
 
Науково-практична програма Міжнародного медичного форуму ґрунтується на V ювілейному Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», який внесений в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться в 2016 році», затверджений НАМН та МОЗ України (№3, с.8 розділ «Конгреси»), що є підставою для відрядження 

 

У РАМКАХ ФОРУМУ  
 

СЕМІНАР «ДЕРЖАВНА МЕДИЦИНА: РЕАЛІЇ ПРАКТИКИ» 
 

Дата та час проведення: 19 квітня, 12:00-17:00 

Організатори: 
Компанія LMT,  
Редакція журналу «Практика управління медичним закладом» 

Місце проведення: 
Конференц-зал № 11, павільйон № 3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 

ПРОГРАМА* 
 

Модератор: Алла Кізім, головний редактор журналу «Практика управління медичним закладом» 

12.00-12.25 Тема: Реформування охорони здоров’я: впровадження в регіонах 
Доповідач: Максим Іонов, голова Громадської ради при МОЗ України 

12.25-12.55 Тема: Нові ліцензійні умови провадження медичної практики 
Доповідач: Олена Беденко-Зваридчук, директор юридичної компанії «МедАдвокат», керівник проекту 
«103-law.org.ua», голова комітету з медичного права АПУ 

12.55-13.35 Тема: Автономізація лікарень: особливості фінансування та управління 
Доповідач: Олена Хитрова, керівник практики медицина та фармація юридичної фірми ILF 

13.35-14.05 Тема: Забезпечення якості надання медичної допомоги в медичному закладі 
Доповідач: Олена Рамазанова-Стьопкіна, директор компанії «Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю»  

14.05-14.40 Перерва 

14.40-15.10 Тема: Збереження високого рівня кваліфікації лікарів в умовах реформування післядипломної 
медичної освіти 
Доповідач: Юрій Мочалов, доцент ДВНЗ «Ужгородський національний університет», лікар-стоматолог 
практикуючий 

15.10-15.40 Тема: Чи потрібна бізнес-освіта для управлінців державних закладів охорони здоров'я? 
Доповідач: Ігор Шишка, головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні, МВА 

15.40-16.10 Тема: Особливості діяльності закладів охорони здоров’я в умовах зміни нормативно-правового 
регулювання порядку закупівлі та використання медичних виробів 
Доповідачі: Анатолій Круть, директор ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України, 
Андрій Котуза, д.м.н., професор, керівник центру науки, медичних інновацій та моніторингу Клінічної 
лікарні «Феофанія» Державного управління справами 

16.10-16.30 Тема: Єдиний медичний простір України: реалії та перспективи для Збройних Сил України та 
інших військових формувань 
Доповідачі: Михайло Бадюк, начальник кафедри організації медичного забезпечення збройних сил 
Української військово-медичної академії;  
Віктор Жаховський, провідний науковий співробітник відділу організації медичного забезпечення 
Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії; 
Володимир Лівінський, науковий співробітник відділу організації медичного забезпечення Науково-
дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії 

16.30 ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


