ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні науковці, викладачі, головні
позаштатні спеціалісти зі спеціальності «ЗПСМ», головні лікарі та заступники Центрів
первинної медичної допомоги, лікарі-практики
первинної медичної допомоги та медичні сестри
ЗП-СМ!
Українська асоціація сімейної медицини
висловлює Вам свою повагу і має честь запросити
до участі у Конгресі з міжнародною участю
«ЯКІСТЬ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ В РАКУРСІ РЕФОРМИ» у
м. Києві, присвячений 100-річчю Національної
медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика, який планується 07 – 08 червня
2018 року у м. Києві.
Конгрес включений до «Додаткового Реєстру
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у
2018 році МОН, МОЗ і НАМН України».
МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ:
Відкриття та реєстрація учасників, а також
пленарні та секційні засідання відбудуться 07-08
червня 2018 року.
Початок – 07 червня о 09.30.
Закінчення - 08 червня о 17.00.
Офіційні мови Конгресу – українська, російська,
англійська.
м. Київ, вул. Саксаганського, 6,
Національна спілка кінематографістів України
(Будинок кіно)
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ:
1 день - 07.06.2018 - Чотири пленарні засідання:
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.

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ:

14.20 – 18.00 – Пленарне засідання № 3.
Доказова медицина в клінічній практиці.

Сформувати проект індикаторів якості надання
ПМСД, окреслити економічні, соціальні та клінічні
складові ефективності їх впровадження, а також
розробити пропозиції по змінах у системі
підготовки медичних кадрів у галузі ЗП-СМ.

2 день – 08.06.2018 - Секційні засідання:
з 9.00 –9.30 Лекція
09.30 - 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.

Усна доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв;
на секційному – до 20 хв; обговорення - до 10 хв.
ЗАВДАННЯ КОНГРЕСУ:

УЧАСТЬ У ПУБЛIКАЦIЯХ (БЕЗКОШТОВНО):
Оргкомітет конференції запрошує до публікацій
статей та тез згідно вищевказаної тематики. Для
цього необхідно надіслати до 14 травня 2018 року
на електронну адресу sim.likar@gmail.com статті
та тези доповідей електронний примірник статті
(5-10 стр.) або тез (до 3 стр.) зазначивши в темі
листа «Стаття_Прізвище» або «Тези_Прізвище».
Матеріали Конгресу будуть опубліковані у
окремій
збірці
(українською,
російською,
англійською мовами), а статті будуть опубліковані
у
спеціалізованому
медичному
журналі
«Бібліотека сімейного лікаря та сімейної
медсестри».
Вимоги
до
оформлення
друкованих
матеріалів додаються окремим файлом.
З питань публікацій і стендових доповідей
звертатися за телефоном: т. 067-428-99-82 – Ольга
Калабіна.

ІНФОРМАЦІЮ ПРО УЧАСТЬ:
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:
-

он-лайн на сайті (www.ufm.org.ua);
Учасникам необхідно зареєструватися до
21 травня 2018 року

Оргкомітет організовує реєстрацію учасників,
участь у публікаціях, у пленарних та секційних
засіданнях, забезпечує роздатковим матеріалом,
канцелярією,
2 кава-брейки, обідом та
проживанням іногороднім:

Організаційний внесок для:
1) Членів Асоціації ГО “УАСМ”:
• без проживання – БЕЗКОШТОВНО;
• з проживанням – 250,00 грн.*
2) Не членів Асоціації:
• без проживання – 200,00 грн.*;
• з проживанням – 400,00 грн*
Проживання у 1-х номерах здійснюється
самостійно за власний рахунок.

Учасники заходу отримають: сертифікат
та інформаційні матеріали Конгресу

КОНТАКТНІ ДАНІ ЧЛЕНІВ ОРГКОМІТЕТУ:
Матюха Лариса Федорівна – голова організаційного
комітету з підготовки Конгресу, відповідальна за
загальну організацію Конгресу консультування з
різних питань. т. 050-344-35-99
Хіміон
Людмила
Вікторівна
–
співголова
організаційного комітету з підготовки Конгресу,
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 (залучення iноземних
колег). т. 050-977-90-96
Бабінець
Лілія
Степанівна
–
співголова
організаційного комітету з підготовки Конгресу,
відповідальна за формування і розміщення стендових
доповідей. т. 066-827-55-53
Івчук
Вікторія
Вікторівна
–
співголова
організаційного комітету з підготовки Конгресу,
відповідальна за формування списків і організацію
реєстрації учасників. т. 095-861-08-68
Надутий Костянтин Олександрович – співголова
організаційного
комітету,
відповідальний
за
формування програми Конгресу. т. 095-723-89-72
Головащук Лариса Анатоліївна – співголова
оргкомітету, керівник напрямку медсестринство в
сімейній медицині, відповідальна за організацію і
проведення секції. т. 067-477-27-62
Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – співголова
Конгресу, відповідальна за підготовку методичних
матеріалів для учасників Конгресу. т. 050-652-03-77
Кисельов Андрій Олександрович – співголова
організаційного
комітету
з
контролю
та
консультування з фінансових питань. т. 095-095-78-38
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.com

ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ»

Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика

ЗАПРОШЕННЯ

Конгрес з міжнародною участю

«ЯКІСТЬ ПЕРВИННОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В
РАКУРСІ РЕФОРМИ»
07-08 червня 2018 року

м. Київ
вул. Саксаганського, 6
Національна спілка кінематографістів України
(Будинок кіно)

