
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні лікарі загальної практики-сімейні 

лікарі та медичні сестри, науковці, викладачі, 

головні лікарі/директори та заступники Центрів 

первинної медичної допомоги, молоді сімейні лікарі, 

науковці, заступники директорів департаментів із 

первинної медичної допомоги! 
 

Українська асоціація сімейної медицини 

висловлює Вам свою повагу і має честь запросити до 

участі у науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Пацієнт-орієнтована допомога 

у загальній лікарській практиці», яка присвячується 

20-річчю УАСМ.  

ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Сформувати відчуття спільності професійних 

інтересів у представників закладів різної форми 

власності і господарювання 

2. Розробити напрямки викладання та надання 

медичної допомоги з точки зору пацієнт-орієнтованої 

концепції. 

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Місце проведення конференції: м. Київ,                            

вул. Хрещатик, 2, «Український дім» (Європейська 

площа, метро Майдан Незалежності). 
Відкриття та реєстрація учасників, а також пленарні 

та секційні засідання відбудуться 04-05 грудня  

2018 року. Початок – 04 грудня о 09.30.  

Закінчення – 05 грудня  о 17.00. 

Офіційні мови конференції – українська, російська, 

англійська. 

P.S. УВАГА! У рамках конференції 06–07 грудня буде 

проведено також сателітний симпозіум для 

викладачів  кафедр сімейної медицини: «Тренінг для 

тренерів по методиці викладанню ІСРС-2» (тренери – 

члени EURACT з Франції, Італії).   

Контактна особа для реєстрації по ІСРС-2  

(тел.068-505-90-79  Оксана Петренко). 

ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1 день –  04.12.2018 (вівторок) з 09.30 до 17.00 

Велика зала – Пленарне засідання з 09.30 до 13.00: 

1. УАСМ – 20 років.  

2. Пацієнт-орієнтована допомога  –  у ракурсі 

первинної медичної допомоги - міжнародний досвід 

(Шломо Вінкер – Ізраїль – член правління WONCA). 

3. Корекція основних факторів ризику – основа 

збереження здоров’я громади. 

4. Клінічні аспекти у роботі сімейного лікаря: 

доказовість і практика.  

04.12.2018 (вівторок) з 13.00 год. до 17.30  

Зала № 1  з 14.00 до 16.30 

- Лекція: «Що відбувається зі здоров’ям дітей 

і дорослих в сучасному світі» 
 Наташа  Кемпбелл-Макбрайд (м.Кембрідж, 

Британія)  
Зала № 2  з 14.00 до 17.00 

-  Майстер-клас «Головний лікар/директор 

ЦПМД – ефективний менеджер»: «Стратегічне 

планування роботи закладу – запорука виживання в 

ринкових умовах» –  з практичним відпрацюванням 

навичок розробки бізнес-плану. Обговорення проекту 

колективного договору. 

Зала № 3  з 14.00 до 17.00 

- Ворк-шоп: «Біль – найпоширеніший 

симптом у практиці лікаря первинної 

медичної допомоги». 

 «Хронічний біль – поширений мультифакторальний 

синдром у практиці первинної медичної допомоги» 

(Андрій Житков - сімейний лікар - Базель (Швейцарія). 

- Семінар: «Ведення пацієнтів із 

залежностями у практиці первинної 

медичної допомоги. Психологічні аспекти 

консультування». 

Зала № 4  з 14.00 до 17.00  

- Майстер-клас: «Інноваційні методи 

викладання сімейної медицини» – для 

викладачів кафедр сімейної медицини. 

2 день –  05.12.2018 (середа) з 09.30 до 16.30 

Велика зала –  Пленарне засідання з 09.30 до 13.00: 

1. ПМД і різні форми господарювання. 

2. Клінічі питання -коморбідна патологія – що лікувати 

спочатку?  

Зал  № 1 з 09.00 до 10.30  

- Круглий стіл для представників кафедр 

сімейної медицини «Міждисциплінарний 

підхід і пацієнт-орієнтована допомога». 

Зал № 2 з 14.00 до 16.30  

- Секція  молодих вчених «Якісна первинна 

допомога – це наше майбутнє».  

Майстер-класи: 

- «Вимірювання в/очного тиску» безконтактним 

тонометром. 

- «Основи ЛОР-огляду пацієнта» 

- «Неврологічне обстеження пацієнта». 

- «ЕКГ-діагностика». 

- «Інтерпретація лабораторних досліджень». 

- «Інфузійна терапія». 

- «Огляд новонародженого». 

- «Огляд жінки в дзеркалах, взяття мазка для 

цитологічного аналізу»  –  робота з муляжами. 

- «Реанімаційні заходи». 

- «Синкопальні стани» 

Контактна особа по майстер-класів к.м.н.,  

Малютіна Наталія  Вікторівна   

тел. 093-117-67-54 або на сайті УАСМ.  

Реєстрація на майстер-класи ОБОВ`ЯЗКОВА 

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ:  
Усна доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв;  

на секційному – до 20 хв; обговорення  – до 10 хв.  

УЧАСТЬ У ПУБЛIКАЦIЯХ (БЕЗКОШТОВНО): 
Оргкомітет конференції запрошує до публікацій 

статей та тез за загальними темами: 

«Випадок із клінічної практики», «Досвід 

управлінця», «Сімейна медицина: взаємодія з 

громадою» згідно вищевказаної тематики. Для цього 

необхідно надіслати до 10 листопада 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 конференції будуть опубліковані в 

окремій збірці (українською, російською, англійською 

мовами), а статті будуть опубліковані у 

спеціалізованому медичному журналі «Бібліотека 

сімейного лікаря та сімейної медсестри» та фаховому 

журналі «Сімейна медицина».               

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 УАСМ (www.ufm.org.ua);  

- за тел. 068-505-90-79 

Учасникам необхідно зареєструватися до              

21  листопада 2018 року 

Оргкомітет організовує реєстрацію учасників, 

участь у публікаціях, у пленарних та секційних 

засіданнях, майстер-класах, забезпечує роздатковим 

матеріалом, канцелярією,   кава-брейками,  обідами 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 – 250,00 грн.*; 

• з проживанням – 550,00 грн* 
Проживання у 1-х номерах здійснюється  

самостійно за власний рахунок. 
Зв’язок щодо поселення   т. 068-505-90-79   

Оксана Петренко. 

Учасники заходу отримають: 

сертифікат та інформаційні 

матеріали конференції, а також 

кольоровий варіант класифікації                

ІСРС 2 форматом А3 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Прізвище, ім’я, по-батькові_______________________ 

________________________________________________ 

Дата народження ________________________________  

Вчене звання, ступінь____________________________ 

________________________________________________ 

Фах____________________________________________

________________________________________________ 

Місце роботи (повністю)__________________________ 

________________________________________________ 

Посада__________________________________________ 

________________________________________________ 

Моб. тел. 

________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________ 

 

Член УАСМ (потрібне підкреслити):  

 ТАК / НІ 

Допомога у замовленні готелю (членам УАСМ): 

(потрібне підкреслити):  ТАК / НІ 

Коментарі: 

________________________________________________ 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ЧЛЕНІВ ОРГКОМІТЕТУ: 
Матюха Лариса Федорівна – голова організаційного 

комітету з підготовки конференції, відповідальна за 

загальну організацію конференції  mlarysa@gmail.com  

Хіміон Людмила Вікторівна – співголова 

організаційного комітету з підготовки конференції, 

відповідальна за формування матеріалів конференції і 

розміщення публікацій у фахових журналах                                        

т. 050-469-33-96 

Колесник Павло Олегович – співголова організаційного 

комітету, відповідальний за організацію і проведення 

сателітного симпозіуму «Тренінг для тренерів по 

методиці викладанню ІСРС-2». т. 050-977-90-96  

Надутий Костянтин Олександрович – співголова 

організаційного комітету, відповідальний за формування 

програми і проведення симпозіуму для керівників 

закладів. т. 095-723-89-72 

Бабінець Лілія Степанівна – співголова організаційного 

комітету з підготовки конференції, відповідальна за 

формування за розміщення стендових доповідей та 

збірник тез т. 066-827-55-53 

Головащук Лариса Анатоліївна – співголова 

оргкомітету, керівник напрямку медсестринство в 

сімейній медицині. т. 067-477-27-62 

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – співголова 

конференції, відповідальна за підготовку наради з 

завідувачами кафедр т. 050-652-03-77 

Періг Юлія Степанівна – член оргкомітету, керівник 

напрямку «молодь в ПМД», відповідальна за організацію 

і проведення сесії молодих вчених  – т. 098-05-38-584 

Матвієць Людмила Григорівна – член оргкомітету, 

відповідальна за організацію і проведення семінару 

«Ведення пацієнтів з нарко-залежностями»                              

т. 095-40-84-071  

Слабкий Геннадій Олексійович – член оргкомітету, 

відповідальний за формування довідника про 

формування ПМД в Україні  – т. 050 17-11-648 

Малютіна Наталія Вікторівна – член оргкомітету, 

відповідальна за організацію майстер класів –                        

т. 093-11-76-754 

Петренко Оксана Вікторівна – член оргкомітету, 

технічний партнер УАСМ, реєстрація, формування 

списку учасників по областям та м. Києву, зв’язок щодо 

участі і поселення т. 068-505-90-79  

e-mail: ok_18@ukr.net 

 

 

ВГО  «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ» 

за підтримки  

МОЗ України 

НМАПО імені П. Л. Шупика 

Альянсу громадського здоров’я 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

 

 

 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 
 

«Пацієнт-орієнтована 

допомога у загальній 

лікарській практиці» 

 

04-05 грудня 2018 року 

м. Київ 

вул. Хрещатик, 2   

Український дім 

(Європейська площа 

м. Майдан Незалежності) 


