –
аспірантура на кафедрі мікробіології Київського
інституту удосконалення лікарів. Спеціальність –
мікробіологія, вірусологія.
Захист дисертаційних робіт: 01.10.1991 р.
захистила дисертаційну роботу на тему
«Бактериально-ротавирусные взаимоотношения и
некоторые подходы к разработке лечебнопрофилактического противоротавирусного
препарата» за спеціальностями
03.00.07 - мікробіологія; 03.00.06 - вірусологія на
здобуття вченого ступеня кандидата медичних
наук. Наукові керівники: Знаменський Володимир
Олексійович – професор доктор медичних наук
завідувач кафедри мікробіології Київського
інституту удосконалення лікарів, Купчинський
Леонід Георгійович – кандидат медичних наук,
старший науковий співробітник Інституту
ветеринарної медицини НААНУ.

Етапи започаткування
бактеріології
в Одесі
Кузнєцов В’ячеслав
Олександрович, к.і.н.
ОНУ ім. І.І. Мечникова
Почесний член
Міжнародної
слов’янської академії
освіти імені
Я.А. Коменського.
Дійсний член Міжнародної академії БЖД.
Директор центру досліджень з історії освіти,
науки та техніки на півдні України імені
академіка В.І. Липського. Член національної
асоціації США з роботи з обдарованими
дітьми. Почесний доктор наук Міжнародної
академії природничої історії (Євросоюз).
Почесна грамота МОН України.

Дорожня карта
акредитації
лібораторії
мікробіологічного
профілю за
стандартом
ДСТУ ISO
15189:2015
Щерба Катерина Михайлівна, лікар-бактеріолог
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечникова»
Закінчила Дніпропетровську державну медичну
академію та здобула кваліфікацію спеціаліста за
спеціальністю «Медико-профілактична справа».
Проходила спеціалізацію та атестувалась при
Київській медичній академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю
«Бактеріологія». Працює в Дніпропетровській
обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова на
посаді лікаря-бактеріолога. Має позитивний
практичний досвід в підготовці лабораторії до
акредитації.

