Шпаргалка
незалежного
лікаря

ПОЧНІТЬ
МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
БЕЗ ІНВЕСТИЦІЙ
І РИЗИКІВ!
KABIMED – національна мережа медичних
коворкінгів, де лікарі орендують готові
кабінети з меблями та медичним
обладнанням і ведуть приватний прийом.

ЯК ЦЕ
ПРАЦЮЄ
Лікарі в коворкінгу працюють лише на себе,
самі визначають графік роботи і тривалість
своїх консультацій.
Можливість орендувати кабінет від 4 годин
на місяць дає змогу розпочати приватну
практику, не звільняючись із поточного
місця роботи.
Незалежні лікарі отримують на свій рахунок
100% вартості своїх консультацій або коштів
від НСЗУ за укладені декларації.
Коворкінг надає юридичну та бухгалтерську
підтримку, дбає про приміщення та комфорт
лікарів і пацієнтів.
У кожному коворкінгу є адміністратор, який
зустрічає пацієнтів, веде запис та приймає
оплату за консультації.
Kabimed бере на себе сплату комунальних
послуг, прибирання та обслуговування
приміщення.

ЯК СТАТИ НЕЗАЛЕЖНИМ
1

Обрати пакет оренди кабінету
В нас існує 6 пакетів оренди: від погодинної практики за
пакетом “максимально гнучкий” до оренди власного кабінету
під ключ. Крім того, у коворкінгу можна орендувати кабінет
разом із колегою та працювати, наприклад, по півдня.

Зареєструватися як ФОП
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За допомогою сервісу Дія, у Центрі надання
адміністративних послуг або в нотаріуса. Бухгалтерка
Kabimed безкоштовно проконсультує щодо реєстрації
ФОП. Ще потрібно отримати електронний цифровий
підпис та відкрити рахунок ФОП у банку.

Укласти договір із Kabimed
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Залежно від обраного пакету, договір укладається на місяць,
півроку або рік з опцією автоматичного подовження.

Отримати ліцензію МОЗ України
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Підготувати документи для ліцензування на ведення приватної
лікарської практики можна самостійно або скориставшись послугами
юриста. У разі укладення договору про оренду за всіма пакетами,
крім «максимально гнучкого» до кінця жовтня 2021 року, ми
покриваємо послуги юриста з підготовки до ліцензування.
Після ухвалення МОЗ позитивного рішення необхідно внести плату
за отримання ліцензії за наданим міністерством рахунком — 2379 грн.

ЛІКАРЕМ У KABIMED
Отримати акт санітарно-епідеміологічного
обстеження приміщення
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Цей документ необхідно отримати лише вузьким
спеціалістам. Для приватної практики сімейних лікарів
та педіатрів він не вимагається.
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Зареєструватися в електронній системі
Це можна зробити за допомогою медичної електронної
системи (МІС). Партнером Kabimed є МІС helsi, тож
лікарям, які розпочинають приватну практику ми
пропонуємо спеціальну ціну. Та ви можете обрати будь-яку
іншу МІС на власний розсуд.

Укласти договір з НСЗУ
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Педіатри, семейні лікарі та терапевти можуть напряму
отримувати кошти від НСЗУ за укладені декларації та надавати
своїм пацієнтам гарантовані медичні послуги безоплатно.
Для укладення договору з НСЗУ, необхідно подати заявку за
допомогою своєї МІС — договір підписується онлайн.
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Готово!
Тепер ви незалежний лікар і працюєте самі на себе!

Приєднуйтеся до незалежних лікарів

Адміністратори коворкінгу зустрінуть ваших пацієнтів
на ресепшині

Команда Kabimed супроводжує вас на шляху до приватної практики,
допомагає розібратися з юридичними та бухгалтерськими питаннями

Кабінет педіатрів обладнаний усім необхідним для роботи
з маленькими пацієнтами

Усі приміщення коворкінгу є інклюзивними та відповідають вимогам
доступності для маломобільних пацієнтів

Пакети оренди
кабінету в коворкінгах
Київ (Kabimed Осокорки та Kabimed Нивки), Бровари та Ірпінь

пакет

дні
роботи

години
прийому
на день

ОСОБИСТИЙ
КАБІНЕТ

пн-нд

08:00 – 20:00

ОСОБИСТИЙ
ПО БУДНЯХ

пн-пт

08:00 – 20:00

ОДНА ЗМІНА
ЩОДНЯ

пн-нд

ОДНА ЗМІНА
ПО БУДНЯХ

пн-пт

ПОВНИЙ
ВІКЕНД

сб-нд

МАКСИМАЛЬНО
ГНУЧКИЙ

за наявності
вільних
кабінетів

08:00 – 14:00
14:00 – 20:00
08:00 – 14:00
14:00 – 20:00

08:00 – 20:00

орієнтовна
ціна за
місяць

орендні
канікули,
на рік

54 000

грн

2 тижні

39 600

грн

2 тижні

32 400

грн

1 тиждень

23 760

грн

1 тиждень

17 280

грн

—

08:00 – 12:00
12:00 – 16:00

800 грн /день

—

16:00 –20:00

*вартість оренди може відрізнятися в окремих коворкінгах — залежно від рівня житлового комплексу. Для гінекологів та урологів вартість оренди є вищою через необхідність
вартісного обладнання.

ЩО ВХОДИТЬ
У ВАРТІСТЬ
ОРЕНДИ
KABIMED
Меблі, ноутбук та базовий набір медичних
інструментів
Ресепшен з адміністраторами, запис та
розрахунок ваших пацієнтів
Розхідні матеріали, як от серветки та мило,
регулярні прибирання
Комунальні послуги, дрібний ремонт
та обслуговування приміщення
Зона відпочинку/прийому їжі для лікарів
Пакет персонального брендингу для лікарів
та реклама коворкінгу для пацієнтів
Лабораторія CSD для забору повного
спектру аналізів
Облаштування доступу для маломобільних груп
населення. Висновок після аудиту, який можна
надати для укладення договору з НСЗУ

Скільки може заробляти
незалежний лікар коворкінгу,
який має договір з НСЗУ
Незалежні лікарі, які працюють за
договором із НСЗУ, отримують кошти
за укладені декларації відразу на свій
рахунок. Тобто ви будете отримувати
всі 90 тисяч за 1800 декларацій, а не
16-20 тисяч зарплати.
Як порахувати дохід у приватній
практиці?
Базова капітаційна ставка (вартість однієї декларації) — 651
грн, проте існують вікові коефіцієнти, на які потрібно
множити базову ставку. Вартість 1 декларації для пацієнтів
певної вікової категорії:
0-5 років – 2,465. Вартість декларації = 1606, 2 грн;
6-17 років – 1, 356. Вартість декларації = 883, 6 грн;
18-39 років – 0,616. Вартість декларації = 401 грн;
40-64 років – 0,739. Вартість декларації = 481, 5 грн;
65+ років – 1,232. Вартість декларації = 802, 8 грн.

Аби дізнатись скільки коштів за ваші декларації виплачує
НСЗУ, необхідно подивитись через свій кабінет у МІС
кількість декларацій у кожній віковій категорії та
помножити 651 грн на коефіцієнти з таблиці вище. Якщо
маєте 1800 декларацій — може вийти сума близько
мільйона гривень на рік. Поділіть її на 12 і отримаєте
місячний дохід — приблизно 90 тисяч грн.

Витрати незалежного
лікаря в коворкінгу
податки
єдиний соціальний внесок (1320
грн/міс) та єдиний податок (5% від
отриманої суми)
пакет гарантованих пацієнтам
безоплатних аналізів
для лікарів, які ведуть приватну практику
в Kabimed діє знижка у лабораторії CSD
оренда кабінету
наприклад, 5 робочих днів по 6 год/день
входять у пакет «одна зміна по буднях»
та будуть коштувати 23 760 грн/міс
медична інформаційна система
300-600 грн на місяць в залежності
від МІС
послуги бухгалтера за потреби
Тож прибуток сімейного лікаря або
лікарки з 1800 декларацій може становити
40-60 тисяч гривень, залежно від витрат.

Приватна практика в Kabimed —
це професійна незалежність
і гідний дохід

Скільки може заробляти
незалежний лікар
вузької спеціалізації
у медичному коворкінгу
У приватній практиці лікарі отримують 100% вартості своїх
консультацій, а не фіксовану ставку чи відсоток. Незалежні
гінекологи, ендокринологи, кардіологи, дерматологи та інші
спеціалісти у приватній практиці можуть самостійно визначати
вартість своїх консультацій. Приватна практика дає змогу
вузьким спеціалістам мати високий офіційний дохід та прозорі
стосунки з пацієнтами.

Як порахувати дохід у приватній практиці?
Наприклад:
Вартість консультації: 600 грн.
Графік: 5 днів/тиждень по 6 годин
Кількість пацієнтів/день: 6-7
За місяць ваш дохід від консультацій буде становити
близько 80 тисяч грн. Після сплати податків та вартості
оренди чистий прибуток може становити близько 50 тисяч
грн. З часом ви зможете збільшувати кількість пацієнтів
та/або вартість консультації, надавати додаткові послуги
пацієнтам й постійно підвищувати свій дохід.
У приватній практиці лікарі можуть також робити щеплення,
проводити діагностику за допомогою УЗД-апарату,
пропонувати пацієнтам пакетні послуги, як от річний супровід
пацієнта або передплату на безлімітні телефонні консультації
чи виїзди додому. Додаткові послуги допоможуть збільшити
середній чек, а також утримати пацієнтів.

Ми запрошуємо
розпочати
приватну практику:
сімейних лікарів
педіатрів
терапевтів
акушерів-гінекологів
дерматологів
отоларингологів
кардіологів
неврологів
урологів
ортопедів
гастроентерологів
ендокринологів
та лікарів інших спеціальностей

Приєднуйтеся до
незалежних лікарів

Як коворкінги допомагають
лікарям знайти нових пацієнтів
Усім незалежним лікарям Kabimed ми даруємо базовий
пакет персонального брендингу:
професійна фотосесія та близько 20 опрацьованих фото;
пости про лікаря на сторінках Kabimed у соціальних мережах;
таргетована реклама в соціальних мережах протягом 1 тижня;
набір друкованої продукції на вибір лікаря: візитки, флаєри тощо;
за бажання — допомога в розвитку особистого бренду;
просування лікаря як спікера, блогера, автора колонок, експерта
в українських медіа;
набір банерів для сторінок лікаря в соціальних мережах.

Створюємо персональну сторінку лікаря на
нашому сайті, на якій в тому числі буде
можливість записатися на прийом.

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.

Лабораторія на території коворкінгу генеруватиме
додатковий потік клієнтів
Усі коворкінги розташовані в густонаселених
районах у нових житлових комплексах.
Профіль лікаря в МІС helsi — ще один канал для нових
пацієнтів.
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.

У яких містах вже можна почати
приватну практику в Kabimed
— Бровари вул. В. Симоненка, 30, офіс 9
ЖК «Krona Park»
— Київ вул. Дніпровська набережна, 18Б
ЖК «Seven»
— Київ вул. Саперне Поле, 5, офіс 214
ЖК «Бульвар фонтанів»
— Київ, пр. Перемоги, 67А,
ЖК «Нивки Парк»
— Ірпінь вул. Новооскольська, 6Б
ЖК «Нові Метри Park»
— Чернігів вул. Стрілецька, 106, офіс 3

Записатися на консультацію
та перегляд коворкінгу
0 800 33 9191
Зазирніть на наші сторінки у Facebook та Instagram —
тут ми ділимося корисною інформацією для незалежних лікарів

