16 жовтня 2013 року

10.30–12.15, конференц-зал № 9
Секційне засідання «Забезпечення якості результатів
клінічних лабораторних досліджень»
Головуючі: доц. Проценко В.М., доц. В'юницька Л.В.,
Грушовський М.Ю.
10.30–11.15 Сучасні вимоги до компетентності та якості
клініко-діагностичних лабораторій
Проценко В.М. – к.мед.н., доц. ХМАПО, Віце-Президент ВАКХЛМ
11.15–12.15 Методологія проведення внутрішнього
та зовнішнього контролю якості в медичних
лабораторіях Іспанії
Javier Gella – доктор клінічної хімії, член IFCC, Іспанія

З А П Р О Ш Е Н Н Я
ГОЛОВНА ПОДІЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ІНДУСТРІЇ
VI Міжнародний форум
«Комплексне забезпечення
лабораторій»
Україна, Київ
вул. Салютна, 2-Б

15-17 жовтня 2013 року
Організатори:

За підтримки:
Комітетів Верховної Ради України
Міністерств та відомств
Профільних асоціацій та об’єднань
Національної академії медичних наук України

Генеральний партнер:

Генеральний спонсор:

12.15–13.00 Обідня перерва та огляд експозиції виставки
Секційне засідання «Безпека та якість
медичних виробів для діагностики in vitro»
Головуючі: к.мед.н. Петрух А.В., к.мед.н. Медведєва І.М.
13.00–13.30 Міжнародне регулювання виробництва та
стандартизації медичних виробів для діагностики in vitro
та відповідність вимогам продукції Abbott
Хасанова Д.О. – cпеціаліст з реєстрації компанії
Abbott Laboratries
13.30–14.00 Інформаційно-технологічні рішення для
молекулярної діагностики
Кравцов А.К., Кандрушин Е.В., Кандрушин М.Е. –
ЗАТ «Вектор-Бест», Росія
14.00–14.30 Sysmex – стандарти якості в гематології
Оганесян М.А. – к.мед.н., консультант ТОВ «ЛАБВІТА»
14.30–15.00 Забезпечення якості та безпеки реагентів
«АмпліСенс» для молекулярної діагностики
Єрмакова Н.В. – к.б.н., головний технолог науково-виробничої
лабораторії ФБУН «Центральний науково-дослідний інститут
епідеміології» Росспоживнагляду
15.00–15.30 Гематологічні реагенти – висока надійність та
відтворюваність результатів клінічного аналізу
Домбровский В.С. – провідний співробітник НТЦ «ЛекБіоТех»
15.30–16.00 Дотримання міжнародних стандартів якості
лабораторних досліджень за допомогою лабораторної
інформаційної системи «ЕМСІЛАБ»
Зибіна Т.І. – спеціаліст компанії ALT
16.00–16.15 Обговорення доповідей
16.15–17.30 Огляд експозиції виставки
17.30–18.00 Видача сертифікатів

310 компаній

Понад 7000 спеціалістів

18 країн

Понад 30 науково-практичних заходів

Спеціалізована експозиція
LABComplEX – медицина

обладнання, прилади та матеріали для проведення усіх видів
лабораторних досліджень в закладах охорони здоров’я

15 – 16 жовтня 2013 року
Науково-практична конференція
з міжнародною участю
«Акредитація – підтвердження компетентності
та запорука якості послуг медичних лабораторій»
Організатори конференції:

За участі: ASCP (American Society for Clinical Pathology), США
Партнери:

www.labcomplex.com

Увага! Реєстрація учасників конференції
з 10.00 – 11.00, вхідна група K, павільйон №3
П.І.Б *

15 жовтня 2013 року

організація*
Посада*
Ваша
спеціалізація*
країна*

індекс*

Населений
пункт*
Поштова
адреса*

E-mail*

Увага! Зірочкою позначені поля, обов'язкові для заповнення

Схема розміщення Форуму
павільйон 2

павільйон 1

Науково-практична конференція
з міжнародною участю
«Акредитація – підтвердження
компетентності та запорука якості послуг
медичних лабораторій»

умовні позначення

павільйон 3

11.00–18.00, конференц-зал № 9
10.00–11.00 Реєстрація учасників конференції
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
«Менеджмент якості в медичних лабораторіях»
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., проф. Кліщ І.М.,
Хейломський О.Б., Продусевич Л.В.
11.00–11.10 Привітання учасників науково-практичної
конференції
11.10–11.50 Від контролю якості до загального
менеджменту якості
Проценко В.М. – к.мед.н., доц. ХМАПО, Віце-Президент ВАКХЛМ
11.50–13.10 Менеджмент лабораторій – управління
технологічними процесами в медичних лабораторіях
Linda Andric – науковий консультант ASCP , США
13.10–14.30 Структура лікарняних та централізованих
медичних лабораторій
Tony LaPorta – науковий консультант ASCP, США
14.30–15.15 Обідня перерва та огляд експозиції виставки

Реєстрація відвідувачів з 9.45.
Вхід на Форум здійснюється тільки за бейджами.
Бейдж відвідувача можна отримати:
• заповнивши анкету в зоні реєстрації на вхідній групі K, павільйону № 3;
• заповнивши анкету відвідувача до 12 жовтня 2013 року на офіційному сайті:

www.labcomplex.com

Бейдж дає право на безкоштовне відвідування Форуму протягом трьох днів роботи
Робота Форуму:
15-16 жовтня - з 10.00 до 18.00
17 жовтня - з 10.00 до 16.00

Контактна інформація:
Тел.: +380 (44) 361-07-21, 526-92-89
e-mail: marketing@labcomplex.com

Проїзд до ВЦ «КиївЕкспоПлаза», м. Київ, вул. Салютна, 2Б:
від станції метро «Нивки» тролейбусами № 5, 26 і автобусами № 14, 23, 32 до зупинки «вул. Салютна»

Продовження пленарного засідання
«Менеджмент якості в медичних лабораторіях»
Головуючі: проф. Воронцова Л.Л., д.б.н. Полішко Т.М.,
доц. Олійник О.А.
15.15–16.35 Розподіл повноважень між співробітниками в
лікарняних та централізованих медичних лабораторіях
Linda Andric – науковий консультант ASCP , США
16.35–18.00 Перевірка кваліфікації фахівців медичних
лабораторій, включаючи топ-менеджерів
Tony LaPorta – науковий консультант ASCP, США
Обговорення доповідей

