
Курс незалежного лікаря



Що таке медичні 
коворкінги

 





Як працює коворкінг

• Забезпечує сучасне місце роботи, побудоване згідно з усіма 

вимогами МОЗ та НСЗУ. 

• Адміністратор зустрічає пацієнтів кожного лікаря, веде запис та 

приймає оплату за консультації. Щодня через колл центр 

проходить близько 20 пацієнтів кожного лікаря 

• Забезпечує менеджмент приміщення: оплату комунальних послуг, 

прибирання та обслуговування, дрібний ремонт, побутову хімію. 





Як працюють незалежні лікарі в коворкінгу

• Самостійно визначають графік і тривалість консультацій

• Самі встановлюють вартість прийому 

• Отримують 100% вартості консультації або коштів за укладені декларації на 

власний рахунок

• Самостійно вирішують, коли та на скільки йти у відпустку

• Можуть поєднувати практику в коворкінгу з іншим місцем роботи

• Обирають підходи до спілкування та лікування пацієнтів

• Роблять відрахування в Фонд соціального страхування, будуть мати пенсію, 

декретні та інші виплати, гарантовані державою.





Як забезпечується потік 
пацієнтів до незалежних 

лікарів
 



Пацієнти переходять 
за своїм лікарем 





Серія постів про лікаря 
на сторінках Kabimed 
у соціальних мережах 
 



Таргетована реклама 
послуг лікарів 
у соціальних мережах 
з метою залучення 
нових пацієнтів



Набір друкованої 
продукції на вибір лікаря

● Візитівки
● Інформаційні флаєри для 

пацієнтів
● Інші матеріали на Ваш 

розсуд



Створюємо та 
просуваємо
персональну сторінку 
лікаря 
на нашому сайті

https://kabimed.com.ua/doctor/kaznodiy



Профіль лікаря в МІС helsi — ще один канал для нових 
пацієнтів

Лише додаток helsi.me має 1,2 
мільйони українців. Незалежні 
лікарі Kabimed будуть у видачі 
helsi — на прийом можна буде 
записатися як онлайн, так і за 
допомогою наших менеджерів. 

Щомісяця через систему helsi 
відбувається 650 тисяч записів на 
прийом до лікаря та 200 тисяч 
записів на вакцинацію.



Рекламуємо кожен коворкінг 
окремо — привертаємо увагу 
пацієнтів до нової локації, 
де працюють лікарі.

Брендування вікон, розміщення 
реклами в ліфтах та довкола ЖК, 
інтернет-реклама, таргетована на 
мешканців навколишніх будинків.



Локації в нових великих 
комплексах



ЖК Seven

6 будинків ЖК + 50 будинків 

інших комплексів в радіуси 

декілька кілометрів 

Це більше 9 тисяч квартир 

довкола коворкінгу 

Kabimed Осокорки



Лабораторія на території коворкінгу 
генеруватиме додатковий потік клієнтів на 
кожну локацію, а відтак — і до лікарів, які 
ведуть приватну практику

На території кожного коворкінгу працюватиме 
лабораторний пункт наших партнерів CSD. Тут 
пацієнти сімейних лікарів зможуть здати пакет 
гарантованих аналізів (для лікаря діятиме знижка 
50% від комерційної вартості аналізу). Та для 
лікарів лабораторія буде ще й каналом залучення 
нових клієнтів.



Розпочати приватну практику в коворкінгу 
можуть лікарі амбулаторного прийому

• Сімейний лікар
• Алерголог
• Гінеколог
• Гастроентеролог
• Гематолог
• Дерматолог
• Кардіолог
• Логопед
• Онколог

• Офтальмолог
• Педіатр
• Проктолог
• Терапевт
• Травматолог
• Уролог
• Фізіотерапевт
• Ендокринолог
• Хірург

                                         список неповний *



● Відкрити разом з вашою персональною менеджеркою ФОП

● Обрати графік роботи та кількість годин оренди кабінету (від 4-х 

годин)

● Разом із вашою персональною менеджеркою зібрати документи 

для отримання ліцензії МОЗ

● Отримати ліцензію МОЗ

● Сповістити улюблених пацієнтів про нове місце роботи

● Відсвяткувати свою незалежність 

Як приєднатись до незалежних лікарів Kabimed



Сімейний лікар 

Олександр Бабінський

• орендував кабінет в Ірпені

• обрав співпрацю з НСЗУ

• за 3 тижні приватної практики 

підписав 800 декларацій

• надає також платні послуги 



Педіатри Наталія 

Казнодій та Юлія Цір

• Орендували кабінет в Броварах разом 

по півзміни

• обрали співпрацю з НСЗУ та платні 

консультації

• надають послуги з вакцинації

• Мають своїх пацієнтів та платні 

консультації з рекламних оголошень 



Скільки отримують 

лікарі в коворкінгу





Скільки коштують консультації лікарів

Київ Ірпінь Бровари Львів Дніпро

Педіатр 460-2400 300-550 300-590 300-600 350-920

Гінеколог 450-2000 450-790 490-600 300-600 300-900

Терапевт 490-1300 450-550 500-540 390-500 300-650

Невролог 500-900 150-790 250-600 390-700 360-650



Дохід сімейного лікаря 
у приватній практиці

Дохід: 1500 декларацій (0-39 років) — 126 400 грн/міс

Витрати: оренда кабінету — 23 760 грн/міс
Податки — 1320 + 6320 грн/міс

                                         Ведення ФОП — 2 000 грн/міс

Прибуток лікаря — 93 000 грн/міс



Дохід гінеколога 
у приватній практиці

800 грн/консультація * 8 пацієнтів/день * 22 робочі дні 
119 тисяч грн/міс

Витрати: оренда кабінету — 30 360 грн/міс
Податки — 1320 + 1200 грн/міс

Послуги з ведення ФОП — 2000 грн/міс

Прибуток лікаря — 84 060 грн/міс



Додаткові джерела доходу: 

● Вакцинація, наприклад, від грипу — 600-1000+ грн

● Виїзд додому — 500-2500 грн (залежно від міста)

● Підписка на онлайн-консультації (річна або місячна) 

— 1000 грн/рік — дорослі, наприклад

● Разові онлайн-консультації — 250-500 грн

● УЗД 

● Курси для пацієнтів, вебінари, школи 



Як вирахувати свій майбутній 

дохід та отримати бізнес-план

Практична частина



Приєднуйтесь 
до спільноти 
незалежних лікарів

Сайт kabimed.com.ua



Ви можете 
записатися на 
персональну 
консультацію або 
перегляд коворкінгу

У боті у вибраному вами месенджері 
або за телефоном 067 333 9191



Київ
✅ вул. Дніпровська набережна, 18Б, ЖК «Seven»
вул. Саперне Поле, 5, офіс 214 ЖК «Бульвар фонтанів» — жовтень
пр. Перемоги, 67а, ЖК «Нивки Парк» — листопад

Бровари
✅ вул. В. Симоненка, 30, ЖК «Krona Park»

Ірпінь
✅ вул. Новооскольська, 6Б ЖК «Нові Метри Park»

✅ Чернігів
вул. Стрілецька, 106 



Розіграш сертифікату



Instagram Facebook



Скільки отримують 

лікарі в коворкінгу
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