
 

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  « Д н і  п р и в а т н о ї  м е д и ц и н и »  
 

Науково-практична конференція 
«Організація діяльності медичних закладів та кабінетів приватної медичної практики: 

централізовані закупівлі ліків та благодійна/гуманітарна допомога» 
 

Дата та час 
проведення: 27 квітня 2017 року, 10.00-14.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №14 

Організатор: Асоціація правників України, комітет з медичного права 
 

ПРОГРАМА* 
 

10.00-
10.10 Відкриття заходу. Вітальне слово 

10.10-
10.50 

Організація обігу ліків: від планування закупок до списання. Особливості закупівель 
наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів 
Олена Пруднікова, голова правління ГО «Всеукраїнське об'єднання «Миколаївська фармацевтична 
асоціація «ФармРада», член Громадської ради при Держлікслужбі України 

10.50-
11.20 

Гуманітарна допомога: як її правильно легалізувати в межах медичного закладу. Використання, 
списання, повернення 
Наталя Лісневська, адвокат, заступник Міністра охорони здоров’я України у 2014-2015 рр. 

11.20-
11.30 Дискусія, відповіді на запитання, розбір практичних кейсів 

11.30-
11.45 ПЕРЕРВА 

11.45-
12.15 

Благодійні внески як джерело додаткового фінансування медичних послуг 
Олена Хитрова, адвокат, асоційований партнер компанії ILF 

12.15-
12.40 

Практичні аспекти залучення благодійної допомоги при лікуванні важкохворих пацієнтів 
Лавренюк Лариса, керівник Фонду допомоги онкохворим дітям «Краб» 

12.40-
13.10 

Співпраця благодійного фонду з лікувально-профілактичним закладом. Досвід Азербайджану, що 
впроваджується в Україні 
Тофік Теймуров, голова Гуманітарної організації «Caspian Compassion Project», м. Баку, Азербайджан 

13.10-
13.40 

Відповідальність за порушення законодавства з питань обігу лікарських засобів, примус до 
благодійництва та нецільове використання благодійних внесків 
Олена Беденко-Зваридчук, голова Комітету АПУ з медичного права, директор ЮК «МедАдвокат» 

13.40-
13.50 Підсумкова дискусія, відповіді на запитання, розбір практичних кейсів 

13.50-
14.00 Підбиття підсумків 

 
Вручення сертифікатів! 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

https://www.facebook.com/CaspianCompassionProject/?ref=page_internal

