
 
 

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

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

 

Семінар-практикум  

«ШКОЛА МЕНЕДЖЕРА З ЯКОСТІ  

за стандартом ДСТУ EN ISO 15189:2015»* 
 

Дата та час проведення: 25 вересня 2020 року, 10.00-15.30 

Місце проведення: зал «Синій», ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

Організатор: Журнал «Лабораторна справа» 

 

ПРОГРАМА** 

 

10.00-10.30 Керування інформацією лабораторії (п. 5.10 ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Медведєва Ірина, канд.мед. наук, завідувач клініко-діагностичної лабораторії КЗ СОР 

«Сумська обласна клінічна лікарня» 

10.30-11.00 Укладання угод на послуги лабораторії і видача результатів: практичний досвід (п. 4.4, 

5.7, 5.9 ДСТУ ЕN ISO 15189:2015) 

Данилюк Володимир, заступник генерального директора з лабораторної роботи ТОВ МЦ 

«Омега Київ» 

11.00-11.30 Лабораторія генетичного аналізу: від проекту на папері до запуску у роботу (безпека, 

інфраструктура, документальний супровід). Практичний досвід 

Рущак Володимир, канд. біол. наук, директор по науці, ТОВ «Ультрагеном», 

Максимович Ярослава, канд. біол. наук, старший науковий співробітник відділу 

молекулярної імунології, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 

11.30-12.00 Огляд процедур верифікації якісних методів. Практичні поради 

Олександр Чуваков, член Американського товариства клінічних патологів (ASCP), директор 

банку пуповинної крові, інших тканин людини «Гемафонд», (м. Київ) 
 

12.00-13.00 
 

ПЕРЕРВА 
 

13.00-13.30 Де виникла помилка? Йдемо за процесами. Практичний досвід (п. 5.4, 5.7, 5.9 ДСТУ ЕN 

ISO 15189:2015) 

Тимченко Євгенія, начальник серологічного відділу КДЛ КП «Дніпропетровська обласна 

клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради 

13.30-14.00 Як ефективно співпрацювати з пунктами забору біологічного матеріалу. Практичний 

досвід (п. 5.4 ДСТУ ЕN ISO 15189:2015) 

Єлагіна Тетяна, завідувач клініко-діагностичної лабораторії, Київський міський центр 

профілактики та боротьби зі СНІДом 

14.00-14.30 Внутрішньолабораторний контроль якості (ризик-орієнтований, з використанням 

зразків пацієнтів та інші направлення). Практичний досвід (п. 5.6.2 ДСТУ EN ISO 

15189:2015) 

Олександр Чуваков, член Американського товариства клінічних патологів (ASCP), директор 

банку пуповинної крові, інших тканин людини «Гемафонд», (м. Київ) 

14.30-15.00 Акредитація – обираємо свій шлях: цілком або частками? Практичний досвід 

Танасійчук Ірина, канд. мед. наук, начальник управління за діяльністю лабораторіями ДУ 

«Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

15.00-15.30 Кому, який стандарт потрібен і навіщо? Рівні стандартів за EA Horizontal Harmonization 

Committee (про ISO 15189, 17025, 17043, 15195, 9001 та інше) 

Вінарська Наталія, канд. біол. наук, головний редактор журналу «Лабораторна справа», 

директор з якості корпорації East West Biopharma/ALLBIO 
 

 

*Участь в семінарі – практикумі на платній основі!  
**В програмі можливі зміни та доповнення 


