
 
 

Семінар 
«Методичні аспекти підготовки до акредитації медичної лабораторії на відповідність ДСТУ EN ISO 15189» 

Дата та час проведення: 19 жовтня 2018, 10.00-16.00 
Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільон №1, зал №2 

Організатори: ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна школа технічного 
законодавства і управління якістю» (ISTL); Журнал «Лабораторна справа» 

 
ПРОГРАМА* 

 
Секція від «Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю» 

Модератор - Самойліченко Ольга Вікторівна, директор органу сертифікації персоналу Навчально-методичного 
центру «Міжнародна школа технічного законодавства і управління якістю», к.т.н., доцент 

10.00-10.30 
Ризик-менеджмент в медлабораторії у відповідність з ДСТУ EN ISO15189 
Наложитова О.О., завідуюча КДЛ перинатального центру м. Києва (КДЛ акредитована НААУ на 
відповідність ДСТУ EN ISO15189:2015) 

10.30-11.15 

Метрологічне забезпечення в медлабораторії у відповідність з ДСТУ EN ISO15189:2015 
калібрування лабораторного обладнання, використання калібраторів, і т.д. Оцінка 
невизначеності вимірювань для досліджень в медлабораторії 
Єременко В.С., проф., д.т.н., зав. каф. інформаційно-вимірювальної техніки Національного 
технічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського», експерт-аудитор, провідний консультант ISTL 

11.15-11.55 

Застосування міжнародних стандартів в менеджменті медичної лабораторії, наприклад, в 
преаналітичному ланцюжку застосування ISO/TS 20658 «Медичні лабораторії. Вимоги для 
збору, транспортування, отримання і обробка зразків» 
Мокійчук В.М., доцент, к.т.н. кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного 
технічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського», експерт-аудитор, консультант ISTL 

11.55-12.35 
ЛІС для медлабораторій у відповідність з ДСТУ EN ISO15189 
Погорелець Микола, завідувач відділом програмного забезпечення Міжнародної школи технічного 
законодавства і управління якістю (ISTL) 

12.35-13.15 
Особливості проектування клінічних лабораторій: теорія, нормативи, практика 
Денис Білько, д.б.н., доц. каф. лабораторної діагностики та біологічних систем Національного 
Університету «Києво-Могилянська академія» 

 
Секція від журналу «Лабораторна справа» 

Модератор - Вінарська Наталія Вікторівна, головний редактор журналу «Лабораторна справа» 

13.20-13.50 
Оцінка відповідності медичних виробів для діагностики in-vitro, супроводжувальна 
документація та маркування 
Багрєєв М.В., керуючий партнер групи компаній «Кратія»   

13.50-14.20 Внутрішні аудити: це складно або необхідно?! 
Медведєва І.М., к.м.н., зав. КДЛ КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» 

14.20-14.40 
Програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень з діагностики ВІЛ-інфекції 
Шейко О.А., консультант з питань організації програм зовнішньої оцінки якості лабораторних 
досліджень з ВІЛ/СНІДу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

14.40-15.10 

Менеджер з якості у медичній лабораторії: призначення, обов’язки, діяльність» 
Вінарська Н.В., головний редактор журналу «Лабораторна справа», начальник відділу якості та 
сертифікації ТОВ «Євролаб», консультант з питань стандартизації процесів лабораторної 
діагностики з ВІЛ/СНІДу, підготовки лабораторної мережі до акредитації ДУ «Центр громадського 
здоров’я МОЗ України» 

15.10-15.50 Сучасні законодавчі аспекти діяльності лабораторного персоналу з немедичною освітою 
Тарковський К.О., генеральний директор юридичного бюро «ТМ» 

 
Участь в науково-практичних заходах Виставки на безоплатній основі! 

* В програмі можливі зміни та доповнення  


