
 

 
Семінар-практикум 

«Школа менеджера з якості» 

Дата та час проведення: 27 вересня 2019, 10.00-15.00 

Місце проведення: м. Київ, Виставковий центр ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, зал «Червоний» 

Організатор: Журнал «Лабораторна справа» 

 

ПРОГРАМА* 

10.00-10.05 ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ 

10.05-10.35 

Внутрішній аудит: проводимо правильно й ефективно. Практичні поради проведення 

внутрішнього аудиту СУЯ за вимогами ДСТУ EN ISO 15189:2015  та ISO 19011:2018 (п. 4.14.5 

ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Новиков Володимир, проф., д.ф-м.н., інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного 

регулювання та споживчої політики Одеської державної академії технічного регулювання та якості, 

м. Київ, керуючий власник ТОВ «НКЦ «Євроакадемія» 

10.35-11.05 

Причини виникнення скарг і рекламацій від споживачів лабораторних досліджень та шляхи 

їхнього вирішення. Практичні поради (п. 4.8  ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Данилюк Володимир, заступник генерального директора з лабораторної роботи ТОВ МЦ «Омега 

Київ» 

11.05-11.35 

Забезпечення біобезпеки та контролю за дотриманням протиепідемічного режиму в медичних 

лабораторіях. Практичні поради (п. 5.2.6 ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Катреча Людмила, керівник асоціації «Служба організації інфекційного контролю», координатор 

проекту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» 

11.35-11.50 ПЕРЕРВА 

11.50-12.20 

Роль завідувача медичної лабораторії при удосконаленні лабораторних процесів. Практичні 

поради (п. 4.1.1.4 ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Медведєва Ірина, к.м.н., завідувач клініко-діагностичної лабораторії КЗ СОР «Сумська обласна 

клінічна лікарня» 

12.20-12.50 

Як організувати ефективну систему контролю якості в лабораторії. Практичні поради (п. 5.6 

ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Філіпова Євгенія, зав. клініко-діагностичної лабораторії КЗ «Дніпровська обласна клінічна лікарня 

ім. І.І. Мечнікова» 

12.50-13.20 

Як купити через ProZorro те, що потрібно, а не те, що дешевше. Практичні поради щодо 

складання технічних вимог до предмету закупівлі (медичні вироби для лабораторій) (п. 4.6 ДСТУ 

EN ISO 15189:2015) 

Вовк Ріта, провідний спеціаліст із закупівель медичних виробів 

13.20-13.30 ПЕРЕРВА 

13.30-14.00 

Практичний досвід роботи з отримання результатів лабораторних досліджень у межах 

критичних інтервалів. Впроваджуємо вимоги (пп.. 5.8, 5.9, 5.10 ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Махмутова Людмила, завідувач клініко-діагностичної лабораторії Медичного центру  

ТОВ «Євролаб» 

14.00-14.30 

Ми пройшли аудит НААУ – 4 етапи акредитації медичної лабораторії на відповідність вимогам 

ДСТУ EN ISO 15189:2015  

Вінарська Наталія, к.б.н., консультант із посилення систем якості в лабораторіях ДУ «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України», головний редактор «Лабораторна справа» 

14.30-15.00 Підсумки. Відповіді на запитання. Видача сертифікатів 
  

                                                                                                                                                                                                              * В програмі можливі зміни та доповнення 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ – 999 грн. 

Для передплатників журналу – 899 грн. 



Для участі у семінарі-практикумі треба заповнити реєстраційну форму  

за посиланням РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА>>> 

Детальна інформація: 

(044) 583-04-22 

(066) 531-80-30 

(068) 586-08-66 

lab.sprava@vdpa.com.ua 
 

 
                                                                                                                                                                                                         

https://forms.gle/iuHadbDhXXPvLXVY7
mailto:lab.sprava@vdpa.com.ua

