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ПРОГРАМА* 

 

 
 

Вітальне слово учасникам конференції ректора НМУ імені О.О. Богомольця, професора 

Кучина Ю.Л. 
 

Безперервна професійна освіта України 

Вежновець Т.А., докт. мед. наук, професор, директор Інституту післядипломної освіти НМУ 

імені О.О. Богомольця 
 

Парадигма сучасного менеджменту в системі охорони здоров’я 

Парій В.Д., д.мед.н., професор, НМУ імені О.О. Богомольця, Журавель В.І., д.мед.н., професор, 

професор кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця 
 

Performance based hospital funding as measured by DRGs (Фінансування лікарень на основі 

результатів, що вимірюються за ДСГ) 

Dr. Karolina Kalanj, Director at Karol consulting d.o.o. Croatia (Кароліна Каланж, директор Karol 

consulting d.o.o., Хорватія 
 

Забезпечення безпеки лікарень за умов надзвичайних ситуацій 

Гур’єв С.О., д.мед.н., проф., заст. директора з наукової роботи Українського НПЦ екстреної 

медицини і медицини катастроф; Шевчук Г.А., науковий співробітник Українського НПЦ 

екстреної медицини і медицини катастроф 
 

Досвід взаємодії лікарняних кас та закладів охорони здоров'я на прикладі діяльності 

благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» 

Мишківський В.С., виконавчий директор, Грищук С.М., к.мед.н., доцент, заступник виконавчого 

директора ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України» 
 

Підвищення ефективності оцінювання персоналу в умовах перебудови системи охорони 

здоров'я 

Камінська Тетяна Миколаївна, директор КНКП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна 

лікарня» 
 

Особливості організації кодування за системою ДСГ випадків лікування в умовах 

багатопрофільної лікарні 

Фаль В.П., головний лікар, Якунін В.М., заступник головного лікаря з медичної частини, 

Ледачкова Т.В., завідувач комп'ютерним відділом, Жовтоніжко В.В., завідувач статистичним 

кабінетом (КНП «Чернігівська міська лікарня №2» ЧМР) 
 

Дослідження ефективності комунальних витрат лікарень 
Парій В.Д., д.мед.н., професор, НМУ імені О.О. Богомольця, Гур’янов В.Г., к.ф.-м.н., доцент, 

доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця 



 

Досвід цифрової трансформації̈ охорони здоров'я Казахстану 

Киль Наталія Валеріївна, ТОВ «Центр Інформаційних Технологій «ДАМУ» 
 

Організація клінічних випробувань лікарських засобів в ЗОЗ: можливості, ризики, 

інструменти 

Вишневецький І.І., к.м.н., доцент, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені 

О.О. Богомольця 
 

Система управління медичним підприємством – цінності для керівника закладу охорони 

здоров’я 

Олександр Торукало, керівник корпоративних проектів ТОВ «Медстар Солюшенс» 
 

Дослідження ефективності витрат на рівні первинної медичної допомоги 

Короткий О.В., к.м.н., асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. 

Богомольця 
 

Тенденції динаміки зарплат лікарів в ЄС та Україні у період 2003-2020 років 

Вознюк В.Ю., аспірант НМУ імені О.О. Богомольця, кафедра менеджменту охорони здоров’я 
 

Підходи до проведення оцінки медичних технологій на прикладі вакцинації від 

папіломавірусної інфекції з метою профілактики раку шийки матки 

Парій В.Д., д.мед.н., професор, НМУ імені О.О. Богомольця, Грищук С.М., к.мед.н., доцент, ЖДУ 

імені Івана Франка, КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
 

Застосування ОМТ на прикладі вибору альтернативного варіанту лікування пацієнтів з 

хронічною нирковою недостатністю 

Матукова-Ярига Д.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені 

О.О. Богомольця 
 

Самоменеджмент - твій реальний успіх 

Юнгер В.І., к.м.н., асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця 

 
 

 

 
Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*В програмі можливі зміни та доповнення 


