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Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, код ЄДРПОУ 21698849
Вих.: № 02/05 від 04 травня 2018 року
Вх. _______________________

м. Київ
Керівникам структурних підрозділів
з питань охорони здоров’я обласних,
Київської міської державної адміністрації
Ректорам ВНМЗ
Головам регіональних асоціацій
Сімейної медицини

Шановні колеги!
Українська асоціація сімейної медицини з приємністю повідомляє, що
07 – 08 червня 2018 р. у м. Києві відбудеться Конгрес з міжнародною участю
«ЯКІСТЬ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В РАКУРСІ РЕФОРМИ»,
присвячений
100-річчю Національної
медичної
академії
післядипломної
освіти
імені П.Л. Шупика, який планується 07 - 08 червня 2018 року у м. Києві.
Мета заходу: Обговорити та прийняти пропозиції щодо якості надання
первинної медико-санітарної допомоги в Україні у відповідності до вимог Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, на основі застосування кращих
міжнародних практик.
Запрошуються до участі члени асоціації, лікарі загальної практики – сімейні
лікарі, головні лікарі Центрів первинної медичної допомоги, представники
департаментів охорони здоров’я, що опікуються первинною медичною допомогою,
викладачі кафедр сімейної медицини, сімейні медичні сестри.
Передбачається близько 1000 учасників конгресу, з них 400 іногородніх.
У конгресі візьмуть участь фахівці з України, Бельгії, Франції, Італії, Португалії,
Ізраїлю, Великої Британії та Молдови.
Установи-організатори проведення заходу: ВГО «Українська асоціація сімейної
медицини» (УАСМ). Співорганізатор - НМАПО імені П.Л. Шупика
Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Саксаганського 6, Будинок кіно
(Національна спілка кінематографістів України).
Реєстрація учасників заходу: 07 червня 08:00 – 09:20
Початок роботи конференції: 07 червня – 08 червня о 09:30
Видача сертифікатів о 17.00. Відшкодування витрат на відрядження за основним
місцем роботи.
07 червня
09.30-11.55 - Пленарне засідання № 1.
Блок презентацій семи іноземних партнерів «5 речей з моєї клінічної
практики, які можуть покращити якість роботи сімейного лікаря в Україні»

12.10 – 13.20 – Пленарне засідання № 2.
Структура та функції системи первинної медичної допомоги регіонального та
місцевого рівня.
14.20 – 18.00 – Пленарне засідання № 3.
Доказова медицина в клінічній практиці.
08 червня
09.00 - 13.00
1. КЛІНІЧНИЙ СИМПОЗІУМ «Результати наукових досліджень в практику сімейної
медицини».
2. НАВЧАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНИЙ СИМПОЗІУМ: Як побудувати ефективний
практичний інтерактивний курс з основ консультування пацієнтів в різних клінічних
ситуаціях?
Як побудувати практичний курс з невідкладної допомоги на кафедрах сімейної
медицини?
Як побудувати теоретично-практичний курс з навчання ІСРС 2?
3. СИМПОЗІУМ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: Інновації в наукові дослідження ПМД.
4. СИМПОЗІУМ МЕНЕДЖЕРІВ ПМД: Покращити якість медичного обслуговування
чи декларувати стосунки?
5. СИМПОЗІУМ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: Медична сестра – вагомий член команди в
амбулаторній практиці.
З 14.00 до 16.00 Майстер-класи. Відпрацювання практичних навичок.
О 16.00 Обговорення і прийняття резолюції конференції.
Оргкомітет конференції запрошує до подання статей та тез (до 4 стор) згідно
вищевказаної тематики до 17 травня 2018 року на електронну адресу: sim.likar@gmail.com
(обов’язково!). Статті та тези будуть надруковані окремою збіркою. При заочній участі у
конференції збірку буде відправлено Новою поштою.

Під час проведення заходу відбудуться:
– виставки, презентації, стендові доповіді;
- засідання правління УАСМ; засідання наукового департаменту УАСМ,
департаменту методичної роботи УАСМ, департаменту міжнародної співпраці
УАСМ; засідання опорної кафедри; засідання головних експертів з первинної
медичної допомоги».
У рамках підготовки до конференції прошу Вас надати списки учасників, а саме
до 10 головних лікарів ЦПМСД/заступників, до 20 сімейних лікарів, до 10 медичних
сестер (реєстраційна форма додається).
Більш детальна інформація щодо участі у конференції в інформаційному
листі (додаток 1 додається) або на сайті www.ufm.org.ua.
Прошу надіслати списки до 21 травня 2018 року, оскільки нам потрібно
сформувати загальний список.
Сподіваємось на Вашу зацікавленість та підтримку, заздалегідь вдячні за співпрацю.
З повагою,
Президент
«Української Асоціації Сімейної Медицини»
д.мед.н., професор
Контактні особи
0685059079 Оксана
0503443550 Ольга
sim.likar@gmail.com

Л.Ф. Матюха

