ЦЕНТР «МЕДИЦИНА ВМ»
________________________________________________________________________________________________________

При підтримці МОЗ України та МОЗ АР Криму

Керівникам медичних закладів,
фінансово-економічним та
юридичним службам.

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ СЕМІНАРУ, ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ
19-22 ВЕРЕСНЯ 2011р. НА ТЕМУ:

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ
БЮДЖЕТНИХ ТА НЕБЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ`Я ЗГІДНО
МЕТОДИКИ МОЗ УКРАЇНИ
(НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 23.05.2011 № 315).
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СТРАХОВИМИ
КОМПАНІЯМИ

Лекції проводять:
Левицький Олег Іванович - Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
МОЗ України.
Косенко Жанна Валеріївна – Начальник відділу організації державних закупівель та
супроводу державних та регіональних програм МОЗ АР Крима.
Васько Любов Львівна - Директор Центра «Медицина ВМ», автор методик по розрахунку
тарифів на медичні послуги та нозології, експерт з економічних питань проектів ТАСІS;
Миколайчук Сергій Іванович - Заступник директора Центра «Медицина ВМ» з питань
розробки та впровадження комп’ютерних систем, автор методик по розрахунку тарифів на
медичні послуги та нозології.
Вержак Тамара Трохимівна – Головний бухгалтер ЦРП Шевченківського району м. Києва.
1. Порядок розрахунку вартості послуг з охорони здоров`я
 економічне обґрунтування кожної статті затрат:
 виробнича собівартість (фонд оплати праці, адміністративні, загальновиробничі та
експлуатаційні витрати;
 витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення;
 витрати на рекламу, інші витрати;
 прибуток.
 Прибуток в структурі ціни у неприбуткових організацій згідно Податкового кодексу України.
2. Формування вартості нозологій
 Стандарти діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги.
3. Правильне застосування тарифів
 Облік та звітність при наданні послуг:
 списання витрат (матеріали, експлуатаційні, амортизаційні та інші витрати);
 виплата заробітної плати медичному та немедичному персоналу.
4. Власні надходження спеціального фонду
 Надходження та використання коштів від надання платних послуг;
 Використання власних надходжень;
 Порядок обліку власних надходжень;
 Найбільш розповсюдженні порушення, які зустрічаються в медичних закладах.
5. Ознайомлення зі специфікою роботи страхових та асистанських компаній
 Страхові випадки, страхові покриття, додаткові обстеження, супутні діагнози та інше.
6. Презентація страхових та асистанських компаній

 Знайомство з представниками страхових компаній, представлення їх візуальних та друкованих
матеріалів.
7. Презентація медичних закладів.
8. Механізми взаємодії медичних закладів зі страховими та асистанськими компаніями
 Порядок організації договірних взаємовідносин;
 Створення кураторської служби;
 Організація документообігу між страховою компанією та медичним закладом;
 Програмне забезпечення при роботі зі страховими компаніями.
9. Фінансово-економічні питання при організації взаємодії медичного закладу зі страховими
компаніями
 Оподаткування операцій з надання платних послуг бюджетними установами з урахуванням
Податкового кодексу;
 Оплата праці працівникам медичних закладів.
10. Фінансово-економічне супроводження діяльності медичних закладів.
11. Взаємодія з контролюючими органами
 Найбільш розповсюдженні порушення, які зустрічаються в медичних закладах.
Лекції супроводжуються візуальними матеріалами (слайди).
Видаються нормативно-методичні матеріали:
 Нормативно-правова база;
 Документи, необхідні для відкриття та функціонування відділення платних послуг;
 Приклади списання витрат;
 Зразки документів для роботи зі страховими компаніями;
 Взаємодія медичних закладів з контролюючими органами;
 «Методика розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних
підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах»;
 «Методика розрахунку тарифів по нозологіям»;
 Презентаційні матеріали страхових компаній;
 Інші документи згідно програми.
Вартість семінару складає 2 850,00 гривень на одного учасника.
Учасники семінару забезпечуються проживанням у двомісних номерах санаторію «Примор'є», обідом
і вечерею в день заїзду, трьохразовим харчуванням в дні занять, сніданком у день від’їзду, навчанням і
консультаціями, нормативно-методичними документами, екскурсійною програмою, вечереюпрезентацією.
Заїзд і реєстрація учасників семінару 19 вересня в прийомному відділенні санаторію «Примор'є», при
наявності копії платіжного доручення з відміткою банку та оформленого договору-акту. День від`їзду
22 вересня до 11-00.
Вартість семінару без проживання складає 1 250,00 гривень на одного учасника.
Учасники семінару забезпечуються: обідом в день проведення семінару, нормативно-методичними
документами, навчанням і консультаціями. Реєстрація учасників семінару 20 вересня з 9-00 до 10-00 в
актовому залі санаторію «Примор'є», при наявності копії платіжного доручення з відміткою банку та
оформленого договору-акту.
Про свою участь обов’язково повідомити до 29 серпня 2011р. (для бронювання мість в санаторії ) по
телефонах: (044) 587-95-73, 521-6190, 529-0213 Фещенко Ганні Григорівні, Комар Наталії
Григорівні.
Всіх учасників семінару просимо вислати в електронному вигляді презентаційні матеріали за
адресою: medicina-vm@mail.ru
Місце проведення семінару: Крим, Євпаторія, санаторій «Примор'є». Санаторій розташований на
самому березі моря в теплій затоці, піщані пляжі, цілющі грязі і мінеральні джерела.
Адреса санаторію «Примор’є»:
м. Євпаторія, вул. І. Франка 2 / 27
Проїзд: Від залізничного вокзалу м. Євпаторія на маршрутному таксі № 6, 9 до зупинки санаторій
«Примор'є».

