
МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  

«Цукровий діабет – актуальні питання клінічної та  

лабораторної діагностики» 

18 листопада 2020 року у форматі онлайн з використанням 

відеоінструменту ZOOM був проведений міжвузівський науково-практичний 

семінар, приурочений  до всесвітнього дня боротьби з діабетом «Цукровий діабет 

– актуальні питання клінічної та лабораторної діагностики». 

Організаторами семінару виступили кафедра внутрішньої медицини 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та кафедра 

клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного 

університету. 

На семінарі були присутні 42 викладачі кафедр. Захід включав 4 доповіді, 

по 2 з кожної кафедри. Формат семінару передбачав презентації на клінічну 

тематику, де розглянуті проблемні питання діабетології. Доповіді доповнювалися 

презентаціями методів сучасних клінічних та лабораторних досліджень 

ускладнень цукрового діабету. Виступи перепліталися з обговореннями 

учасниками семінару означених проблем. 

Після завершення семінару усі учасники отримали сертифікати, що 

підтверджують участь у заході. 

 

МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Сахарный диабет – актуальные вопросы клинической и  

лабораторной диагностики» 

18 ноября 2020 года в формате онлайн с использованием видеоинструмента 

ZOOM был проведен межвузовский научно-практический семинар, 

приуроченный к всемирному дню борьбы с диабетом «Сахарный диабет - 

актуальные вопросы клинической и лабораторной диагностики». 

Организаторами семинара выступили кафедра внутренней медицины 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и кафедра 

клинической лабораторной диагностики Национального фармацевтического 

университета. 

На семинаре присутствовали 42 преподавателя кафедр. Мероприятие 

включало 4 доклада, по 2 с каждой кафедры. Формат семинара предусматривал 

презентации на клиническую тематику, где рассмотрены проблемные вопросы 

диабетологии. Доклады дополнялись презентациями методов современных 

клинических и лабораторных исследований осложнений сахарного диабета. 



Выступления переплетались с обсуждениями участниками семинара указанных 

проблем. 

После завершения семинара все участники получили сертификаты, 

подтверждающие участие в мероприятии. 

 

BILATERAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL SEMINAR  

«Diabetes mellitus - topical issues of clinical and laboratory diagnostics» 

On November 18, 2020, online via ZOOM, a bilateral scientific and practical 

seminar dedicated to the World Diabetes Day «Diabetes mellitus – topical issues of 

clinical and laboratory diagnostics » took place. 

Organizers of the seminar were Department of Internal Medicine of 

V. N. Karazin Kharkiv National University and Department of Clinical Laboratory 

Diagnostics of the National University of Pharmacy. 

The seminar was attended by 42 teachers of the departments. The event included 

4 reports, 2 from each department. The format of the seminar included presentations on 

clinical topics, where the problematic issues of diabetology were considered. The 

reports were supplemented with presentations of methods of modern clinical and 

laboratory studies of diabetes mellitus complications. The speeches were intertwined 

with the discussion of these problems by the participants of the seminar. 

After the completion of the seminar, all participants received certificates 

confirming their participation in the event. 

 


