
 

 

Тренінг 

«Школа лікаря первинки: 

Сучасні секрети успішної 

практики» 

9 квітня 2019 року 

м. Львів 

«Школа Лікаря Первинки» - освітній 

проект громадської організації 

«Платформа здоров’я». 

 

 

 

 

Шановні лікарі! 

Запрошуємо вас на тренінг «Школи лікаря первинки», який відбудеться в рамках 

найбільшої медичної події Західної України, куди з'їжджаються науковці, спеціалісти з різних 

галузях медицини – Львівській медичний форум. 

 Дата і місце проведення: Львівський палац мистецтв (м. Львів, вул. Коперника, 

17), конференц-зал No2 (цоколь), вівторок 9 квітня з 10 до 18 години.  

 Головна мета проекту «Школа Лікаря Первники» - допомогти лікарям удосконалити 

свою практику, надавши медикам можливість отримувати сучасні знання та навички від 

провідних експертів різних сфер: охорона здоров’я, бізнес, маркетинг, новітні інформаційні 

технології та інш. 

 Придбати квиток можна за посиланням: https://cutt.ly/5wtKXa?fbclid=IwAR1-

VvPXIgZ4cyBJKadYXjwupsxus8Xzf2-uX6rbP7cG0Komk1Bi_I7yY4A  

 Звертаємо вашу увагу!!! Вартість квитка залежить від дати придбання: 

 18 – 24 березня: 400 грн 

 25 – 31 березня 500 грн 

 1 – 9 квітня 600 грн 

 Контактна особа: Бубенчикова Світлана, керівник проекту «Школа Лікаря 

Первинки» ГО «Платформа здоров’я»: т. 093 76 932 36, email: bubenchikovas@health-

platform.org.ua,  подія у Фейсбук: https://www.facebook.com/events/993597054363670/  

Програма тренінгу 

10:00 – 10:30 Реєстрація учасників  

10:30 – 11:00  Відкриття тренінгу, вступне слово організаторів: 

Бубенчикова Світлана, керівник проекту «Школа Лікаря Первинки» в 
ГО «Платформа здоров’я».  

11:00 – 12:00  Ефективна комунікація з пацієнтами: спілкування, вирішення 
конфліктів, окреслення професійних меж. 
Олена Шевченко, психолог,  спеціаліст в сфері HR та комунікацій. 
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12:00 – 13:00 Ключові юридичні аспекти ведення приватної лікарської 
практики. 
Олена Менделя, адвокат в Адвокатське бюро «Олени Менделя». 

13:30 – 14:30 Перерва  

14:30 – 15:30  Імідж - складова заробітку лікаря. 
Валерій Кідонь, лікар, експерт ринку охорони здоров'я, співавтор книг 
«Доктора, зарабатывайте!». 

15:30 – 16:00 Перерва 

16:00 – 17:30  Інновації в спілкуванні з пацієнтами = нові джерела заробітку: 

 Як ведення блогу не лише формує імідж, але допомагає 
реорганізувати лікарську практику 

 
Лідія Бабич, лікар педіатр власної приватної медичної практики, 
консультант з грудного вигодовування, автор блогу в ФБ "Детский доктор 
Лидия Бабич". 

17:30 – 18:00 Підведення підсумків, видача сертифікатів 

 


