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ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ,  

 ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ В м. КИЕВІ 12 квітня 2012р. НА ТЕМУ: 

  

ППРРААККТТИИЧЧННИИЙЙ  ССЕЕММІІННААРР::    

««ННООВВІІ  ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ЛЛІІЦЦЕЕННЗЗУУВВААННННЯЯ  ММЕЕДДИИЧЧННООЇЇ  ППРРААККТТИИККИИ  ТТАА  

ААККРРЕЕДДИИТТААЦЦІІЇЇ  ЛЛІІККУУВВААЛЛЬЬННООГГОО  ЗЗААККЛЛААДДУУ..    

ННООРРММААТТИИВВННОО--ППРРААВВООВВАА  ББААЗЗАА..    

ППРРИИННЦЦИИППИИ  ЦЦІІННООУУТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ССТТООММААТТООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ППООССЛЛУУГГ»»  

  
Лекції проводять: 

Васько Любов Львівна - Директор Центра «Медицина ВМ», автор методик по розрахунку 

тарифів на медичні послуги та нозології, експерт з економічних питань проектів ТАСІS. 

Лесік Галина Іванівна - Заслуженій лікар України, магістр «Державного управління у сфері 

охорони здоров’я», лікар вищої категорії. 

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. 

Сокиріна Ганна Сергіївна – головний спеціаліст Центру «Медицина ВМ»по розрахунку 

вартості медичних послуг. 

  

1. Нормативно-правова база по стоматології. 

 

2. Нові вимоги до ліцензування медичної практики та акредитації лікувального закладу» 

 

3. Гарантійні терміни служби та термін служби в стоматології. 

 

4. Державне регулювання взаємовідносин лікаря і пацієнта в Україні: 

 Характеристика правового статусу пацієнта в Україні; 

 Досвід зарубіжних держав в регулюванні відносин лікаря і пацієнта; 

 Сучасний стан державного регулювання в Україні прав пацієнтів; 

 Недоліки законодавства України, що врегулюють взаємовідносини лікаря і пацієнта. 
 

5.  Коментарі щодо планової та позапланової перевірок. 

 



6. Використання в медичній практиці Наказу МОЗ України від 28.12.2002 № 507 «Про 

затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної 

допомоги» та  Наказу МОЗ України від 23.11.2004 № 566 «Про затвердження Протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія", 

„терапевтична стоматологія", „хірургічна стоматологія", „ортодонтія", „дитяча 

терапевтична стоматологія", „дитяча хірургічна стоматологія". 

 

7. Принципи ціноутворення стоматологічних послуг: 

 Розрахунок собівартості послуг згідно діючих методик. 

 норми часу, норми матеріалів, калькуляція. 

 Облік та звітність при наданні послуг: 

 списання витрат (матеріали та інші витрати); 

 

8. Механізми взаємодії стоматологічних закладів зі страховими та асистанськими 

компаніями: 

 Порядок організації договірних взаємовідносин; 

 Організація документообігу між страховою компанією та медичним закладом. 

 

9. Приклади розрахунків собівартості стоматологічних послуг згідно діючим методикам. 
 

Вартість семінару складає 800,00 гривень на одного учасника. 

 

В рахунок зазначеної суми входять: 

 Плата за навчання та консультації; 

 Нормативно-методичні матеріали(диск); 

 Супроводження лекції візуальними матеріалами (слайди); 

 Кава - брейк; 

 
 

Довідки по телефонах: (044) 587-95-73, 521-6190, 529-0213 Фещенко Ганна Григорівна 


