Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься
до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»

У рамках Конгресу
Напрям «Дні приватної медицини»

VIII Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»
ДЕНЬ ДРУГИЙ
Семінар «ЛІКАР ПРИВАТНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ:
ШЛЯХ ДО ВИЖИВАННЯ ЧИ УСПІШНИЙ РОЗВИТОК?»

Дата та час
проведення:
Місце
проведення:
Організатор:

26 квітня 2017 року, 14.00-18.00
м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3,
конференц-зал №14

Медичний центр «ІНГО»

ПРОГРАМА*

Лікар — суб’єкт на ринку медичних послуг:
• Сучасні виклики в управлінні медичним персоналом
Олена Бойченко, директор практики People Advisory Service Ernst & Young в Україні
• Екскурс по ринку праці
Наталя Веремчук, HR-eксперт, сайт Rabota.ua
• Три секрети працевлаштування та вдалої адаптації
Сергій Кучеренко, заступник генерального директора Медичного центру «ІНГО»
Коментарі експертів медичних закладів: Медичний центр «ІНГО», клініка «Медіком», медична
мережа «Добробут», група компаній «Адоніс», клініка «Здорова сім'я», Smart ISP
Розвиток медичного закладу та можливості для лікарів:
• All you need is love, або Як створити Бітлз з приватної клініки?
Сергій Розумний, керівник підрозділу мережі клінік «ІНТО-САНА»
• Медицина в регіонах: практичний кейс державно-приватного партнерства (ХМАПО,
Вектор Бест Україна, Екотест +)
Владислав Прасол, директор лабораторії Регіонального центру лабораторної діагностики
«ЕКОТЕСТ+»
• Нова парадигма маркетингу. Взаємодія, комунікація, ефект
Наталія Тулінова, заступник генерального директора з розвитку, маркетингу, продажів клініки
“Ісіда”
Панельна дискусія за участю доповідачів
Медицина майбутнього: face to interface?
• Персоналізована медицина через генетичні дослідження
Дарія Лосєва, генетик, молекулярний біолог, співзасновник компанії “Myhelix”
• Діти після ВРТ: які вони, пацієнти майбутнього?
Віталій Гірін, виконавчий директор, співзасновник медичної групи компаній «Адоніс»
• Очікувані тренди медичної галузі: світові прогнози та реалії
Сергій Кучеренко, заступник генерального директора Медичного центру «ІНГО»
Підсумки фокус-групи. Панельна дискусія за участю всіх учасників

Вручення сертифікатів!
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!
*У програмі можливі зміни та доповнення

