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Члени оргкомітету: 
Заремба Євгенія Хомівна – почесний президент УАСМ, д.мед.н., професор 

каф. сімейної медицини Львівського НМУ ім. Данила Галицького МОЗ 

України. 
Чопей Іван Васильович – віце-президент УАСМ, д.мед.н., професор каф. 

терапії і сімейної медицини Національного Ужгородського державного 

університету – відповідальний за формування програми конференції. 

Колесник Павло Олегович – член правління УАСМ , к.мед.н., доцент каф. 

терапії і сімейної медицини Національного Ужгородського державного 

університету, керівник напрямку міжнародна співпраця, відповідальний за 

організацію і проведення круглих столів із залученням іноземних колег. 

Тел. (050) 977-90-96. 
Бабінець Лілія Степанівна – член правління УАСМ, керівник наукового 

напрямку, д.мед.н., професор, зав. каф. первинної медико-санітарної допомоги 

та загальної практики - сімейної медицини Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, відповідальна за 

формування і розміщення стендових доповідей. Тел. (066) 827-55-53. 

Івчук  Вікторія  Вікторівна  –  член  правління  УАСМ,  керівник  напрямку 

«краща лікарська практика», відповідальна за формування списків і 

організацію реєстрації учасників. Тел. (095) 861-08-68. 

Надутий Костянтин Олександрович – член правління УАСМ, помічник 

народного депутата, керівник напрямку Менеджмент в ПМСД, відповідальний 

за підготовчий етап конференції. Тел. (095) 723-89-72. 
Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – член правління асоціації, керівник 

методичного напрямку, д.мед.н., професор каф сімейної медицини 

Дніпропетровської державної медичної академії, відповідальна за підготовку 

методичних матеріалів для учасників конференції. Тел. (067) 696-30-08. 

Головащук Лариса Анатоліївна – член правління асоціації, керівник 

методичного напрямку, керівник напрямку медсестринство в сімейній 

медицині, відповідальна за організацію і проведення секції. 

Тел. (067) 477-27-62. 

Кисельов Андрій Олександрович – член правління асоціації, відповідальний за 

організацію поселення. Тел. (095) 095-78-38. 

Маяцька Оксана Віталіївна – член оргкомітету, к.мед.н., асистент кафедри 
сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, секретар УАСМ, 

відповідальна за публікації. 

Тел. (095) 924-37-60, e-mail: o.mayatskaya@gmail.com 
Науменко Анна – член оргкомітету, діловод УАСМ, реєстрація, формування 

списку учасників по областям. 

Тел. (093) 735-84-04, e-mail:fm.naumenko@gmail.com,     info@ufm.org.ua 

www.ufm.org.ua (сайт ГО «УАСМ») реєстрація на сайті

Шановні колеги! 

Повідомляємо Вас про додаткове включення до 

Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2016 році 

та запрошуємо до участі у науково-практичній конференції 

з міжнародною участю 

 

 

«ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ 
В РУКАХ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ», 

яка відбудеться 08 - 09 грудня 2016 року 

у м. Київ. 

 

 

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці 

з України, Ізраїлю, Великої Британії, Хорватії, Італії. 

 
Установи-організатори проведення заходу: 

 ВГО «Українська асоціація сімейна медицина» (УАСМ). 

 Національна медична академія післядипломної освіти ім. 

П. Л.  Шупика 

 

 

Місце проведення заходу: 
м. Київ, вул. Саксаганського, 6 

конферец-зал  

Будинок кіно Національної спілки кінематографістів України. 

 

 

Реєстрація учасників заходу: 

08 грудня 08
00 

– 10
00

 

 

Початок роботи заходу: 

08 грудня 10
00
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Друк. арк. 0,13. Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 106прим. 

Відповідальний за випуск: Горбань А.Є. 

mailto:o.mayatskaya@gmail.com


Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентiнформ МОЗ України, 

04655, Київ, проспект Московський, 19 (4 поверх). 



Мета заходу: використання міжнародного досвіду для 

запровадження скринінгових програм в Україні з метою ранньої 

діагностики неінфекційних захворювань. 

 

До участі запрошуються фахівці наступних 

спеціальностей: лікарі за фахом «Організація і управління 

охороною здоров'я» (головні лікарі центрів первинної медичної 

допомоги), лікарі та медичні сестрі за фахом «Загальна практика 

– сімейна медицина». 

 

Наукова тематика заходу: 

 розробка реальних кроків у системі фінансування 

доказового скринінгу на рівні загальної практики – сімейної 

медицини (ЗП-СМ): передумови, економічна вигода для 

держави і системи первинної медичної допомоги. 

 надання доказових основ скринінгових і превентивних 

заходів в українській популяції: аналіз існуючої системи. 

Кроки і пропозиції щодо зміни застарілої вітчизняної 

системи від рутинних недоказових профілактичних оглядів і 

диспансеризації до доказового скринінгу за прикладом 

західних держав. 

 превенція і скринінг – невід’ємна частина безперервної 

підготовки лікаря ЗП-СМ на до- та післядипломному рівні. 

Зміна методик навчання, системи навчання. Тренінги та 

інтерактивні моделі навчання – перспективний напрямок 

підготовки лікаря ЗП-СМ. 

 роль сімейної медичної сестри. Система  підготовки 

медичної сестри ЗП-СМ, тренінгова модель освіти 

середнього персоналу, роль медичної сестри ЗП-СМ у 

проведенні доказового скринінгу і превентивних заходів. 

 

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська. 

Технічні засоби: мультимедійний проектор. 

 

Форми участі у заході: 

 виступ із доповіддю; 

 стендова доповідь (постери 1х1,5 м. на ватмані); 

 виступ із доповіддю та публікація; 

 публікація; 

 участь у засіданнях без доповіді; 

 участь у секційних засіданнях; 

 участь у тренінгах. 

 

Під час проведення заходу відбудуться: 

 виставки, презентації; 

 спеціалізовані засідання правління асоціації (УАСМ), 

завідувачів кафедр сімейної медицини, головних 

спеціалістів департаментів охорони здоров’я зі 

спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»; 

 секційні засідання, тренінги, круглі столи, прес- 

конференція. 

 

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні 

матеріали конференції. 
 

Матеріали заходу будуть опубліковані у всеукраїнському 

науково-практичному журналі «Сімейна медицина» та в 

спеціалізованому медичному журналі «Бібліотека сімейного 

лікаря та сімейної медичної сестри» 

 
Організаційний комітет заходу. 

Голова оргкомітету: 
Матюха Лариса Федорівна - президент УАСМ, завідувач кафедри 

сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 

спеціальності «загальна практика – сімейна медицина», д.мед.н., 

професор. 

Особи, відповідальні за проведення: 
Хіміон Людмила Вікторівна член правління УАСМ, керівник 
освітнього напрямку, д.мед.н., проф., завідуюча кафедрою сімейної 

медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 
П.Л. Шупика МОЗ України. 

Авраменко Тетяна Петрівна – член правління асоціації, координатор 

роботи напрямків асоціації, к.держ упр, професор каф. управління 
суспільного здоров’я НАДУ при Президентові Управління. 


