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2 грудня 2016 року 
 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «НОВІ 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 

ПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ 

ПРАКТИКИ» 
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7 

готель «Станіславів» 

тел.: 095-191-17-46  Виконавча дирекція ІФООПРО 

тел.: 050-611-75-80  Попова Ірина Вікторівна 

 
 

Загальні питання:  
 

 Зміни в чинному законодавстві: огляд прийнятих 

нормативних документів та проектів МОЗ України; 

 Нові Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з медичної практики – Постанова КМ № 

285 від 02.03.2016 р.; 

 Зміни форм первинної облікової документації, що 

затверджені МОЗ України. 

 

 

Організаційні питання: 

 

 Вимоги до куточку споживача та вивіски на фасаді: 

нові особливості для юридичних та фізичних осіб – 

підприємців; 

 Порядок надання медичної допомоги за місцем 

проживання пацієнта; 

 Внутрішня документація ліцензіата: правила 

внутрішнього розпорядку, посадові інструкції 

працівників, локальні клінічні протоколи та ін.; 

 Вимоги щодо проходження акредитації закладами 

охорони здоров’я; 

 Зобов’язання ліцензіата відповідно до нових 

ліцензійних умов:  

 

Нижник Антоніна 

керуючий партнер 

юридичної компанії 

МЕДКОНСАЛТИНГ   

Автор близько 30 статей з 

питань правового та 

організаційного 

забезпечення діяльності у 

сфері медицини, захисту 

прав пацієнтів, отримання 

ліцензій на медичну практику, 

акредитації медичних 

закладів тощо. У 2014 року 

отримала сертифікат 

аудитора з сертифікації за 

стандартом ISO серії 9001. 

Постійний учасник 

робочих груп в МОЗ України з 

питань внесення змін до 

діючого законодавства, що 

регламентує діяльність 

закладів охорони здоров’я. 

 

 

Вартість участі у заході 
 

Для членів організації 

ІФООПРО - 500 ГРН. 

 

Для тих, хто не є членами 

ІФООПРО - 600 ГРН. 
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- здійснення контролю якості надання медичної 

допомоги; 

- проведення вхідного контролю якості 

лікарських засобів; 

- порядок ведення обліково-звітних форм; 

- акредитація клініко-діагностичних лабораторій 

(вимоги щодо зовнішнього та внутрішнього 

контролю якості); 

- виписування рецептів на наркотичні засоби; 

- зміни в організації роботи структурних 

підрозділів; 

- та інше. 

- Особливості найму співробітників на роботу для фізичних 

осіб – підприємців; 

- Особливості отримання ліцензії на медичну практику для  

фізичних осіб-підприємців, що не мають медичної освіти; 

- Порядок дій ліцензіата щодо «призупинення» або 

«розширення» ліцензії на медичну практику за новими 

правилами; 

- Порядок та терміни актуалізації даних, що були подані для 

отримання ліцензії на медичну практику. 

Практична частина 

 Нова форма Відомостей про стан матеріально-технічної 

бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із 

зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня - 

особливості заповнення. 

Відповіді на запитання слухачів 

________________________________________________________________ 

Вартість участі у заході – Для членів організації ІФООПРО - 500 ГРН. 

                                                Для тих, хто не є членами ІФООПРО - 600 ГРН. 

 

У вартість входить – кава-пауза, електронна розсилка матеріалу 

Дата проведення – 2 грудня 2016 року  

Час проведення – з 11.00 до 16.00 
Місце проведення – м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7, готель «Станіславів» 
 

Зареєструватись для участі можна за телефонами:  

тел.: 095-191-17-46  Виконавча дирекція ІФООПРО 

тел.: 050-611-75-80  Попова Ірина Вікторівна 

Більш повну інформацію про юридичну компанію Медконсалтинг можна 

отримати на сайті www.medconsulting.com.ua 

Будемо раді Вас бачити в якості наших слухачів. Готуйте питання – з 

радістю на них відповімо! 

 

 

Марченко Юлія 
 

партнер  

юридичної компанії 

МЕДКОНСАЛТИНГ 

 
Спеціалізується на 

питаннях акредитації 

закладів охорони здоров’я, 

ліцензуванні діяльності, 

пов’язаної з обігом 

наркотичних засобів, 

розробки внутрішніх 

документів для медичних 

закладів.   

Має публікації з медико-

правових питань в 

профільних українських та 

зарубіжних виданнях. 

 

 

http://www.medconsulting.com.ua/

