IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА

LABComplEX
ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА

18 – 20 жовтня 2016 року

Організатори:

Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б,
павільйон №3

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ДСТУ EN ISO 15189:2015 – ДОРОЖНЯ КАРТА ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Організатори:
19 жовтня 2016 року, зал №6
10.00–10.30 Реєстрація учасників
10.30–10.45 Привітання учасників:
Міністерство охорони здоров’я України; Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної
медицини; Українське товариство клінічної лабораторної
діагностики.
10.45–11.15 Пленарне засідання.
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., Хейломський О.Б., к.м.н. Дєєв В.А.

11.15–11.45

11.45–12.15

12.15–13.00
13.00–13.30

13.30–14.00

14.00–14.45

Шлях до акредитації в умовах обмежених ресурсів –
узагальнений досвід проектів міжнародної технічної
допомоги CDC
Азарскова М.В., к.мед.н. – Радник з питань лабораторної
діагностики Центрів контролю та профілактики
захворювань, США
Концепція впровадження ДСТУ EN ISO 15189 в практику
медичних лабораторій України
Шахнін Д.Б., к.х.н. – відповідальний секретар ТК 166 «Клінічні
лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro»
Метрологія клінічних лабораторних досліджень у світлі
вимог ДСТУ ISOEN 15189:2015
Проценко В.М., к.мед.н. – доцент кафедри судово-медичної
токсикології та клінічної біохімії ХМАПО, м. Харків
Івков А.Г. – начальник лабораторії «Науково – методичний центр
Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і
матеріалів», ННЦ «Інститут метрології», м. Харків, Україна
Перерва. Огляд виставки.
Продовження пленарного засідання.
Головуючі: доц. Завадецька О.П., доц. Олійник О.А., к.м.н. Дєєв В.А.
Сучасні вимоги до точності результатів клінічних
лабораторних досліджень та пропозиції щодо їх
встановлення в Україні
Проценко В.М., к.мед.н. – доцент кафедри судово-медичної
токсикології та клінічної біохімії ХМАПО, м. Харків
Івков А.Г. – начальник лабораторії «Науково-методичний центр
Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і
матеріалів», ННЦ «Інститут метрології», м. Харків, Україна
Відповідність тест-систем для діагностики in vitro
європейським вимогам безпеки та ефективності –
запорука достовірних результатів
Овчаренко О.М. - інженер з якості ТОВ «ІВК «Рамінтек»
Організаційний досвід медичних лабораторій в Німеччині
(ЄС) та формування менеджменту у відповідності до вимог
ISO 15189:2012 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та
компетентності»
Тео Хофман – представник фірми «Sysmex Europe GmbH»

Шановні спеціалісти! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації
павільйону № 3, вхідна група H (ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б) Бейдж дає право
на відвідування заходів протягом 3-х днів
П.І.Б. *

Внутрішні аудити як засіб поліпшення діяльності
лабораторій. Практика впровадження
Шевцова О.Ф. – начальник департаменту забезпечення
якості ПрАТ «Індар», провідний аудитор ISO 9001 (сертифікат
європейської організації якості)
16.15–16.45 Зовнішня оцінка преаналітичних практик як частина
процесу впровадження та підтримки системи
менеджмента якості медичної лабораторії.
Ясенков Р.В.– к.б.н., медичний радник відділу «Преаналітичні
системи» компанії «Becton Dickinson»
16.45–17.15 Оптимізація переданалітичного етапу лабораторних
досліджень на прикладі клініко-діагностичної лабораторії
міської клінічної лікарні № 9 м. Мінська.
Оганова О.Г. – зав. клініко-діагностичною лабораторією
Міської клінічної лікарні № 9, м. Мінськ, Білорусь.
17.15–17.30 Обговорення та підведення підсумків.

20 жовтня 2016 року, зал №6
10.00–10.15 Реєстрація учасників
10.30–11.00 Пленарне засідання.
Головуючі: доц. Олійник О.А., Продусевич Л.В.

11.00–11.45

11.45–12.15

12.15–12.45

12.45–13.00
14.00–16.00

Стандартизація процесів – запорука стабільної якості
лабораторних послуг
Бабіч О.В. – Генеральний директор медичної лабораторії
«ДІЛА», м. Київ, Україна
Досвід впровадження міжнародного стандарту ISO 15189
в діяльність медичної лабораторії ALAB-laboratoria (м.
Варшава, Польща)
Уршуля Вент – Головний спеціаліст з управління якістю ALABlaboratoria, м. Варшава, Польща
Досвід постійного покращення діяльності ЦКДЛ КЗ КОР
«Київська обласна клінічна лікарня» шляхом поступового
впровадження вимог ISO 15189
Продусевич Л.В. – зав. ЦКДЛ КЗ КОР «Київська обласна клінічна
лікарня»
Досвід централізації клінічних лабораторних досліджень у
місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області
Романова Н.А. – зав. КДЛ центральної міської лікарні
м. Кам'янець-Подільський, Україна
Обговорення, підведення підсумків та видача сертифікатів.
Конференц-зал № 1, Загальні Збори ВАКХЛМ
Відповідь на питання та дискусія – 10 хвилин.

Час роботи:
18-19 жовтня – з 10.00 до 18.00
20 жовтня – з 10.00 до 17.00
Проїзд в ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
(Київ, вул. Салютна, 2-Б):
від М «Нивки» тролейбусами №5, 26
або автобусами №14, 23, 32
до зупинки «вул. Салютна»

Організація*

Посада*
Ваша
спеціальність*
Країна*

14.45–15.15 Документообіг медичної лабораторії: суперечливі питання
українського законодавства.
Танасійчук І.С., к.б.н. – асистент кафедри клінічної
лабораторної діагностики НМАПО, м. Київ, Україна
15.15–15.45 Перерва. Огляд виставки.
15.45–16.15 Продовження пленарного засідання.
Головуючі: доц. Завадецька О.П., доц. Олійник О.А.

Індекс*

Область,
район*
Населений
пункт*
Поштова
адреса*

Детальна інформація
та реєстрація:
WWW.LABCOMPLEX.COM
marketing@labcomplex.com
+38 (095) 708-54-58
+38 (044) 206-10-99

Схема розміщення
павільйон №2

Код, телефон*
Моб. телефон*
E-mail*
Сайт

павільйон №1

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення
Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних в базі даних Компанії LMT
Підпис

Умовні позначення
Вхідна група H

WWW.LABCOMPLEX.COM

павільйон №3
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