
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій,  

які проводитимуться у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 

 

Семінар «Глобальні стандарти  

забезпечення процесів якості в закладах охорони здоров’я» 
 

Дата та час проведення: 17 вересня 2020 року, 13.00-18.00 

Місце проведення: 
конференц-зона №1 

ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

Організатор: 
ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна школа технічного 

законодавства та управління якістю» (ISTL) 

Модератори: Рамазанова-Стьопкіна Олена Альфредівна, провідний експерт, аудитор, 

консультант ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна школа 

технічного законодавства та управління якістю»  

Білько Денис Іванович, к.б.н., доцент, кафедра лабораторної діагностики 

біологічних систем, Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» 

 

ПРОГРАМА* 

 

13.00-13.15 Відкриття семінару 

13.15-14.00 Нові підходи до управління якістю надання медичної допомоги на національному рівні 

Ковальова О.М., д.мед.н., професор, головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та 

методології Департаменту моніторингу НСЗУ 

14.00-14.45 Заходи захисту під час проведення догляду за пацієнтами 

Колесник Р., фахівець відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю 

Центру громадського здоров’я МОЗ України 

14.45-15.30 Практика впровадження міжнародних стандартів в медичному закладі  

Зукін Вадим, заступник генерального директора зі стратегічного планування пологового 

будинку «Лелека» 

15.30-16.00 Ризик-менеджмент в медичному закладі: моніторинг індикаторів якості, ідентифікація 

ризиків, їх оцінка та заходи по зменшенню ризиків 

Сазоненко Л.В., в.о. заступника директора з організаційно-методичної роботи, 

представник вищого керівництва з якості КНП «Перинатальний центр м. Києва», 

Рамазанова-Стьопкіна О.А., консультант ТОВ «Навчально-методичний центр 

«Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю» 

16.00-16.40 Практика стандартизації роботи медичних закладів інструментами ЛІН-менеджменту 

Гончарова Ю.О., к.мед.н., медичний директор, МЦ «Френдлік» 

16.40-17.20 Управління знаннями медичного закладу в рамках використання МІС 

Погорілець М.О., провідний експерт-консультант з питань розвитку програмного 

забезпечення ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна школа технічного 

законодавства та управління якістю» 

17.20-17.45 

 

Акредитація лабораторій медичних закладів відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 

15189:2015 

Рамазанова-Стьопкіна О.А., консультант ТОВ «Навчально-методичний центр 

«Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю» 

17.45-18.00 Заключення: дискусія та питання 

Видача сертифікатів ISTL 
 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*В програмі можливі зміни та доповнення 


