
 
 

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 
 

Н а п р я м  « e-Health і інформаційні технології в медицині»  
 

Конференція «ITMED: Інформаційні технології та електронні комунікації на службі лікаря» 
 

Дата та час 

проведення: 
27 квітня 2017 року, 10.00-16.00 

Місце проведення: м. Київ,ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №2 

Організатор: компанія LMT 
 

ПРОГРАМА* 

Привітання учасників, вступне слово 

Коваленко А.С., завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 

технологій і систем НАН України, д.мед.н., професор 

Електронна медична карта в системі охорони здоров’я: міжнародний досвід 

ОлексійДащенко, експерт у сфері охорони громадського здоров’я, координатор проектів Smart ISP 

eHealth: українські реалії 

Сергій Джевага, генеральний директор медичного центру «Інго» 

Юридичні аспекти впровадження електронного документообігу в охороні здоров'я: 

відповідальність лікарів та права пацієнтів 

Ольга Скорина, керівник юридичного департаменту Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки 

пацієнтів 

eHealth в Україні — поетапний перехід від паперових до електронних документів 

Юрій Бугай, керівник проектного офісу з реалізації проекту eHealth 

ПЕРЕРВА 

Майбутнє глобальних технологій в охороні здоров’я 

Prem Jagyasi, MD, Leaderand Entrepreneur. MD & CEO — Dr. PremandAssociates 

Стратегія просування медичних послуг в інтернеті 

Андрій Каспаревич, лікар, генеральний директор ЗДОРОВ-ІНФО 

Інтернет-маркетинг для лікарів:інструменти і методи залучення пацієнтів 

КостянтинЧекменьов, директор компанії «МЕДМАРКЕТИНГ» 

Майбутнє медицини 

ІветтатДеликатна, Co-Founder, Director в SingularityUKyiv 

Досвід використання мобільних додатків в освіті лікаря 

Владислав Гринь,д.мед.н., професор, академік НАМНУкраїни, заслужений лікар України 

Жанетта Крюкова, менеджер проекту botkin.pro 

Досвід використання мобільних додатків в освіті лікаря 
Володимир Хильчук, керівник цифрової медицини, Into-Sana 

Штучний інтелект в медицині: автоматична анотація та інтерпретація електрокардіограм 

Максим Дяченко, засновник і генеральний директор компанії «Xoresearch» (Рига, Латвія) 

ПЕРЕРВА 

Як зробити реальний корисний інформаційний продукт для системи охорони здоров’я  

ДаниїлЧернега, експерт з цифрового маркетингу 

Відкрита дискусія з аудиторією про необхідність для лікаря інформаційних продуктів та про 

можливі бар’єри на шляху доступу до сучасних технологій 

Netmeeting 
 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


