Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIІ Міжнародного Медичного Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у
практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018
році» (стор.7)
Напрям: «Дні приватної медицини»

IX практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»
Дата та час проведення:
Місце проведення:
Організатор:
Модератори:

10.00-10.25

10.25-10.45
10.45-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45

12.45-13.30

14.15-15.00

15.00-15.50
15.50-16.10

16.10-16.50

16.50-17.15

25 квітня, 10.00–17.30
м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал №3
Компанія LMT
Алла Кізім, компанія LMT, Сергій Кучеренко, компанія Health Promo

ПРОГРАМА*
Оформлення відносин з пацієнтом: договори, інформовані згоди на медичне втручання (практичний
досвід)
Юлія Нахімчук, співзасновник та старший юрист юридичної компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ»
Кінець епохи дешевої робочої сили в Європі – що це може означати для українського лікаря?
Анетта Гузек–Рошик, керуючий директор Global Job Gate, Польща
Управління медичним бізнесом крізь призму системи управління якості. Ринкові вимоги до госпітальних
інформаційних систем
Андрій Котуза, д.м.н., проф., керівник Центру науки, організації контролю якості та безпеки медичної
діяльності Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, консультант із питань
впровадження системи управління якістю та аудитор систем якості за ISO 9001, ISO 1348
Андрій Крилов, виконавчий директор HL7 Ukraine. Керівник центру комп‘ютерних технологій у медицині
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами. Консультант Selenium Health
Підготовка медичної документації для співпраці зі страховими компаніями в Україні
Алла Пожевілова, головний лікар медичного центру «ДЕНТВОКАЛ», магістр управління інноваційною
діяльністю
Успішні стратегії по розвитку в’їзного медичного туризму в Україну
Віолетта Янишевська, MD, MBA, президент Української Асоціації Медичного Туризму - УАМТ, член
Наглядової Ради Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму – GHTC
EVEX Medical Corporation. Успішний міжнародний досвід. Грузія
Anri Kapanadze, Commercial Director, Evex Medical Corporation
Міжнародна сертифікація клінік GCR - Global clinic rating
Ольга Шабанова, international accreditor GCR, Словакія
Роль лікаря в медичному туризмі. Закордонний досвід та українські реалії
Інна Дащенко, віце-президент Міжнародної Асоціації Лікарів Медичного Туризму
15 хвилин, які змінять Ваше життя
Доповідачі: Валерій Кідонь, лікар, керівник Департаменту розвитку бізнесу accemedin.com
Сергій Сошинський, СЕО accemedin.com, МВА
Перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики: ключові моменти.
«Віртуальний аудит» діяльності ліцензіата
Антоніна Нижник, засновник та керівник юридичної компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ», провідний фахівець в
галузі медичного права, аудитор з сертифікації систем управління якістю за стандартом ISO серії 9001
13.30-14.15 Перерва
Реформа фінансування медицини – загрози чи можливості для приватної медицини
Олена Хітрова, асоційований партнер юридичної компанії ILF, експерт Харківської експертної групи
підтримки медичної реформи, експерт РПР, адвокат
Тренди та нові інструменти збільшення кількості пацієнтів у 2018 році
Костянтин Чекменьов, директор компанії «МЕДМАРКЕТИНГ»
Найефективніша стратегія просування медичних послуг в інтернеті
Андрій Каспаревич, генеральний директор медичного порталу ЗДОРОВ-ІНФО та міжнародного медичного
порталу ITMED
Як створюється черга до лікаря від роботодавців або секрети успішного лікаря в приватному медичному
закладі
Сергій Кучеренко, засновник компанії «Health promo»
1ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!

*У програмі можливі зміни та доповнення

