
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні лікарі-практики первинної медичної допомоги, головні лікарі 

та заступники ЦПМД, медичні сестри ЗП-СМ, викладачі, експерти Департаментів 

та управлінь охорони здоров’я зі спеціальності «ЗП-СМ»! 
 

Українська асоціація сімейної медицини висловлює Вам свою повагу і має честь запросити до 

участі у Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 

В РАКУРСІ СВІТОВИХ ПРАКТИК» присвячена 20-річчю членства УАСМ у всесвітній асоціації 

сімейної медицини (WONCA). Захід відбудеться   06–07 червня   2019 року у м. Києві. 

Конференція включена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2019 році МОН, МОЗ і НАМН України» № 240. 

МІСЦЕ  ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Реєстрація учасників, а також пленарні та секційні засідання відбудуться                          

           06 та 07 червня 2019 року 

Початок – 06 червня о 09.00.  

Закінчення – 08 червня  о 17.00. 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.  

м. Київ, вул. Саксаганського, 6, 

Національна  спілка кінематографістів України (Будинок кіно) 

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1 день - 06.06.2019 - Три пленарні засідання: 

09.00-11.45  - Пленарне   засідання № 1 

Ключова тема: «Первинна медична допомога в ракурсі світових практик» 

Короткі презентації: “Різні клінічні практики ПМД світу: що їх відрізняє, що є спільного?»:  

Майкл Харріс (Великобританія);  

Жан Карл Солер (Мальта); 

Якім Беднар (Чеська Республіка). 

Мілена Коіч (Чорногорія) 

Крістіан Обассон ( Нігерія) 

 

12.00–14.00 – Пленарне засідання № 2. 

Ключова тема: Доказова медицина в клінічній практиці.  

 

15.00 – 17.00 – Пленарне засідання № 3.    

Ключова тема: Структура та функції системи первинної медичної допомоги регіонального та 

місцевого рівня в Україні. Актуальні питання фінансування, кадрові питання, парамедичні 

дослідження, співпраця з спеціалізованою медичною допомогою. 

15.00-18.00 – ВОРКШОПИ для викладачів кафедр СМ «Проблеми і здобутки викладання СМ» - 

представники EURACT Обговорення  програм навчання,  адаптація і переклад підручника для сімейних 

лікарів, викладання ІСРС-2.  

15.00-17.00 – Майстер-класи (5 шт) для лікарів та медичних сестер з оволодінням практичними 

навичками 

 

2 день – 07.06.2019  

9.00 –11.45 - Пленарне засідання №4  

Ключова тема: Діагностика та лікування в консультаційній роботі сімейного лікаря  

12.00 - 14.00  

1. ВОРКШОП Жан Карл Солер (Мальта) «Проблеми і здобутки у впровадженні ІСРС-2 в Україні»  

2. СИМПОЗІУМ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: Майкл Харріс (Британія) Інновації в наукові дослідження 

ПМД.  

3. СИМПОЗІУМ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: Медична сестра – вагомий член команди  в амбулаторній 

практиці. 

15.00 - 16.00 Майстер-класи (5 шт). Відпрацювання практичних навичок.  

О 16.00  Обговорення і прийняття резолюції конференції. 

 

У рамках конференції – засідання керівників кафедр сімейної медицини та правління асоціації 

 



РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ 

Усна доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв; 

обговорення  - до 10 хв. 

ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ознайомитись з клінічними практиками ПМД країн світу. Сформувати проект індикаторів 

ефективності надання ПМСД, окреслити економічні, соціальні та клінічні складові ефективності їх 

впровадження, а також розробити пропозиції по змінах у системі підготовки сімейних лікарів, 

обговорити програми та підручник з   ЗП-СМ.  

 

УЧАСТЬ У ПУБЛIКАЦIЯХ (БЕЗКОШТОВНО) 

 

Оргкомітет конференції запрошує до публікацій статей та тез згідно вищевказаної тематики. Для 

цього необхідно надіслати до 20 травня 2019 року на електронну адресу 

dr.kateryna.yurchenko@gmail.com примірник статті (5-10 стр.) та тези доповідей (до 3 стр.). У темі 

листа зазначити «Стаття_Прізвище» або «Тези_Прізвище». Вказати в листі контакти авторів і до якого 

журналу подається стаття.            

Матеріали конференції будуть опубліковані у окремій збірці (українською, російською, англійською 

мовами), а статті будуть опубліковані у спеціалізованому медичному журналі «Бібліотека сімейного 

лікаря та сімейної медсестри» (не ВАК) або у Всеукраїнському науково-практичному журналі «Сімейна 

медицина» (ВАК).  

Вимоги до оформлення друкованих матеріалів додаються окремим файлом. 

З питань публікацій і стендових доповідей звертатися за телефоном: 

т. 063-196-01-04 – Катерина Юрченко. 

 

ІНФОРМАЦІЮ ПРО УЧАСТЬ 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ: 

- он-лайн на сайті (www.ufm.org.ua) – Заходи або Безперервне навчання;  

- за тел. 068-505-90-79; 

- e-mail: ok_18@ukr.net (списки) 

Учасникам необхідно зареєструватися до 20 травня 2019 року!!!! 

Реєстрація вважається завершеною після оплати 

 

Оргкомітет організовує реєстрацію учасників, участь у публікаціях, у пленарних та секційних 

засіданнях, забезпечує роздатковим матеріалом, канцелярією та 2 кава-брейками (2 дні): 

 

Реєстраційний внесок:

 

1) Член Асоціації ГО “УАСМ”: 

• без проживання – БЕЗКОШТОВНО; 

• з проживанням – 500,00 грн.* 

 

2) Не член Асоціації ГО “УАСМ”: 

• без проживання – 200,00 грн.*; 

• з проживанням – 700,00 грн* 

 

Інформація щодо поселення (к-ть обмежена)  т. 068-505-90-79  - Оксана  

Просимо заздалегідь потурбуватися про своє проживання 

 

Повернення коштів здійснюється у разі попередження про намір повернути кошти мінімум за 2 дні до 

старту заходу. Попередження направляється у письмовому  вигляді на електронну адресу 

ok_18@ukr.net організатора з вказанням ПІБ та прикріпленням квитанції про оплату.  

У разі неявки на захід без попередження,  

сума оплати не повертається!!! 

 

Учасники заходу отримають сертифікат (20 балів), окремо сертифікати по майстер-класам 

(15 балів) відповідно до наказу НАКАЗУ  від 22.02.2019 № 446   

та інформаційні матеріали Конференції 

 

 

http://www.ufm.org.ua/


КОНТАКТНІ ДАНІ ЧЛЕНІВ ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Матюха Лариса Федорівна – голова організаційного комітету з підготовки Конференції, 

відповідальна за загальну організацію Конференції консультування з різних питань. 

mlarysa@gmail.com 

Хіміон Людмила Вікторівна – співголова організаційного комітету з підготовки 

Конференції, відповідальна за формування і розміщення публікацій у фахових журналах, 

керівник напрямку «Освіта». 

Колесник Павло Олегович – співголова організаційного комітету, відповідальний за 

організацію і проведення заходу (залучення iноземних колег), керівник напрямку 

«Міжнародне співробітництво». 

Бабінець Лілія Степанівна – співголова організаційного комітету з підготовки Конференції, 

відповідальна за формування і розміщення стендових доповідей, керівник напрямку 

«Наукова діяльність». 

Івчук Вікторія Вікторівна – співголова організаційного комітету з підготовки Конференції, 

відповідальна за формування списків і організацію реєстрації учасників, керівник напрямку 

«Належна лікарська практика». 

Надутий Костянтин Олександрович – співголова організаційного комітету, відповідальний 

за формування програми Конференції, керівник напрямку «Медичний менеджмент». 

Головащук Лариса Анатоліївна – співголова оргкомітету, керівник напрямку 

медсестринство в сімейній медицині, відповідальна за організацію і проведення секції, 

керівник напрямку «Сестринська справа». 

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – співголова Конференції, відповідальна за підготовку 

методичних матеріалів для учасників Конференції, керівник напрямку «Методична робота». 

Періг Юлія Степанівна – член оргкомітету, керівник напрямку «Молоді сімейні лікарі та 

молоді науковці», відповідальна за організацію і проведення сесії молодих вчених  –  

т. 098-05-38-584 

Кисельов Андрій Олександрович – співголова організаційного комітету з контролю та 

консультування з фінансових питань, керівник напрямку «Відділ оперативних функцій» 

Петренко Оксана Вікторівна – член оргкомітету, технічний партнер УАСМ, реєстрація, 

формування списку учасників по областям та м. Києва, зв’язок щодо поселення  

т. 068-505-90-79 

e-mail: ok_18@ukr.net 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

ВГО  «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» 
 

за підтримки  
МОЗ України 

Національної медичної академії післядипломної освіти  
імені П.Л. Шупика 

 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

 
 

Вельмишановний (а)  ____________________________________________ ! 

 

Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі Науково-практичної Конференції з міжнародною участю 

«ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА В РАКУРСІ 

СВІТОВИХ ПРАКТИК» 

(присвячена 20-річчю членства УАСМ в WONCA - Всесвітній асоціації сімейної медицини) 

 
яка відбудеться 06-07 червня 2019 року 

 

Початок Конференції – 6 червня 2019 р. о 09.30 в Червоній залі  

Перший день – два пленарні, три секційні засідання та шість майстер-класів 

Другий день – одне пленарне, два секційні засідання та п’ять майстер-класів 

 

Реєстрація делегатів Конференції – на 1 поверсі 6 червня 2019 р. з 08.00 до 09.30 

 

Офіційні мови Конгресу: українська, російська, англійська 

Регламент 10 та  15 хвилин на пленарних засіданнях. 

 

Під час роботи Конференції  працюватиме виставка медичних засобів та лікарських препаратів   

 

м. Київ, вул. Саксаганського, 6 
Національна  спілка кінематографістів України  

(Будинок кіно)  
 
 
 
 

м. Київ-2019 


