
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій,  

які проводитимуться у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 

 

Семінар-практикум  

«Актуальні організаційно-правові питання медичної практики 

в умовах реформ: завдання та відповідальність керівника»* 
 

Дата та час проведення: 16 вересня 2020 року, 10.00-15.30 

Місце проведення: зал «Синій», ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

Організатор: Журнал «Практика управління медичним закладом» 

Лектор: Сергій Антонов – PhD, LL.M (UNSW Australia), медичний адвокат 

(20 років юридичного стажу), міжнародний експерт із організації та 

забезпечення медичної діяльності, директор Центру медичного та 

репродуктивного права, медіатор, аудитор за якістю та сервісу, 

керуючий партнер ЮБ VERDYS Law Ukraine, Керівник Секції 

медичного права Комітету медичного і фармацевтичного права та 

біоетики Національної асоціації адвокатів України 

 

 

ПРОГРАМА** 

 

10.00-10.30 Огляд останніх змін нормативних актів, які регламентують провадження медичної 

практики 

10.30-11.00 Нове у ліцензуванні медичної практики:  умови та порядок отримання ліцензії для 

юридичних осіб. Практичні поради з оформлення ліцензійних документів, у т.ч. 

Відомостей. Помилки, яких частіше припускаються здобувачі ліцензій при оформленні 

ліцензійних документів 

11.00-11.30 Зміни ліцензійних даних. Розширення, звуження та призупинення ліцензованої 

медичної практики 

11.30-12.00 Як правильно та у які строки ліцензіати повинні повідомляти МОЗ про зміни даних, які 

зазначалися у ліцензійних документах. Ліцензійний реєстр МОЗ України. Особливості 

отримання витягу із Ліцензійного реєстру 
 

12.00-13.00 
 

ПЕРЕРВА 
 

13.00-13.30 Актуальні організаційні, кадрові та інші питання у закладах охорони здоров’я у зв’язку 

із пандемією COVID-19: регламентація та контроль з боку керівника 

13.30-14.00 Планові та позапланові перевірки закладів охорони здоров’я в умовах пандемії COVID-

19. Як складаються протоколи про адміністративні порушення. Фіксація перебігу 

перевірки, дій та порушень членів комісії технічними засобами. Підписання акту 

(актів) за результатами перевірки. Як оформити заперечення 

14.00-14.30 Особливості завірення та надання оригіналів та копій медичних документів: що 

повинен знати керівник закладу 

14.30-15.00 Компетенція керівника закладу охорони здоров’я при розв’язанні конфліктних 

ситуацій із пацієнтами та персоналом закладу 

15.00-15.30 Відповіді на запитання та дискусія 
 

 

*Участь в семінарі – практикумі на платній основі!  
**В програмі можливі зміни та доповнення 


