
Вельмишановні вчені та лікарі-практики! 

 

Маємо честь запросити Вас на міжнародну науково-

практичну конференцію «Актуальні питання 

надання медичної допомоги на засадах ПМСД», 

яка відбудеться 18-19 квітня 2018 року у м. Ужгороді з 

ініціативи факультету післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Інституту сімейної 

медицини та за підтримки Асоціації сімейних лікарів 

Закарпатської області, Департаменту охорони здоров'я 

Закарпатської облдержадміністрації. Конференція 

включена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та 

науково-практичних конференцій, які проводитимуться 

у 2018 році МОН, МОЗ і НАМН України».  
Відкриття та реєстрація учасників, а також пленарні 

та секційні засідання відбудуться 18-19 квітня 

2018 року о 10.00 за адресою ФПОДП УжНУ, 88017, м. 

Ужгород, вул. Собранецька, 148. 

Програмні питання конференції: 

1. Реформа ПМСД - крах системи чи її 

відродження? Чи є контакт між  МОЗ і 

системою ПМСД? Статут медичних закладів, 

як основа медичної автономності.  

2. Взаємодія первинної та вторинної ланки в 

наданні медичної допомоги. Маршрут пацієнта 

в умовах реформуваної системи ОЗ. 

3. Правові та фінансові питання реформування 

системи ОЗ. Моделі фінансування ПМСД у 

відповідності до корзини послуг. 

4. Підготовка сімейного лікаря. Приватна 

практика на первинній ланці: переваги та 

ризики. Чи потрібні клінічні ординатори 

українській медицині? 

5. Дискусійні питання Закону України "Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення" 

6. Перспективи страхування  в контексті реформи.  

7. Доказовий скринінг у вітчизняній  системі 

ПМСД - реалії і перспективи Ожиріння, як 

міждисциплінарна проблема, його ускладнення 

та профілактика. 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції запрошує до публікації статей 

та тез згідно вищевказаної тематики. Для цього 

матеріали для публікації необхідно надіслати до 12 

березня 2018 року на електронну адресу 

conferencefpo@uzhnu.edu.ua (обов’язково!) 

електронний примірник статті або тез у форматі rtf та 

скан-копію квитанції про оплату, зазначивши в темі 

листа «Стаття_Прізвище» або «Тези_Прізвище».  

Друкований варіант статті просимо надсилати за 

поштовою адресою: ФПОДП УжНУ, кафедра терапії та 

сімейної медицини, 88017, м. Ужгород, вул. 

Собранецька, 148. 

Матеріали конференції (статті та тези) будуть 

опубліковані у фаховому журналі «Україна. Здоров’я 

нації» (українською, російською, англійською мовами), 

рекомендованому ДАК України  Вартість публікації – 

120 грн. за 1 сторінку (стаття до 8 стор.; тези – до 3 

сторінок). Вимоги до оформлення друкованих 

матеріалів у журналі «Україна. Здоров’я нації» 

додаються окремим файлом. Грошові перекази з 

вказівкою в призначенні платежу "благодійний внесок" 

направляти на рахунок: ГО "Центр розвитку 

післядипломної освіти та сімейної медицини"  

р/р 26004380997300 в ПАТ "Укрсиббанк"  

МФО 351005 код ЄДРПОУ 25448368. 

Організаційний внесок під час реєстрації (включає 2 

кофе-брейки, обід, екскурсія по місту, участь у 

пленарному та секційних засіданнях, сателітних 

симпозіумах) – 250 грн. Обов’язкова попередня 

реєстрація на сайті:  

https://goo.gl/forms/aG1onvULdfNiwm2i2 

За бажанням авторів стаття або тези можуть бути 

опубліковані англійською мовою в польському журналі 

«Wiadomości Lekarskie» (включеному до 

наукометричних баз MEDLINE/PUB MED, EBSCO, 

SCOPUS ORAZ INDEX COPERNICUS, MNiSW (11 pkt) 

i POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ.  

З питань публікацій в даному журналі звертатися за 

телефоном: +380665438976, +380676687802 – старший 

викладач Гечко Михайло Михайлович,  

e-mail: mykhaylo.hechko@uzhnu.edu.ua 

 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

ПРІЗВИЩЕ_____________________________________ 

ІМ'Я___________________________________________ 

ПО-БАТЬКОВІ__________________________________ 

Вчене звання, ступінь____________________________ 

Місце роботи (повністю)__________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Посада__________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Форма участі 

(необхідне 

підкреслити) 

Технічні засоби 

презентації:  

(необхідне 

підкреслити) 

Контактний 

тел., e-mail 

Усна доповідь 

 

Тільки публікація 

 

Вільний слухач 

 

Поїздка за кордон 

 

Ознайомлення з 

роботою центрів 

ПМСД в 

Закарпатській 

області 

Мультимедійний 

проектор 

 

Кодоскоп 

 

 

 Так  Ні 

 

 

 Так  Ні 

 

 

Замовлення готелю: (потрібне підкреслити):  ТАК /  НІ 

 

Для повідомлення: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Оргкомітет проводить реєстрацію учасників, 

забезпечує проекційним обладнанням.  

Офіційні мови конференції – українська,  

англійська. Регламент доповіді: усна доповідь на 

пленарному засіданні – до 15 хв, на секційному – до 

10 хв, обговорення  - до 5 хв.  

Оргкомітет планує поїздку за кордон для учасників 

з відкритою Шенгенською візою або біометричним 

паспортом для ознайомлення з роботою сімейних 

лікарів Угорщини і Словаччини та ознайомлення з 

роботою центрів ПМСД в Закарпатській області 

 

 

 

Учасникам необхідно надіслати реєстраційну 

форму до 30 березня 2018 року.  

Заявки з поміткою «Конференція» надсилати на 

електронну пошту conferencefpo@uzhnu.edu.ua  

 

Контактні дані членів оргкомітету: 

 

Варваринець Антоніна Василівна – член 

оргкомітету, асистент кафедри терапії та сімейної 

медицини, т: +380991390881,  

e-mail: tonichka8387@gmail.com 

Гряділь Тарас Іванович – член оргкомітету, 

аспірант кафедри терапії та сімейної медицини, 

асистент кафедри внутрішніх хвороб 

 т:+380990080218, e-mail: taras.griadil@gmail.com  

Духович Тетяна Володимирівна – член 

оргкомітету, аспірант кафедри терапії та сімейної 

медицини, т: +380664382879, e-mail: 

t.duxowi41992@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА 

АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

 

«Актуальні питання 

надання медичної 

допомоги на засадах 

ПМСД» 

 

18-19 квітня 2018 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
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