
 
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»  
 

X НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В МЕДИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ» 

 
Дата та час проведення: 18 квітня 2019, 13.30–17.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 15 

Організатор: Навчально-методичний центр «Міжнародна школа технічного законодавства та 
управління якістю» 

Модератор: Рамазанова-Стьопкіна Олена Альфредівна 
 

ПРОГРАМА* 
 

13.30-13.40 Привітальне слово від організаторів 

13.40-14.30 

Практика підготовки до акредитації: роль менеджера з якості та розробка документації системи 
менеджменту якості в медичній лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 та 
НААУ 
Рамазанова-Стьопкіна О.А., НМЦ «Міжнародна школа технічного законодавства та управління 
якістю», провідний аудитор, експерт, консультант 

14.30-15.10 

Особливості проектування та перепроектування клінічних лабораторій: теорія, нормативи, 
практика – з урахуванням вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 
Білько Д.І., доц. каф. лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету 
«Києво-Могилянська Академія», к.б.н., член робочої групи з біологічної безпеки, експерт-аудитор, 
провідний консультант НМЦ «Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю» 

15.10-15.40 

Взаємозв’язок індикаторів якості, ризиків та запобіжних дій в медичній лабораторії відповідно 
до ДСТУ EN ISO 15189:2015 
Рамазанова-Стьопкіна О.А., НМЦ «Міжнародна школа технічного законодавства та управління 
якістю», провідний аудитор, експерт, консультант 

15.40-16.20 

Впровадження стандартів CLSI для проведення валідації, верифікації та оцінювання 
невизначеності методик досліджень в практику медичних лабораторій та використання 
програм розрахунку з відкритого доступу INTERNET 
Мокійчук В.М., к.т.н., доц. каф. Інформаційно- вимірювальної техніки Національного технічного 
університету України «КПІ ім. Сікорського», експерт-аудитор, провідний консультант НМЦ 
«Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю» 

16.20-17.00 

Базовий функціонал та додаткові модулі лабораторної інформаційної системи (LIS) для 
медичної лабораторії відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 
Погорілець М.О., провідний експерт-консультант з питань розвитку програмного забезпечення 
НМЦ «Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю» 

17.00-17.15 Вручення сертифікатів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


