
 

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 

 
VIII Практична конференція 

«Приватна медицина: реалії практики» 
 

Дата та час 
проведення: 25 квітня 2017 року, 10.00-16.20 

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

Організатор: Компанія LMT 
 

ПРОГРАМА* 
 

10.00-
10.30 

Чи можемо ми впливати на державну політику у сфері ліцензування та акредитації 
Олена Беденко-Зваридчук, директор юридичної компанії «МедАдвокат», керівник проекту «103-
law.org.ua», голова комітету з медичного права АПУ 

10.30-
11.00 

Практичні підходи до контролю якості медичних послуг 
Андрій Котуза, д.м.н., професор, керівник центру науки, медичних інновацій та моніторингу 
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами 

11.00-
11.40 

Персонал у приватній медицині. Скільки зараз коштують ефективні працівники? 

Андрій Анучін, директор компанії «ФАРМАПЕРСОНАЛ» 

11.40-
12.10 

Принципи доказової медицини — впровадження у приватному закладі 
Олексій Риков, головний лікар дитячої поліклініки медичної мережі «Добробут» 

12.10-
12.35 

Як кадрове питання може «вбити» бізнес-ідею 

Тетяна Сандулович, комерційний директор медичного центру «Medical Plaza» 

12.35-
13.05 

Конфліктні ситуації з пацієнтами: шляхи вирішення та запобігання 
Антоніна Нижник, директор компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ» 

13.05-
13.35 ПЕРЕРВА 

13.35-
14.05 

Коли власник не лікар. Досвід ilaya 
Олексій Шершньов, генеральний директор медичної компанії ilaya 

14.05-
14.35 

Як керівнику оцінити ефективність просування медичних послуг через інтернет 
Костянтин Чекменьов, директор компанії «МЕДМАРКЕТИНГ» 

14.35-
15.05 

Єдиний медичний простір: вікно можливостей для приватного бізнесу 
Олена Хітрова, асоційований партнер юридичної фірми «Інюрполіс» 

15.05-
15.35 

Приватні медичні заклади та страхові компанії: як досягти успішної співпраці? 
Сергій Кучеренко, заступник генерального директора МЦ «ІНГО» 

15.35-
16.00 

Що таке «хороша клініка» в розумінні пацієнтів? 
Юлія Демцова, керівник відділу комунікацій  DOC.UA — сервіс пошуку лікарів, консультант з 
медичної стратегії і маркетингу 

16.00-
16.20 

Технологічні тренди в охороні здоров’я. Пацієнт як споживач 
Андрій Крилов, керівник центру інформаційно-комп’ютерних технологій у медицині клінічної 
лікарні «Феофанія» 

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

*У програмі можливі зміни та доповнення 

http://doc.ua/

