Конференція «Актуальні питання трансформації комунальних закладів
охорони здоров’я в комунальні підприємства»
22.02.2020, м. Київ, Україна

Запрошуємо
на
конференцію
MedConsult
з
трансформації
муніципальних лікувальних установ в успішні підприємства. Цей захід для
керівників, головних бухгалтерів і фінансистів, де ми запропонуємо відповіді
на питання - як вижити і забезпечити розвиток клініки в нових умовах
господарювання
Дата проведення: 22.02.2020
Місце проведення: інноваційний парк UNIT.City, вул. Дорогожицька, 3, м.
Київ
Організатори конференції:
Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина (УАКМ)
компанія «МедстарСолюшенс» (член УАКМ)
Генеральні партнери: компанія «МастерГлобал»(«Бухгалтерія: MASTER»)
онлайн платформа «Аксемедін»
Інформаційний партнер:
видавництво «Пресс Альянс»
Участь: за попередньою реєстрацією
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ*
9.00 – Реєстрація учасників, кава
10.00 – Вступне слово, старт конференції MedConsult
10.10 – Виступ представника МОЗ України - тема і доповідач
уточнюються (20 хв)
10.40 – Виступ представника НСЗУ - тема і доповідач уточнюються (20
хв)

11.20 – Як використовувати «український медичний офшор» для
розвитку муніципального лікувального закладу - Сергій Куцевляк:
генеральний директор «МедстарСолюшенс» (25 хв)
11.50 – Формування доходів КНП: багатоканальне фінансування –
Валентин Багнюк: головний лікар Броварської центральної районної лікарні
(25 хв)
12.20 – Оцінка якості медичної послуги в умовах укладення
колективного договору в КНП – Володимир Краснов: завідувач кафедри
медичного права Національної медичної академії медичної інформації ім.
П.Л. Шупика (25 хв)
12.50 – Питання до спікерів першої частини конференції MedConsult
13.15 – Перерва на обід
14.15 – Методики розрахунків вартості послуг при переході в КНП –
Сергій Миколайчук: заступник директора компанії «Медицина ВМ» (25 хв)
14.50 – Особливості планування діяльності КНП –Сітало Ірина: керівник
проектів по автоматизації бухгалтерського обліку та фінансового управління
компанії «МастерГлобал» (25 хв)
15.25 – Основні моменти організації ведення бухгалтерського обліку та
розрахунку заробітної плати при зміні організаційно правової форми суб’єкта
господарювання – Галелюка Марія: експерт в області автоматизації
бухгалтерського обліку та фінансового управління, керівник компанії
«МастерГлобал» (30 хв)
16.05 – Практичний досвід надання платних послуг в КНП – Тетяна
Щербак: заступник головного лікаря з економічних питань Броварської
центральної районної лікарні (25 хв)
16.40 – Як КНП автономізувати набір 50 балів БПР лікарям та
забезпечити якість медичної послуги? – Сергій Сошинський CEO
«Аксемедін»(20 хв)
17.10 – Питання до спікерів другої частини конференції MedConsult
 В програмі можливі коригування

