
 
 

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 
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ПРОГРАМА* 
 

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

10.30-11.05 Тема: «Точки напруженості» в діяльності приватних медичних закладів: правові рішення 
Доповідач: Радмила Гревцова, керуючий партнер Консалтингової компанії «ЮРКРАФТ МЕДИЦИНА», 
адвокат, кандидат юридичних наук 

11.05-11.35 Тема: Правові засади надання медичної допомоги іноземним громадянам 
Доповідач: Олена Беденко-Зваридчук, директор юридичної компанії «МедАдвокат», керівник проекту 
«103-law.org.ua», голова комітету з медичного права АПУ 

11.35-12.05 Тема: Міжнародні акредитаційні системи приватних закладів. Порівняльний аналіз. «За» і 
«Проти» 
Доповідач: Віолетта Янишевська, MD, MBA, президент Української Асоціації Медичного Туризму – УАМТ, 
Superviser of Global Healthcare Travel Council – GHTC 

12.05-12.25 Тема: Персоналізована медицина: перспективи, виклики, можливості 
Доповідач: Др. Геннадій Черней, CEO, компанія OFFFY 

12.25-12.55 Тема: Нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики 
Доповідач: Антоніна Нижник, директор компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ» 

12.55-13.30 Перерва 

13.30-14.10 Тема: Як знайти «правильних» працівників для приватних клінік в Україні? 
Доповідач: Андрій Анучин, директор спеціалізованої консалтингової агенції «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 

14.10-14.50 Тема: Інструменти швидкого залучення пацієнтів в Інтернеті. Оцінка ефективності 
Доповідач: Костянтин Чекменьов, директор компанії «МЕДМАРКЕТИНГ» 

14.50-15.20 Тема: До кого йдуть клієнти? Ваше ім’я – бренд? Сильний бренд у медицині: лояльність, 
невичерпне джерело клієнтів, сарафанне радіо. Як створити сильний бренд медичного закладу/спеціаліста 
Доповідач: Олег Катюхін, лікар, топ-менеджер, бізнес-тренер, маркетинг-консультант, засновник 
національного бренду «Полтавський бішофіт» 

15.20-15.45 Тема: Вимоги та типові порушення вимог системи управління якістю (відповідно до стандарту 
ДСТУ ISO 9001:2009) встановлені під час сертифікаційних та наглядових аудитів закладів охорони здоров’я 
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 

15.45-16.10 Тема: Етико-деонтологічні аспекти роботи приватного закладу. (Налагодження стосунків 
«Керівник-лікар», «лікар-лікар», «лікар-медична сестра», «лікар-пацієнт», «медична сестра-пацієнт» тощо. 
Досвід роботи) 
Доповідач: Інна Салата, головний лікар стоматологічного центру «ІнДент» 

16.10-16.25 ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!  

*У програмі можливі зміни та доповнення 


