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лабораториските
ресурси

zmlkc.skopje@gmail.com

ул.Мајка Тереза 17 Скопје

Централизиран
систем за
лабораториски
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ПОКАНА ОД
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ!!!

Почитувани колеги и пријатели,
Во име на Здружението на МЕДИЦИНСКИ
ЛАБОРАНТИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Скопје ја
имам таа чест и задоволство да Ве поканам
да земете учество на предвиденото
годишно
континуирано
медицинско
едукативно предавање на медицинските
лаборанти LabQuality`19 кое ќе биде
организирано од ЗМЛКЦ Скопје.
Овој професионален собир во исто време
ќе одбележи два настана, едниот е јубилеј
од 20 години постоење и работење на
Здружението
на
МЕДИЦИНСКИ
ЛАБОРАНТИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Скопје и
вториот, 15-ти Април, Меѓународниот ден
на биомедицинската и лабораториска
наука.
За време на одржување на LabQuality`19
предвидени се одржување на две
работилници и една панел дискусија, а
главните теми на работилниците се
улогата
на
клиничко-биохемиските
лаборатории во модерниот здравствен
систем и правилната искористеност на
лабораториските ресурси во јавното
здравство.

Вашето присуство
на едукативните
работилници и учеството на панел
дискусијата, како и присуството на
предвидените комерцијални предавања на
лабораториските економски оператори од
областа на преданалитиката и Point-OfCare Testing (POCT), ќе Ви овозможат
пријатно и паралелно присуство на повеќе
мултидисциплинарни предавања, а се со
цел да Ви пружиме несекојдневна можност
да
го
пронајдете
линкот
помеѓу
лабораториската медицина и клиничката
медицина, како и со запознавање на
клиничките и истражувачки полиња во
исто време.
LabQuality`19
претставува
идеална
можност да се споделат меѓусебните
знаења и искуства, а со посетата на
професионално организираните штандови
ќе ги видите најновите новини и
технолошките
достигнувања
од
лабораториската медицина.

ОТВОРЕНИ ТЕМИ
ПРЕАНАЛИТИКА & POCT
•Управување и менаџирање во преаналичка фаза
•Насоки и препораки во припрема на пациентот
за вадење на крв •Преаналитика и коагулации во
хематолошки лаборатории за подобри резултати
•Логистика и преаналитика во транспорт на
примерок •POCT испитувања на различни
матрици •Референтни системи и решенија за
подобрување
на
аналитички
квалитет
•Предизвици и испитувања на POCT •POC менаџирање со податоци и мрежна поврзаност
•EQA или POCT методи за интерпретација на
добиени резултати
ГЛАВНИ ИНФОРМАЦИИ/ВАЖНИ ДАТУМИ
• 15-ти МАРТ 2019 - ПРИЈАВА НА НАСЛОВ НА
ТЕМА ЗА ПРЕЗЕНТЕР/АКТИВЕН УЧЕСНИК
• 15-ти МАРТ 2019 - ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО КАКО
СЛУШАТЕЛ/ПАСИВЕН УЧЕСНИК
ПРИЈАВА НА НАСЛОВ И УЧЕСТВО НА МЕИЛ

Искрено се надевам дека ќе ја прифатите
оваа покана за присуство и учество на
LabQuality`19 и со тоа ќе дадете
практичен фокус и допринос на нашата
професионална работа и меѓусебна
соработка.
Ивица Апостолов
Претседател
ЗМЛКЦ Скопје

•Пријавата за КМЕ е задолжителна и исклучиво се
потврдува учеството преку е-пошта
• zmlkc.skopje@gmail.com
ОРГАНИЗАТОР
• ЗДРУЖЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
•Датум на одржување 15-ти Април, Скопје.
•Детално за местото на одржување во ВТОРО
СООПШТЕНИЕ

