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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«Акредитація – підтвердження компетентності  та запорука якості послуг 
медичних лабораторій» 
15-16 жовтня 2013 року 

 
15.10. 2013 
10:00-11:00 Реєстрація учасників конференції. 
11:00 -18:00 Конференц-зал № 9.   

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 
11:10-11:50 

Привітання учасників науково-практичної конференції. 
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 
 
 
14:30-15:15 

Структура лікарняних та централізованих медичних 
лабораторій. 
Tony LaPorta – науковий консультант ASCP , США. 
Обідня перерва та огляд експозиції виставки. 

  
 
 
 
 
15:15-16:35 

Продовження пленарного засідання 
«Менеджмент якості в медичних лабораторіях» 
Головуючі: проф. Воронцова Л.Л., д.б.н. Полішко Т.М.,  
доц. Олійник О.А. 
 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. 

  

16.10. 2013 Конференц-зал № 9.   
Секційне засідання 
«Забезпечення якості результатів клінічних лабораторних 



досліджень» 
10:30 -12:15 
 
 

Головуючі: доц. Проценко В.М., доц.. В′юницька Л.В., 
Грушовський М.Ю.  

10:30-11:15 
 
 
11:15-12:15 
 
 
 
12:15-13:00 
 
13:00- 
 
 
13:00-13:30 
 
 
 
 
13:30-14:00 
 
 
 
14:00-14:30 
 
14:30-15:00 
 

Сучасні вимоги до компетентності та якості клініко-
діагностичних лабораторій.  
Проценко В.М. – к.мед.н., доц. ХМАПО, Віце-Президент ВАКХЛМ 
Методологія проведення внутрішнього та зовнішнього 
контролю якості в медичних лабораторіях Іспанії.  
 Javier Gella –  доктор клінічної хімії, член IFCC, Іспанія  
 
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. 
Міжнародне регулювання виробництва та стандартизації 
медичних виробів для діагностики in vitro та відповідність 
вимогам продукції Abbott.  
Хасанова Дар′я –cпеціаліст з реєстрації компанії Abbott 
Laboratries  
Інформаційно-технологічні рішення для молекулярної 
діагностики. 
Кравцова А.К., Кандрушин Е.В., Кандрушин М.Е.– ЗАТ «Вектор-
Бест», Новосибірськ, Росія  
Sysmex – стандарти якості в гематології. 
Оганесян М.А. –- к.мед.н., консультант ТОВ «ЛАБВІТА» 

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 
 
 
15:30-16:00 
 
 
 
16:00-16:15 
 
16:15-17:30 
 
17:30-18:00 

Гематологічні реагенти –  висока надійність та відтворюваність 
результатів клінічного аналізу.  
Домбровский В.С.– провідний співробітник НТЦ «ЛекБіоТех»  
Дотримання міжнародних стандартів якості лабораторних 
досліджень за допомогою лабораторної інформаційної системи 
«ЕМСІЛАБ». 
Зибіна Тетяна – спеціаліст компанії ALT. 

Обговорення доповідей. 
 
Огляд експозиції виставки. 
 
Видача сертифікатів. 


