
 
 

Науково-практична конференція  
«Системні рішення менеджменту медичних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ  

EN ISO 15189:2015 і органу акредитації» 
 

Дата та час проведення: 26 вересня 2019, 10.00–13.30 
Місце проведення: м. Київ, Виставковий центр ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, зал «Синій» 

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

 
ПРОГРАМА* 

 
Об'єднаний Комітет простежуваності в лабораторній медицині (JCTLM) – функції та призначення 
Рамазанова-Стьопкіна О.А., директор «Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю», член 
ТК4 КООМЕТ 
Забезпечення простежуваності і єдності вимірювань в медичних лабораторіях. Повірка та калібрування 
лабораторного обладнання відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та 
«Технічний регламент ЗВТ» 
Представник ДП «Укрметртестстандарт» 
Валідація, верифікація та оцінка невизначеності вимірювань в практиці медичних лабораторій відповідно до 
вимог національного стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. Практичні аспекти впровадження та організації 
експериментів. Застосування стандартів CLSI 
Мокийчук В.М., к.т.н., доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 
експерт-консультант Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю 
Стандартні операційні процедури – необхідність розробки, зміст, застосування інформації з методик 
виробника аналітичного обладнання та тест-систем 
Представник КДЛ медичного закладу 
Планування впровадження СМЯ в медичній лабораторії. Основні документи СМЯ, заходи підготовки до 
акредитації та процедура подачі пакета документів в НААУ 
Рамазанова-Стьопкіна О.А., директор «Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю», член 
ТК4 КООМЕТ 
Складові якості, від правильної експлуатації обладнання та вибору витратних матеріалів до 
міжлабораторних порівнянь. Аналіз і використання даних міжлабораторних порівнянь для моніторингу 
якості 
Єременко В.С., д.т.н., проф., зав. каф. інформаційно-вимірювальної техніки НТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 
експерт-аудитор, консультант Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю 
Особливості перепроектування існуючої клініко-діагностичної лабораторії з урахуванням вимог стандарту 
ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Лабораторії медичні. Додаткові вимоги до якості і компетентності» 
Білько Д.І., доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету «Києво-
Могилянська Академія», к.б.н., член робочої групи з біологічної безпеки 
Функціональні блоки лабораторних інформаційних систем (LIS) для медичної лабораторії відповідно до 
вимог стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015. Функціональні розширення LIS відповідно до вимог медичної 
реформи 
Погорілець М.О., керівник відділу впровадження LIS Міжнародної школи технічного законодавства і управління 
якістю 

 
 
 
 
 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


