
 
 
 
 
 

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

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

Круглий стіл  
«Ризик-менеджмент в медичній лабораторії: практикум та обговорення»*  

Дата та час проведення: 23 вересня 2020 року, 10.00-17.00   
Місце проведення: зал «Синій», ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

  

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

законодавства та управління якістю» (ISTL)  

ПРОГРАМА**  
 

I частина  
Круглий стіл: дискусія на тему «Зовнішні ризики медичної лабораторії під час 
медичної реформи. Зовнішні чинники, що впливають на роботу медичної  

10.00-12.00 лабораторії (карантин, соціально-економічні процеси, процеси державного 
регулювання, економіко-правові процеси, маркетингові та інформаційні процеси, 
процеси підтвердження технічної компетенції медичних лабораторій тощо) та ризики 
що виникають»  

Ведучі дискусії  
Білько Д., к.б.н., доцент кафедри лабораторної діагностики НУ «Києво-Могилянська Академія»  
Рамазанова-Стьопкіна О., провідний консультант в галузі розробки та впровадження СМЯ 

медичних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO15189, Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю 

Учасники дискусії  
Представники НСЗУ (уточнюється),  

Горицький В.М. д.т.н., професор, екс.голова НААУ – «Підготовка медичної лабораторії до 

акредитації на відповідність ДСТУ EN ISO 15189:2015. На що очікувать?» 

 Колесник Р., фахівець відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру 

громадського здоров’я МОЗ України – «Інфекційний контроль в медичній лабораторії»,  

Білько Н.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри лабораторної діагностики НУ «Києво-

Могилянська Академія» - «Підвищення кваліфікації персоналу медичної лабораторії»,  

Глєбов А.Б. к.т.н, директор Науково-виробничого інституту вимірювань складу, властивостей і 

кількості речовин і матеріалів та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки ДП 

«Укрметртестстандарт» - «Калібрування лабораторного обладнання- ризики та помилки», 

представники Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика: 

Обертинська О.В., доцент кафедри вірусології , заслужений лікар України, к.мед.наук, Степанюк 

С.В., доцент кафедри вірусології, заслужений працівник охорони здоров’я , к.б.н., Прилипко В.О., 

асистент кафедри вірусології  - «Типові помилки та ризики при ПЛР діагностиці COVID-

19.Практичний досвід»  

 

12.00-12.30 Запитання та відповіді 

12.30-13.00 Перерва 

13.00-17.00 II частина 

 Круглий стіл: робота в групах на тему «Внутрішні ризики медичної лабораторії 

 по базовим процесам системи менеджменту якості відповідно до вимог ДСТУ 

 EN ISO 15189:2015» 

13.00-13.30 Вступна  доповідь  «Інструменти  застосування  ризик-менеджменту  в  медичній 

 лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015, ISO 31000, ISO 31010. 

 Процесний підхід» 

 Доповідачі: Д. Білько, О. Рамазанова-Стьопкіна 

http://labcomplex.com/nauchno-prakticheskaya-programma/#ac_9757_collapse1


 Доповідь «Взаємозв’язок управління невідповідними роботами та виявленням 

13.30-14.00 ризиків». Управління реєстром ризиків 

 Доповідач: О. Наложитова, завідувач КДЛ КНП «Перинатальний Центр  м. Києва» 

14.00-15.00 Робота в групах по виявленню ризиків процесів та їх оцінка 

 Учасники працюють в групах 

 Група 1. Ризики процесів «Управління документацією та записами (п.4.3,п. 4.13 

 ДСТУ EN ISO 15189)» 

 Модератор: Ганна Шоломицька, керівник відділу стандартизації та якості КНП 

 «Дитяча міська поліклініка №6» ОМР, м. Одеса 

 Група 2. Ризики процесу «Управління невідповідними роботами (п.4.9)» 

 Модератор: Дарина Козлова, менеджер з якості КДЛ КНП «Перинатальний Центр 

 м. Києва», м. Київ 

 Група 3. Ризики процесу «Управління внутрішнім аудитом (п.4.14)» 

 Модератор:  Олена  Рамазанова-Стьопкіна,  провідний  консультант  в  галузі 

 розробки та впровадження СМЯ медичних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ 

 EN ISO15189, м. Київ 

 Група 4. Ризики процесу «Управління обладнанням та реагентами (п.5.3)» 

 Модератори: Денис Білько, к.б.н., доцент кафедри лабораторної діагностики НУ 

 «Києво-Могилянська  Академія»,  Майя  Дякова,  завідувач  КДЛ  КНП  «Ізмаїльська 

 міська центральна лікарня» ІМР, м. Ізмаїл 

 Група 5. Ризики процесу «Управління преаналітикою (п.5.4)» 

 Модератор: Наталія Гургенідзе,  завідувач  медичної лабораторії ТОВ  «Сінлаб  - 

 Україна», м. Київ 

 Група 6. Ризики процесів «Управління аналітичним процесом (п.5.5, п.5.6)» 

 Модератори: Людмила Галка, завідувач КДЛ КНП «Черкаська обласна лікарня» 

 ЧОР,  м.  Черкаси;  Максим  Білоножко  експерт-аудитор  систем  менеджменту 

 кості медичних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015, ISTL, 

 м. Дніпро 

 Група 7. Ризики процесу «Управління постаналітичним процесом (п.5.7, п.5.8, 

 п.5.9)» 

 Модератор:   Лариса   Рудакова,   Заступник   головного   лікаря   з   спеціальної 

 лабораторної діагностики керівник ЦСЛД КНП «Черкаський обласний онкологічний 

 диспансер» ЧОР, м. Черкаси 

 Група 8. Ризики процесу «Управління інформацією лабораторії, ЛІС (п.5.10)» 

 Модератор:  Микола  Погорілець,  провідний  експерт-консультант  з  питань 

 розвитку програмного забезпечення Міжнародної школи технічного законодавства 

 та управління якістю, м. Київ 

15.00-16.00 Доповіді робочих груп про виявлені ризики процесів та їх оцінку 

16.00-16.30 
Доповідь «Матриця оцінки результативності системи управління ризиками» 

Доповідач: Д. Білько  

16.30-17.00 
Підведення підсумків круглого столу 

Доповідач: О. Рамазанова-Стьопкіна  

 

 

Увага! Всім учасникам круглого столу видається сертифікат ISTL  
з кваліфікацією «Спеціаліст медичної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 в 

галузі ризик-менеджменту» 
 

 

Кількість місць обмежена! 

*Участь в науково-практичному заході Конгресу на платній основі! 

**В програмі можливі зміни та доповнення 


