
В програміможливізміни та доповнення 

я 

 
V щорічна Науково-практична конференція 

«Практика медичних лабораторій і глобальні стандарти забезпечення 
процесів якості» 

 
Дата проведення: 19 грудня 2018 року, 8:30-18.00 

Місце проведення: м. Київ, готель Братислава, вул. А. Малишка, 1, 
2 поверх, зала «Конгрес». 

 

ПРОГРАМА* 
 

Модератор - Самойліченко Ольга Вікторівна, директор Органу сертифікації персоналу Навчально- 
методичного центру «Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю»,  

канд. техн. наук, доцент 
 

Реєстрація учасників 

8:30 –9:30  Вручення персонального пакету учасника конференції 

Відкриття конференції 

9:30 – 9:50 Вітальне слово 
Представник вищого керівництва Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 
РАМАЗАНОВА-СТЬОПКІНА ОЛЕНА АЛЬФРЕДІВНА - директор Міжнародної 
школи технічного законодавства та управління якістю. 

Пленарні доповіді 
9:50- 10:30 Результати проведення програм перевірки професійного рівня (МПР) 

медичних лабораторій. 
Доповідач – представник Українського референс-центру з клінічної 
лабораторної діагностики та метрології Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України. 

10:30- 11:00 Метрологічне забезпечення вимірювань та метрологічної 
простежуваностів медичних лабораторіях.  
Доповідач –ГЛЄБОВ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ, канд. техн. наук, директор 
Науково-виробничого інституту вимірювань складу, властивостей і кількості 
речовин і матеріалів та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки 
ДП "Укрметртестстандарт". 

11:00 -  11:30 Стандарти CLSI: застосування для проведення валідації, верифікації та 
оцінювання невизначеності методик досліджень. 
Доповідач – МОКІЙЧУК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, канд. техн. наук, 
доцент, доцент кафедри Інформаційно - вимірювальної техніки Національного 
технічного університету України «КПІ ім. Сікорського», експерт-аудитор, 
консультант Міжнародної школи технічного законодавства та управління 
якістю.  



 

Додаткова інформація: +380 (44) 583-04-22, +380 (66) 531-80-30, +380 (68) 586-08-66 
e-mail: lc@p-a.com.ua 

Контактна особа: Марія Яковенко 

                                            

11:30-12:00 Індикатори якості – вибір, оцінювання та аналізування.  
Доповідач – РАМАЗАНОВА-СТЬОПКІНА ОЛЕНА АЛЬФРЕДІВНА - директор 
«Міжнародної школи технічного законодавства та управління якістю», член 
ТК 4 КООМЕТ.  

12:00-12:20 Перерва на каву в ресторані готелю «Братислава». 

12:20-12:50 Досвід підготовки до акредитації, впровадження і підтримка системи 
менеджменту якості медичної лабораторії відповідно до вимог стандарту 
ДСТУ EN ISO 15189:2015.  
Доповідач – представник КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер». 

13:10 – 13:40 Застосування міжнародних технічних специфікацій ISO/TS 20658 
стосовно відбору, прийому зразків та поводження з ними. 
Доповідач – МОКІЙЧУК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, канд. техн. наук, 
доцент, доцент кафедри Інформаційно - вимірювальної техніки Національного 
технічного університету України «КПІ ім. Сікорського», експерт-аудитор, 
консультант Міжнародної школи технічного законодавства та управління 
якістю. 

13:40– 14:40 Обід в ресторані готелю «Братислава». 

14:40- 15:00 Функції та можливості менеджера з якості медичних лабораторій 
відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. 
Доповідач – РАМАЗАНОВА-СТЬОПКІНА ОЛЕНА АЛЬФРЕДІВНА - директор 
«Міжнародної школи технічного законодавства та управління якістю», член 
ТК 4 КООМЕТ. 

15:00-15:30 Підвищення кваліфікації персоналу медичних лабораторій в галузі 
лабораторних досліджень (по методах досліджень). 
Доповідач – БІЛЬКО НАДІЯ МИХАЙЛІВНА, д-р мед. наук, професор, 
завідувач кафедри Лабораторної діагностики біологічних систем 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

15:30 – 16:50 Особливості проектування клінічних лабораторій: теорія, нормативи, 
практика.  
Доповідач – БІЛЬКО ДЕНИС ІВАНОВИЧ, канд. біол. наук, доцент, доцент 
кафедри Лабораторної діагностики біологічних систем Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». 

16:50 – 17:10  Функціональні блоки лабораторних інформаційних систем (LIS) для 
медичної лабораторії відповідно до вимог стандарту  
ДСТУ EN ISO 15189:2015. 
Доповідач – ПОГОРІЛЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ – експерт-
консультант з питань розвитку програмного забезпечення Міжнародної школи 
технічного законодавства та управління якістю. 

17:10 – 17:30  Розіграш книг серії «ДСТУ EN ISO 15189:2015. Довідник фахівця»: Книга 1 – 
«Основні процеси в таблицях і діаграмах» та Книга 2 «Аудит систем 
управління і процесів».  

17:30 – 18:00 Вручення сертифікатів учасникам конференції 
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