Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»
Напрям: «Приватна медицина»

X ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРИВАТНА МЕДИЦИНА: РЕАЛІЇ ПРАКТИКИ»
Дата та час проведення:
Місце проведення:
Організатор:
Модератори:

18 квітня 2019, 10.00–17.00
м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 2
Medical Professional Events
Алла Кізім, компанія MPE (Medical professional events)
Сергій Кучеренко, Health promo
Антоніна Нижник, Юридична компанія «Медконсалтинг»
ПРОГРАМА*

10.00-10.10
10.10-10.50
10.50-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.15

14.15-14.45

14.45-15.15
15.15-15.45
15.45-16.15
16.15-16.45
16.45-17.00

Привітальне слово від організаторів
Перевірки приватного медичного бізнесу: хто, як і які наслідки
Антоніна Нижник, директор компанії «Медконсалтинг», юрист у галузі медичного права
Ситуація з кадрами на ринку приватної медицини: де взяти? Скільки коштують? Що робити?
Андрій Анучин, директор компанії «Фарма Персонал»
Сучасні аналітичні прилади для медичних лабораторій
Олександр Сухомлинов, директор компанії «ШимЮкрейн»
Основна внутрішня документація медичного центру
Алла Пожевілова, головний лікар медичного центру «Дентвокал»
Забезпечення якості медичної послуги шляхом розроблення внутрішніх стандартів закладу
охорони здоров’я
Андрій Котуза, д.м.н., проф., керівник центру науки, медичних інновацій та моніторингу Клінічної
лікарні «Феофанія» Державного управління справами
Закріплення домовленостей з партнером
Олена Хітрова, керівник практики медицина та фармація ЮК ILF, експерт Харківської експертної
групи підтримки медичної реформи та міжнародних програм з трансформації охорони здоров’я
USAID, U-LEAD і МФ «Відродження»
ПЕРЕРВА
Особливості впровадження
стандартів JCI в українськму медичному закладі: труднощі та їхнє подолання
Вадим Зукін, заступник генерального директора зі стратегічного планування пологового будинку
«Лелека», директор консалтингової компанії "МедЕксперт"
Cистемний підхід в менеджменті медичного закладу
Олена Лепешина, директор з розвитку бізнесу в М24
Оптимізація інструментів та бюджету для залучення пацієнтів у клініку
Андрій Каспаревич, генеральний директор медичного порталу України ЗДОРОВ-ІНФО, ІТ-компанії
«Інформаційні технології в медицині» Міжнародний медичний портал ITMED
Майбутнє інтернет-маркетингу в медицині або навіщо будувати системи продажів?
Костянтин Чекменьов, засновник компанії Medstartup, керівник компанії Medmarketing
Selling Service. Як клієнта зробити своїм пацієнтом?
Заїка Володимир, бізнес-консультант, СЕО «ClinicPRO Consulting» – «ШВИДКА ДОПОМОГА» для
медичного бізнесу»
Вручення сертифікатів

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
* В програмі можливі зміни та доповнення

