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Приватна медицина в Україні-2017
6 квітня 2017р.
UBI Конференц-хол «SHOW», Київ, вул. Дорогожицька, 8,
7 квітня, 2017р.
Клініка «ISIDA», Київ, бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), 65

Попередня програма
(участь доповідачів та експертів знаходиться в процесі запрошення і узгодження тем)

6 квітня 2017р.
UBI Конференц-хол «SHOW», Київ, вул. Дорогожицька, 8,
9:00–9:30 Реєстрація учасників
Модератори форуму:

 Сергій Розумний, керівник поліклініки в Києві медичної групи «INTO-SANA»
 Сергій Орлик, експерт фармацевтичного та медичного ринків
 Дмитро Левченко, голова Асоціації приватних медичних закладів, виконавчий директор МЦ Св. Параскеви

1-я сесія
09:30–12:00

Приватна медицина на тлі реформи української охорони
здоров'я
30

Реформа охорони здоров'я і українська
приватна медицина
- госпітальні округи
- реформа та зміна системи фінансування
первинної ланки медичної допомоги
- E-health
- права та можливості приватної медицини
в період реформування
- законодавчі ініціативи : самоврядування
лікарів, ліцензування лікарів

Запрошувані до участі:
Олег Мусій,
народний депутат України
заступник голови Комітету Верховної
ради України з питань охорони
здоров’я,
Павло Ковтонюк,
заступник міністра охорони здоров'я
України,
Ольга Худошина,
завідувачка сектору Управління
ліцензування та контролю якості
надання медичної допомоги
міністерства охорони здоров'я
України
Представник Антимонопольного
комітету,
Лариса Матюха,
голова Національної лікарняної ради,
президент Української асоціації
сімейних лікарів,
Ірина Мазур,
президент Асоціації стоматологів
України,
Юрій Бугай,

30

25: що означає бути першим?

20

Приватна медицина – ринкові показники та
запити до розвитку

20

Медична установа як економічний об’єкт –
проблемні питання

30

Фокус -дискусія
Державна та приватна медицина – кроки
назустріч

керівник напрямку розвитку
електронних закупівель проекту
Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні
та послугах»
Петро Коновалов,
директор компанії «Доктор Елекс»,
експерт проекту «Е-Health»
Олег Петренко,
заступник генерального директора з
питань стратегічного розвитку
клініки ISIDA
Олена Лепешина,
виконавчий директор Асоціації
приватних медичних закладів України
Дмитро Луфер,
операційний директор медичної групи
«INTO-SANA»
Нінель Кадирова,
радник по фінансуванню охорони
здоров’я Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID)
Констянтин Магалецький,
партнер компанії «Horizon Capital»,
Олександр Ларін,
директор Центру ендокринної хірургії,
професор
Володимир Богомаз,
доцент кафедри внутрішньої
медицини НМУ імені О.О. Богомольця

12:00–12:30 Кова-брейк

2-я сесія
12:30–14:30

Вектори розвитку приватної медицини в Україні - на
шляху до пацієнта
20
40

Якщо гроші не йдуть за пацієнтом, тоді пацієнт
йде по гроші
Медичне страхування та приватна медицина –
2017
Юридичні аспекти розвитку приватної
медицини

30

30

Кібер безпека медичних закладів.
Телемедицина, огляд проблематики
Новий старий тренд - Сімейний лікар
Фокус-дискусія:
Розвиток сімейної медицини в приватному
секторі

Сергей Орлик,
експерт медицичного ринку
Наталя Цимбалюк,
генеральний директор компанії Smart
ISP
Радміла Гревцова,
голова Комітету з медичного і
фармацевтичного права Асоціації
адвокатів України,
Микола Орлов, Ігор Огороднійчук,
партнери ЮК «ОМП»
Наталя Кундіна,
головний лікар компанії «ДобробутДитинство»
Віталій Березницький,
засновник МЦ «Сімейний лікар»
Сергій Лобода,
засновник МЦ «Фармклініка»

14:30 –15:30 Обід

3-я сесія
15:30-17:30

Добру справу роблять добрі люди, або знову щодо
персоналу
30

Наука і ПМ - сполучені судини

Яков Березницький,
головний лікар клініки сучасної хірургії
«Гарвіс», професор

30

Інформаційні технології та управління якістю
медичного закладу

Сергій Джевага,
генеральний директор МЦ «ІНГО»

30

Проблемні питання якості та розвитку медичних
кадрів в приватній медицині

30

Ринок медичного персоналу ПМ

30

Підсумкова дискусія

Денис Татаркін,
виконавчий директор клініки
«Медіком»
Андрій Анучін,
директор компанії «Медікал
Персоннел Інтернешнл»
Запрошувані до участі:
Тігран Арутюнян,
генеральний директор Медичного
дому «ODREX»
Тетяна Анікєєва,
директор з медичної якості
медичної групи «INTO-SANA»,

17:30–19:30 Фуршет

7 квітня 2017р.
Клініка «ISIDA», Київ, бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), 65
9:30–10:00 Реєстрація учасників
Модератори форуму:

 Наталя Тулінова, заступник генерального директора з питань розвитку маркетингу і продажів клініки ISIDA
 Сергій Орлик, експерт фармацевтичного і медичного ринків

1-й блок

Стратегія. Лідерство. Репутація і ринок
Проект довжиною в життя

Віктор Козін
засновник, співвласник, генеральний
директор клініки «ISIDA»

ISIDA - клініка, прозора для всіх. Інвестору,
власнику, пацієнту

Марія Грищева,
заступник генерального директора з
економічних питань клініки «ISIDA»
Наталя Тулінова,
заступник генерального директора з
питань розвитку маркетингу і продажів
клініки «ISIDA»

ISIDA. Керуючи чарівним

2-й блок

Медична стратегія. Кадрові парадигми
Медичні ресурси. Особливості управління в
приватній медицині
Реалiзацiя стратегii стандартізацii медічноi
допомоги в закладi. Кадрі вірiшують все?

Світлана Дікусарова,
головний лікар клініки «ISIDA»
Андрій Віленський,
головний лікар з педіатрії клініки «ISIDA»

