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При підтримці Міністерства охорони здоров’я Автономної республіки Крим  

 
ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ,  

 ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ В м. СІМФЕРОПОЛЬ 26 КВІТНЯ 2012р. НА ТЕМУ: 
  

ППРРААККТТИИЧЧННИИЙЙ  ССЕЕММІІННААРР::    

««ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ДДІІЯЯЛЛЬЬННООССТТІІ  ППОО  ННААДДААННННЮЮ  ППЛЛААТТННИИХХ  ППООССЛЛУУГГ                                            

ВВ  ММЕЕДДИИЧЧННИИХХ  ЗЗААККЛЛААДДААХХ..  ППООРРЯЯДДООКК  РРООЗЗРРААХХУУННККУУ  ВВААРРТТООССТТІІ  

ММЕЕДДИИЧЧННООЇЇ  ДДООППООММООГГИИ..  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  РРООББООТТИИ  ММЕЕДДИИЧЧННИИХХ  

ЗЗААККЛЛААДДІІВВ  ЗЗІІ  ССТТРРААХХООВВИИММИИ  ККООММППААННІІЯЯММИИ»»  
 

Мета практичного семінару: забезпечити слухачів комплексом знань і практичних 

навиків для організації діяльності по наданню платних послуг, залучення додаткових 

джерел фінансування за рахунок системи добровільного медичного страхування та 

проведення профоглядів на платній основі. 

 

Лекції проводять фахівці-практики з питань ціноутворення та організації платних 

послуг в медичних закладах, автори методик по ціноутворенню.:  

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

розрахунку тарифів на медичні послуги та нозології, експерт з економічних питань 

проектів ТАСІS. 

Вержак Тамара Трохимівна – Головний бухгалтер ЦРП Шевченківського району м. 

Києва. 

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. 
 

1. Організація та нормативно-правова база для організації платних послуг з охорони 

здоров`я. 

 Нормативна база по наданню платних послуг та нозологій станом на березень    

2012 року. 

 Розробка документів по відкриттю та функціонуванню платних послуг: 

 положення про надання платних медичних послуг, положення про 

преміювання  та інші документи 

2. 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. 

3. Практичні заняття по розрахунку вартості медичної допомоги згідно існуючим 

методикам. 

4. Формування  вартості нозологій 

 Стандарти діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги. 

5. Правильне застосування тарифів 

 Облік та звітність при наданні послуг: 

 списання витрат (матеріали, експлуатаційні, амортизаційні та інші витрати);  

 виплата заробітної плати медичному та немедичному персоналу. 

6.  Власні надходження спеціального фонду 

 Надходження та використання коштів від надання платних послуг; 

 Використання власних надходжень; 

 Порядок обліку власних надходжень; 

7. 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. 

8. 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. 

9. Взаємодія з контролюючими органами 

 Найбільш розповсюдженні порушення, які зустрічаються в медичних закладах. 

Лекції супроводжуються візуальними матеріалами (слайди). 

Видаються нормативно-методичні матеріали – на диску: 

 «Організація діяльності по наданню платних послуг в медичних закладах. 

Принципи ціноутворення» . 

 Нормативно-правова база; 

 Документи, необхідні для відкриття та функціонування відділення платних послуг; 

 Приклади списання витрат; 

 Зразки документів для роботи із страховими компаніями; 

 Взаємодія медичних закладів з контролюючими органами; 

 розширена електронна версія матеріалів та законодавства України станом на 

03.2012 р.; 

 Методика розрахунку тарифів по нозологіях; 

 Методика розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-

курортних підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах»; 

 Проект «Методики розрахунку вартості медичної допомоги» МОЗ України. 

 Та інші документи згідно програми. 

 

 

Вартість семінару складає 790,00  гривень на одного учасника.  

Учасники семінару забезпечуються: нормативно-методичними матеріаламим, навчанням і 

консультаціями.  

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


