
Апарат для посилення 
імунітету в крові            
“Panacea” 



     Хворі на туберкульоз:   60 млн 

     Хворі на    ВІЛ/СНІД:       35 млн        

 

 Інноваційний апарат! Не має аналогів! 

Ми перші, хто цим займається! 
 

Флемінг та Флорі отримали Нобелевську премію за 
винайдення антибіотиків. Ми отримаємо Нобелевську 
премію за метод лікування без ліків! 

 

Лікування без ліків 



Команда 
Невзгода Олександр – PhD,  доцент ЛНМУ 

ім.Д.Галицького, торакальній хірург, голова «ЗУТА» , член 
правління «Українське лікарське товариство». 

Невзгода Анатолій – PhD, доцент,  пульмонолог, член 

правління «ЗУТА», член-кор. АНТКУ України,  стипендіат 
фонду Сороса. 

Невзгода Євгенія – лікар-стоматолог, член правління 

«ЗУТА», організатор міжнародних конференцій. 

Рак Любомир – генеральний директор Центру легеневого здоров’я. 

Корчинський Олександр – професор НДІ біології клітини. 

Голяка Роман – професор НУ «Львівська політехніка», представник НАТО від 

України по ядерних розробках. 

Іващенко Андрій – хірург, начальник Прикордонного госпіталю. 

Паславський Микола – інженер-технолог. 

Щербій Вікторія – помічник 
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                   Валідація 
 Дешевше ніж антибіотики, без побічних 

ефектів, методика не викликає 
резистентності!!! 

  67 пацієнтів пройшли лікування - 100% ефект! 

 Валідація технології підтверджена 5 патентами! 

 

 



1. м. Львів та область(легеневі відділення 
стаціонарів).  

Попередні контракти:  
 ЛРФПЦ 

 МЦП 

 Мостиська ЦРЛ 

2. Охопити всі заклади охорони здоров’я  

України.  
- Організація навчального центру. 

 

- Panacea в протоколи лікування. 

3. Вихід на світовий ринок, медичний 
туризм в Україні. 

          Market segmentation 

ЗУТА 

СФУЛТ 



Чому заклад охорони здоров’я купить 

«Panacea»? 
 Скорочення витрат на лікування – на 120 

тис. грн. на 1 пацієнта 

 Часу перебування пацієнта у стаціонарі – в 
3 рази 

 Отримання терапевтичного ефекту 
відразу на широкий спектр захворювань 

 Можливість лікування амбулаторно, 
надання екстренної допомоги вдома 

 Підвищення кількості звернень пацієнтів 
до  комерційних закладів охорони 
здоров’я    



 Матриця конкуренції 

 

 Матриця БКГ 
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Критичні етапи 
 

 

Удосконале

ння та 

виробництво 

апарату, 

ліцензуванн

я 

Продаж 

апарту в 

Західній 

Україні 

Продаж 

апарту по 

всій Україні 

Продаж 

апарту у 

всьому світі 

Виробництво на заводі електронної апаратури в м.Коломия –            
собівартість – 35 000 грн.,  
продажна ціна – 95 000грн., окупність проекту – 1,5 року. 



  Our costs 
 Розробка нової моделі -15 000 $ 

 Додаткові обстеження – 120 000 $ 

 Собівартість виробництва – 130 000 $ 

 Маркетинг – проведення конференцій, 
семінарів - 70 000 $, створення тренінгового 
центру – 55 000 $ 

 Фінальна сума інвестицій - 540 000 $ 

 

Вартість реалізації – 678 400 $ 

 



  Дякую за увагу! 


