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Вельмишановні науковці, викладачі, головні 

позаштатні спеціалісти зі спеціальності «загальна 

практика – сімейна медицина», головні лікарі 

Центрів первинної медичної допомоги та Ваші 

заступники, лікарі-практики первинної медичної 

допомоги та медичні сестри загальної практики 

сімейної медицини! 

 

Українська асоціація сімейної медицини має честь 

запросити Вас на науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Здоров’я українців в руках 

сімейного лікаря», яка відбудеться 08-09 грудня 2016 

року у м. Києві за підтримки Міністерства охорони 

здоров'я України, НМАПО імені П.Л. Шупика,                     

МФ «Відродження», МБФ «Альянс громадського 

здоров’я».  
Конференція включена до додаткового «Реєстру 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2016 році МОН, 

МОЗ і НАМН України» №25 – ф – 2016.  

Відкриття та реєстрація учасників, а також пленарні 

та сесійні засідання відбудуться 08-09 грудня 

2016 року Початок – 08 грудня о 10.00. Закінчення             

09 грудня –   о 18.30. 

Прохання брати квитки на нічні поїзди.  

 

Завдання конференції: 

1. Обговорення реальних кроків у системі 
фінансування доказового скринінгу  на рівні ЗП-

СМ: передумови, економічна вигода для держави і 

системи первинної медичної допомоги. 
2. Надання доказових основ  скринінгових і 

превентивних  заходів в українській популяції: 

аналіз існуючої системи. Кроки і пропозиції  щодо 
зміни застарілої вітчизняної системи від рутинних 

недоказових профоглядів і диспансеризації до 

доказового скринінгу за прикладом західних 

держав.   
3. Тематика превенції і скринінгу – 

невід»ємна частина безперервної підготовки лікаря 

ЗПСМ на до- та післядипломному рівні.  Зміна 
методик навчання, системи навчання. Тренінги та 

інтерактивні моделі навчання – перспективний 

напрямок підготовки лікаря ЗПСМ. 

4. Роль сімейної медсестри. Система 
підготовки медсестри ЗП-СМ, тренінгова модель 

освіти середнього персоналу, роль медсестри ЗП-
СМ у проведенні доказового скринінгу і 

превентивних заходів.  
 

Програмні заходи конференції: 
Напередодні конференції – 07.12.2016 р. – на 

виконання завдань конференції буде проведено 

круглі столи та воркшопи: «Скринінг і превенція на 

рівні  ПМСД: світовий досвід та можливості для 

України» із залученням українських (40 осіб, які 

будуть повідомлені окремо) та іноземних фахівців  

(6 осіб) для формування чіткої концепції і 
пропозицій до МОЗ України щодо організації 

доказових превентивних заходів і скринінгу на 

первинній ланці охорони здоров'я, фінансування та 

підготовки в цій царині лікарів і медсестер ЗПСМ 
08-09.12.2016 - пленарні виступи і секційні 

обговорення наступних питань: 

 

1 Пленарний день 08.12.2016: 
Напрями програмних виступів:  

1.  Скринінг неінфекційних захворювань – шлях до 

якості ПМД. 

2. Фактори ризику найпоширеніших 
неінфекційних захворювань. Тактика команди 

первинної медичної допомоги  (Доказовий 

інструмент ВООЗ) 
3. Інтегроване ведення дітей до 5 років сімейним 

лікарем та медичною сестрою (Доказовий інструмент 

ВООЗ). 

 

2 Пленарний день 09.12.2016: 

Напрями програмних виступів:  

1. Найчастіші клінічні проблеми в практиці 

сімейного лікаря та їх вирішення.  Доказова база. 
2. Медична сестра загальної практики – сімейної 

медицини: її роль в профілактиці та забезпеченні 

долікарської опіки над пацієнтом. 

3. Громадське здоров’я і взаємодія з первинною 

медичною допомогою. 

4. Організаційні засади впровадження сімейної 
медицини в сьогоденні. 

 
В рамках конференції будуть проведені декілька 

майстер-класів, зокрема: надання невідкладної 
допомоги, консультування сімейним лікарем, 

неврологічний огляд, огляд немовлят, консультування з 

питань припинення куріння та ін. 

Рішення конференції: сформувати проект превентивних 

заходів та скринінгу на рівні ПМСД, окреслити 

економічні, соціальні і клінічні складові ефективності її 

впровадження, а також розробити пропозиції по змінах 

у системі до-та післядипломної підготовки медичних 

кадрів в галузі ЗПСМ.  

     Під час конференції будуть проведені засідання: 

правління УАСМ, опорних кафедр до- та 

післядипломної освіти, головних позаштатних 
спеціалістів. 

     Оргкомітет конференції запрошує до публікацій 

статей та тез БЕЗКОШТОВНО згідно вищевказаної 

тематики. Для цього необхідно надіслати до                          

10 листопада 2016 року на електронну адресу 

(sim.likar@gmail.com) статті та тези доповідей 
(обов’язково!).  

Матеріали конференції будуть опубліковані 

окремою збіркою (українською, російською, 

англійською мовами). (стаття 5-9 стор.; тези – до 3 

сторінок).  

За бажанням авторів стаття або тези можуть бути 

опубліковані англійською мовою в польському журналі 

«Wiadomości Lekarskie» або іншому аналогічному 

журналі (включених до наукометричних баз INDEX 

MEDICUS (MEDLINE), EBSCO INDEX COPERNICUS 

ORAZ MNISW) в 2017 році.  

З питань публікацій і стендових доповідей 
звертатися за телефоном: +380674289982 – Калабіна 

Ольга; 

З питань реєстрації, поселення звертатись за 

телефоном: +380959243760 - Науменко Анна  

 

Місце проведення конференції:  

м. Київ вул. Саксаганського, 6  Будинок кіно 
Національної  спілки кінематографістів України. 

 



 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

ПРІЗВИЩЕ_____________________________________ 

ІМ'Я___________________________________________ 

ПО-БАТЬКОВІ__________________________________ 

Вчене звання, ступінь____________________________ 

Лікар загальної практики-сімейний лікар (інший 

фах)____________________________________________ 

Місце роботи (повністю)__________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Посада__________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Член асоціації (регіональної, української)  так, ні 

________________________________________________ 

Замовлення готелю: (потрібне підкреслити):  ТАК /  НІ 

Для повідомлення: 

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________ 

 
Оргкомітет організовує реєстрацію учасників, забезпечує 
проекційним обладнанням.  

Офіційні мови конференції – українська, російська, 
англійська. Регламент доповіді: усна доповідь на 
пленарному засіданні – до 15 хв, на секційному – до 20 
хв, обговорення  - до 10 хв.  
Бронювання місця в готелі – за попереднім замовленням.   
Дякуємо всім учасникам, які зареєструвались до                        
01 листопада 2016 року.  

Реєстрація на сайті    www.ufm.org.ua                     

подовжена до 20 листопада.                             

 
Контактні дані членів оргкомітету: 

Матюха Лариса Федорівна – голова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальна за 

загальну організацію конференції консультування з 
різних питань т. 050 344 35 99 

Хіміон Людмила Вікторівна – співголова 
організаційного комітету з підготовки конференції, 

відповідальна за формування і розміщення публікацій у 
фахових журналах т. 050 469 33 96 

Колесник Павло Олегович – співголова організаційного 
комітету, відповідальний за організацію і проведення 

заходу перед конференцією  - 07.12.2016 (залучення 
іноземних колег, круглий стіл, воркшоп, публікація в 

іноземному журналі) т.0509779096 

Бабінець Лілія Степанівна – співголова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальна за 
формування і розміщення стендових доповідей.                   
т. 066 827 55 53 

Івчук Вікторія Вікторівна – співголова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальна за 
формування списків і організацію реєстрації учасників.               
т. 095 8610868 

Надутий Костянтин Олександрович – співголова 
організаційного комітету, відповідальний за формування 
програми конференції т. 095 7238972 

Ткаленко Уляна Миронівна - співголова 
організаційного комітету з підготовки конференції, 
відповідальна за координацію з співорганізаторами 
конференції. т. 067 2731139 

Юрочко Тетяна Петрівна - співголова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальний за збір 
матеріалів для публікацій. т. 099 1601027 

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – співголова конференції,  

відповідальна за підготовку методичних матеріалів для 
учасників конференції. 

т. 067 6963008, 050 6520377 

Кисельов Андрій Олександрович -  співголова 
організаційного комітету з підготовки конференції, 
відповідальний за організаційні внески учасників та 
поселення. т. 095 0957838 

Маяцька Оксана Віталіївна – член оргкомітету, 
к.мед.н., асистент кафедри сімейної медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги, секретар УАСМ, 
відповідальна за членські внески і публікації  

 т: +380959243760                                       

e-mail: o.mayatskaya@gmail.com 

Науменко Анна  – член оргкомітету, діловод УАСМ, 
реєстрація, формування списку учасників по областям 

 т: +380937358404                                  

 e-mail: fm.naumenko@gmail.com   

Легкоступ Людмила Миколаївна – член оргкомітету, 
старший лаборант кафедри терапії та сімейної медицини, 
т: +380991390881                               

e-mail: legkostup_l@ukr.net  

Технічний організатор:  

Калабіна Ольга  +38067 4289982  

Петренко Оксана +38068 5059079 

e-mail: sim.likar@gmail.com 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ВГО  «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ» 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ                               

П.Л. ШУПИКА 

 

ЗА ПІДТРИМКИ  

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

БЮРО ВООЗ В УКРАЇНІ 

МБФ «АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОРОВ’Я» 

МФ «ВІДРОДЖЕННЯ» 

 

 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

«ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ В РУКАХ 

СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» 

08-09 грудня 2016 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
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