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Вельмишановні науковці, викладачі, головні 

позаштатні спеціалісти зі спеціальності «загальна 

практика – сімейна медицина», головні лікарі 

Центрів первинної медичної допомоги та Ваші 

заступники, лікарі-практики первинної медичної 

допомоги та медичні сестри загальної практики 

сімейної медицини! 

 

Українська асоціація сімейної медицини має честь 

запросити Вас на науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Здоров’я українців в руках 

сімейного лікаря», яка відбудеться 08-09 грудня 2016 

року у м. Києві за підтримки Міністерства охорони 

здоров'я України, НМАПО імені П.Л. Шупика,                     

МФ «Відродження», МБФ «Альянс громадського 

здоров’я».  
Конференція включена до додаткового «Реєстру 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2016 році МОН, 

МОЗ і НАМН України» №25 – ф – 2016.  

Відкриття та реєстрація учасників, а також пленарні 

та сесійні засідання відбудуться 08-09 грудня 

2016 року Початок – 08 грудня о 10.00. Закінчення             

09 грудня –   о 18.30. 

Прохання брати квитки на нічні поїзди.  

 

Завдання конференції: 

1. Обговорення реальних кроків у системі 
фінансування доказового скринінгу  на рівні ЗП-

СМ: передумови, економічна вигода для держави і 

системи первинної медичної допомоги. 
2. Надання доказових основ  скринінгових і 

превентивних  заходів в українській популяції: 

аналіз існуючої системи. Кроки і пропозиції  щодо 
зміни застарілої вітчизняної системи від рутинних 

недоказових профоглядів і диспансеризації до 

доказового скринінгу за прикладом західних 

держав.   
3. Тематика превенції і скринінгу – 

невід»ємна частина безперервної підготовки лікаря 

ЗПСМ на до- та післядипломному рівні.  Зміна 
методик навчання, системи навчання. Тренінги та 

інтерактивні моделі навчання – перспективний 

напрямок підготовки лікаря ЗПСМ. 

4. Роль сімейної медсестри. Система 
підготовки медсестри ЗП-СМ, тренінгова модель 

освіти середнього персоналу, роль медсестри ЗП-
СМ у проведенні доказового скринінгу і 

превентивних заходів.  
 

Програмні заходи конференції: 
Напередодні конференції – 07.12.2016 р. – на 

виконання завдань конференції буде проведено 

круглі столи та воркшопи: «Скринінг і превенція на 

рівні  ПМСД: світовий досвід та можливості для 

України» із залученням українських (40 осіб, які 

будуть повідомлені окремо) та іноземних фахівців  

(6 осіб) для формування чіткої концепції і 
пропозицій до МОЗ України щодо організації 

доказових превентивних заходів і скринінгу на 

первинній ланці охорони здоров'я, фінансування та 

підготовки в цій царині лікарів і медсестер ЗПСМ 
08-09.12.2016 - пленарні виступи і секційні 

обговорення наступних питань: 

 

1 Пленарний день 08.12.2016: 
Напрями програмних виступів:  

1.  Скринінг неінфекційних захворювань – шлях до 

якості ПМД. 

2. Фактори ризику найпоширеніших 
неінфекційних захворювань. Тактика команди 

первинної медичної допомоги  (Доказовий 

інструмент ВООЗ) 
3. Інтегроване ведення дітей до 5 років сімейним 

лікарем та медичною сестрою (Доказовий інструмент 

ВООЗ). 

 

2 Пленарний день 09.12.2016: 

Напрями програмних виступів:  

1. Найчастіші клінічні проблеми в практиці 

сімейного лікаря та їх вирішення.  Доказова база. 
2. Медична сестра загальної практики – сімейної 

медицини: її роль в профілактиці та забезпеченні 

долікарської опіки над пацієнтом. 

3. Громадське здоров’я і взаємодія з первинною 

медичною допомогою. 

4. Організаційні засади впровадження сімейної 
медицини в сьогоденні. 

 
В рамках конференції будуть проведені декілька 

майстер-класів, зокрема: надання невідкладної 
допомоги, консультування сімейним лікарем, 

неврологічний огляд, огляд немовлят, консультування з 

питань припинення куріння та ін. 

Рішення конференції: сформувати проект превентивних 

заходів та скринінгу на рівні ПМСД, окреслити 

економічні, соціальні і клінічні складові ефективності її 

впровадження, а також розробити пропозиції по змінах 

у системі до-та післядипломної підготовки медичних 

кадрів в галузі ЗПСМ.  

     Під час конференції будуть проведені засідання: 

правління УАСМ, опорних кафедр до- та 

післядипломної освіти, головних позаштатних 
спеціалістів. 

     Оргкомітет конференції запрошує до публікацій 

статей та тез БЕЗКОШТОВНО згідно вищевказаної 

тематики. Для цього необхідно надіслати до                          

10 листопада 2016 року на електронну адресу 

(sim.likar@gmail.com) статті та тези доповідей 
(обов’язково!).  

Матеріали конференції будуть опубліковані 

окремою збіркою (українською, російською, 

англійською мовами). (стаття 5-9 стор.; тези – до 3 

сторінок).  

За бажанням авторів стаття або тези можуть бути 

опубліковані англійською мовою в польському журналі 

«Wiadomości Lekarskie» або іншому аналогічному 

журналі (включених до наукометричних баз INDEX 

MEDICUS (MEDLINE), EBSCO INDEX COPERNICUS 

ORAZ MNISW) в 2017 році.  

З питань публікацій і стендових доповідей 
звертатися за телефоном: +380674289982 – Калабіна 

Ольга; 

З питань реєстрації, поселення звертатись за 

телефоном: +380959243760 - Науменко Анна  

 

Місце проведення конференції:  

м. Київ вул. Саксаганського, 6  Будинок кіно 
Національної  спілки кінематографістів України. 

 



 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

ПРІЗВИЩЕ_____________________________________ 

ІМ'Я___________________________________________ 

ПО-БАТЬКОВІ__________________________________ 

Вчене звання, ступінь____________________________ 

Лікар загальної практики-сімейний лікар (інший 

фах)____________________________________________ 

Місце роботи (повністю)__________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Посада__________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Член асоціації (регіональної, української)  так, ні 

________________________________________________ 

Замовлення готелю: (потрібне підкреслити):  ТАК /  НІ 

Для повідомлення: 

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________ 

 
Оргкомітет організовує реєстрацію учасників, забезпечує 
проекційним обладнанням.  

Офіційні мови конференції – українська, російська, 
англійська. Регламент доповіді: усна доповідь на 
пленарному засіданні – до 15 хв, на секційному – до 20 
хв, обговорення  - до 10 хв.  
Бронювання місця в готелі – за попереднім замовленням.   
Дякуємо всім учасникам, які зареєструвались до                        
01 листопада 2016 року.  

Реєстрація на сайті    www.ufm.org.ua                     

подовжена до 20 листопада.                             

 
Контактні дані членів оргкомітету: 

Матюха Лариса Федорівна – голова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальна за 

загальну організацію конференції консультування з 
різних питань т. 050 344 35 99 

Хіміон Людмила Вікторівна – співголова 
організаційного комітету з підготовки конференції, 

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 перед конференцією  - 07.12.2016 (залучення 
іноземних колег, круглий стіл, воркшоп, публікація в 

іноземному журналі) т.0509779096 

Бабінець Лілія Степанівна – співголова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальна за 
формування і розміщення стендових доповідей.                   
т. 066 827 55 53 

Івчук Вікторія Вікторівна – співголова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальна за 
формування списків і організацію реєстрації учасників.               
т. 095 8610868 

Надутий Костянтин Олександрович – співголова 
організаційного комітету, відповідальний за формування 
програми конференції т. 095 7238972 

Ткаленко Уляна Миронівна - співголова 
організаційного комітету з підготовки конференції, 
відповідальна за координацію з співорганізаторами 
конференції. т. 067 2731139 

Юрочко Тетяна Петрівна - співголова організаційного 
комітету з підготовки конференції, відповідальний за збір 
матеріалів для публікацій. т. 099 1601027 

Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – співголова конференції,  

відповідальна за підготовку методичних матеріалів для 
учасників конференції. 

т. 067 6963008, 050 6520377 

Кисельов Андрій Олександрович -  співголова 
організаційного комітету з підготовки конференції, 
відповідальний за організаційні внески учасників та 
поселення. т. 095 0957838 

Маяцька Оксана Віталіївна – член оргкомітету, 
к.мед.н., асистент кафедри сімейної медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги, секретар УАСМ, 
відповідальна за членські внески і публікації  

 т: +380959243760                                       

e-mail: o.mayatskaya@gmail.com 

Науменко Анна  – член оргкомітету, діловод УАСМ, 
реєстрація, формування списку учасників по областям 

 т: +380937358404                                  

 e-mail: fm.naumenko@gmail.com   

Легкоступ Людмила Миколаївна – член оргкомітету, 
старший лаборант кафедри терапії та сімейної медицини, 
т: +380991390881                               

e-mail: legkostup_l@ukr.net  

Технічний організатор:  

Калабіна Ольга  +38067 4289982  

Петренко Оксана +38068 5059079 

e-mail: sim.likar@gmail.com 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ВГО  «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ» 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ                               

П.Л. ШУПИКА 

 

ЗА ПІДТРИМКИ  

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

БЮРО ВООЗ В УКРАЇНІ 

МБФ «АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОРОВ’Я» 

МФ «ВІДРОДЖЕННЯ» 

 

 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

«ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ В РУКАХ 

СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» 

08-09 грудня 2016 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

mailto:o.mayatskaya@gmail.com
mailto:legkostup_l@ukr.net
mailto:sim.likar@gmail.com


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Український  центр наукової  медичної  інформації  

та патентно- ліцензійної  роботи  

( Укрмедпатентінформ)  
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 

 

 
ПРО ДОДАТКОВЕ ВКЛЮЧЕННЯ 

ДО РЕЄСТРУ З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ ТА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, 

ЯКІ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ У 2016 РОЦІ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 

«ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ 

В РУКАХ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» 

 
08-09 грудня 2016 року, 

м. Київ 

 

 

 

 

 
м. Київ 

№ 25-ф-2016 



Члени оргкомітету: 
Заремба Євгенія Хомівна – почесний президент УАСМ, д.мед.н., професор 

каф. сімейної медицини Львівського НМУ ім. Данила Галицького МОЗ 

України. 
Чопей Іван Васильович – віце-президент УАСМ, д.мед.н., професор каф. 

терапії і сімейної медицини Національного Ужгородського державного 

університету – відповідальний за формування програми конференції. 

Колесник Павло Олегович – член правління УАСМ , к.мед.н., доцент каф. 

терапії і сімейної медицини Національного Ужгородського державного 

університету, керівник напрямку міжнародна співпраця, відповідальний за 

організацію і проведення круглих столів із залученням іноземних колег. 

Тел. (050) 977-90-96. 
Бабінець Лілія Степанівна – член правління УАСМ, керівник наукового 

напрямку, д.мед.н., професор, зав. каф. первинної медико-санітарної допомоги 

та загальної практики - сімейної медицини Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, відповідальна за 

формування і розміщення стендових доповідей. Тел. (066) 827-55-53. 

Івчук  Вікторія  Вікторівна  –  член  правління  УАСМ,  керівник  напрямку 

«краща лікарська практика», відповідальна за формування списків і 

організацію реєстрації учасників. Тел. (095) 861-08-68. 

Надутий Костянтин Олександрович – член правління УАСМ, помічник 

народного депутата, керівник напрямку Менеджмент в ПМСД, відповідальний 

за підготовчий етап конференції. Тел. (095) 723-89-72. 
Чухрієнко Неоніла Дмитрівна – член правління асоціації, керівник 

методичного напрямку, д.мед.н., професор каф сімейної медицини 

Дніпропетровської державної медичної академії, відповідальна за підготовку 

методичних матеріалів для учасників конференції. Тел. (067) 696-30-08. 

Головащук Лариса Анатоліївна – член правління асоціації, керівник 

методичного напрямку, керівник напрямку медсестринство в сімейній 

медицині, відповідальна за організацію і проведення секції. 

Тел. (067) 477-27-62. 

Кисельов Андрій Олександрович – член правління асоціації, відповідальний за 

організацію поселення. Тел. (095) 095-78-38. 

Маяцька Оксана Віталіївна – член оргкомітету, к.мед.н., асистент кафедри 
сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, секретар УАСМ, 

відповідальна за публікації. 

Тел. (095) 924-37-60, e-mail: o.mayatskaya@gmail.com 
Науменко Анна – член оргкомітету, діловод УАСМ, реєстрація, формування 

списку учасників по областям. 

Тел. (093) 735-84-04, e-mail:fm.naumenko@gmail.com,     info@ufm.org.ua 

www.ufm.org.ua (сайт ГО «УАСМ») реєстрація на сайті

Шановні колеги! 

Повідомляємо Вас про додаткове включення до 

Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2016 році 

та запрошуємо до участі у науково-практичній конференції 

з міжнародною участю 

 

 

«ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ 
В РУКАХ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ», 

яка відбудеться 08 - 09 грудня 2016 року 

у м. Київ. 

 

 

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці 

з України, Ізраїлю, Великої Британії, Хорватії, Італії. 

 
Установи-організатори проведення заходу: 

 ВГО «Українська асоціація сімейна медицина» (УАСМ). 

 Національна медична академія післядипломної освіти ім. 

П. Л.  Шупика 

 

 

Місце проведення заходу: 
м. Київ, вул. Саксаганського, 6 

конферец-зал  

Будинок кіно Національної спілки кінематографістів України. 

 

 

Реєстрація учасників заходу: 

08 грудня 08
00 

– 10
00

 

 

Початок роботи заходу: 

08 грудня 10
00

 

 

 
 

Інформаційний лист №25-ф-2016 Підписанододруку08.07.2016 

Друк. арк. 0,13. Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 106прим. 

Відповідальний за випуск: Горбань А.Є. 

mailto:o.mayatskaya@gmail.com


Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентiнформ МОЗ України, 

04655, Київ, проспект Московський, 19 (4 поверх). 



Мета заходу: використання міжнародного досвіду для 

запровадження скринінгових програм в Україні з метою ранньої 

діагностики неінфекційних захворювань. 

 

До участі запрошуються фахівці наступних 

спеціальностей: лікарі за фахом «Організація і управління 

охороною здоров'я» (головні лікарі центрів первинної медичної 

допомоги), лікарі та медичні сестрі за фахом «Загальна практика 

– сімейна медицина». 

 

Наукова тематика заходу: 

 розробка реальних кроків у системі фінансування 

доказового скринінгу на рівні загальної практики – сімейної 

медицини (ЗП-СМ): передумови, економічна вигода для 

держави і системи первинної медичної допомоги. 

 надання доказових основ скринінгових і превентивних 

заходів в українській популяції: аналіз існуючої системи. 

Кроки і пропозиції щодо зміни застарілої вітчизняної 

системи від рутинних недоказових профілактичних оглядів і 

диспансеризації до доказового скринінгу за прикладом 

західних держав. 

 превенція і скринінг – невід’ємна частина безперервної 

підготовки лікаря ЗП-СМ на до- та післядипломному рівні. 

Зміна методик навчання, системи навчання. Тренінги та 

інтерактивні моделі навчання – перспективний напрямок 

підготовки лікаря ЗП-СМ. 

 роль сімейної медичної сестри. Система  підготовки 

медичної сестри ЗП-СМ, тренінгова модель освіти 

середнього персоналу, роль медичної сестри ЗП-СМ у 

проведенні доказового скринінгу і превентивних заходів. 

 

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська. 

Технічні засоби: мультимедійний проектор. 

 

Форми участі у заході: 

 виступ із доповіддю; 

 стендова доповідь (постери 1х1,5 м. на ватмані); 

 виступ із доповіддю та публікація; 

 публікація; 

 участь у засіданнях без доповіді; 

 участь у секційних засіданнях; 

 участь у тренінгах. 

 

Під час проведення заходу відбудуться: 

 виставки, презентації; 

 спеціалізовані засідання правління асоціації (УАСМ), 

завідувачів кафедр сімейної медицини, головних 

спеціалістів департаментів охорони здоров’я зі 

спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»; 

 секційні засідання, тренінги, круглі столи, прес- 

конференція. 

 

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні 

матеріали конференції. 
 

Матеріали заходу будуть опубліковані у всеукраїнському 

науково-практичному журналі «Сімейна медицина» та в 

спеціалізованому медичному журналі «Бібліотека сімейного 

лікаря та сімейної медичної сестри» 

 
Організаційний комітет заходу. 

Голова оргкомітету: 
Матюха Лариса Федорівна - президент УАСМ, завідувач кафедри 

сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 

спеціальності «загальна практика – сімейна медицина», д.мед.н., 

професор. 

Особи, відповідальні за проведення: 
Хіміон Людмила Вікторівна член правління УАСМ, керівник 
освітнього напрямку, д.мед.н., проф., завідуюча кафедрою сімейної 

медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 
П.Л. Шупика МОЗ України. 

Авраменко Тетяна Петрівна – член правління асоціації, координатор 

роботи напрямків асоціації, к.держ упр, професор каф. управління 
суспільного здоров’я НАДУ при Президентові Управління. 



Додаток 2  

СПИСОК СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ В РУКАХ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»  

1 Ксенчин Олег Олександрович Вінницька Вінницький національний медичний 
університет iм. М.І.Пирогова 

асистент кафедри внутрішньої та 
сімейної медицини 098-900-91-40 

2 Мелащенко Сергій 
Григорович Вінницька Вінницький національний медичний 

університет iм. М.І.Пирогова 

доцент кафедри внутрішньої та 
сімейної медицини 097-391-21-08 

3 
Півторак Наталія Анатоліївна Вінницька Вінницький національний медичний 

університет iм. М.І.Пирогова 

доцент кафедри внутрішньої та 
сімейної медицини   

4 Чернобровий Вячеслав 
Миколайович 

Вінницька Вінницький національний медичний 
університет iм. М.І.Пирогова 

зав. кафедрою внутрішньої та сімейної 
медицини  067-984 93 98 

5 Височина Ірина Леонідівна Днепро 
 д. мед. н., професор, зав. кафедри 
сімейної медицини ФПО ДЗ " 
Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України" 

доцент мед.наук, професор зав. 
Каф.сімейної медицини ФПО 050-453-43-04 

6 Гайдук Ольга Ивановна Днепро ФПО ДЗ "ДМА МОЗ Украины" доцент кафедры семейной медицины  066-133-27-25 

7 Чухрієнко Неоніла Дмитрівна Днепро ФПО ДЗ " Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України" 

д. мед. н., професор кафедри сімейної 
медицини 

050-652-03-77   067-
696-30-08 

8 Колесник Андрій Павлович Закарпаття Центр ПМСД студент медичного факультету 095-581-21-82 

9 
Колесник Павло Олегович 

Закарпаття УжНУ лікар, доцент 050-977-90-96 

10 Плоскина Василь Ілліч Закарпаття УжНУ канд.мед.наук, доцент кафедри терапії 
та сімейної медицини   

11 Шушман Іванна Володимирівна Закарпаття ФПО УжНУ 
асистент кафедри внутрішніх хворб 
Медичного факультету №2, тренер 
навчально-наукового центру 

099-918-44050 

12 Кошля Володимир Іванович Запорізька Запорізька медична академія  Зав.каф. сімейної медицини    

http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/
http://www.vnmu.edu.ua/


післядипломної освіти 

13 
Проценко Наталія Миколаївна 

Запорізька Запорізька медична академія 
післядипломної освіти  Зав.каф. сімейної медицини    

14 
Решетілов Юрій Іванович Запорізька Запорізька медична академія 

післядипломної освіти  Зав.каф. сімейної медицини    

15 
Гавриш Тарас Юриевич Ів-Фр 

ПО Івано-Франківського НМУ 
доцент кафедри терапії і сімейної 
медицини  050-513-38-10 

16 Глушко Любомир 
Володимирович Ів-Фр ПО Івано-Франківського НМУ завідувач кафедри терапії і сімейної 

медицини 050-952-79-68 

3 Барна Ольга Миколаївна Київ 
Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця 

зав. Кафедри загальної кафедри 
(50) 447-9037 

  Гульчий Леся Петрівна Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

проректор з міжнаробних звязків 
(67) 503-3401 

  Данилюк Светлана 
Володимирівна Київ 

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

доцент кафедри сімейної медицини 
(50) 638-1700 

  Клименко Олександр Віталійович Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

канд.мед.наук, доцент каф. Неврології 
  

23 Матюха Лариса Федорівна Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

помічник-консультант народного 
депутата України 095-723-89-72, 067-

699-92-20 

24 Медведовська Наталія 
Володимирівна Київ 

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

доцент кафедри сім.медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги   

17 Надута Оксана Костянтинівна Київ 
ДУ "Центр громадського здоровя МОЗ 
України", м. Київ 

консультант проекту 
099-935-60-17 

18 Процюк Ольга Вікторівна Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

професор кафедри сім.медицини 
066-342-85-05 

20 Титова Тетяна Анатоліївна Київ 

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

зав.каф. СМ 

066-226-25-70 



21 Толстанов Олександр 
Костянтинович Київ 

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

проректор з навчальної роботи 

  

22 Хіміон Людмила Вікторівна Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

директор інституту СМ НМФПО імені 
П.Л. Шупика 067-704-97-74 

23 Шевченко Марина Вікторівна Київ 
Національний університет "Києво-
Могилянська академія", Школа охорони 
здоров`я" 

доцент 
050-539-12-18 

24 Шекера Олег Григорович Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

професор кафедри сім.медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги 066-342-85-05 

25 Ященко Оксана Борисівна Київ 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені  П.Л. 
Шупика 

доцент кафедри сім.медицини  
066-331-43-61 

26 Юрочко Тетяна Петрівна Київ 
Національний університет "Києво-
Могилянська академія", Школа охорони 
здоров`я" 

завідувач кафедри Школа охорони 
здоров`я 067-173-37-35 

27 Ромененко Ігор Володимирович Луганська ДЗ "Луганський медичний університет" 
зав. каф. неврології та сімейної 
медицини   

28 Смалюх Ольга Василівна Львівська Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького 

асистент кафедри сімейної медицини 
  

29 Заремба Євнегія Хомівна Львівська Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького 

професор кафедри сімейної медицини 
  

30 Кияк Юліан Григорович Львівська Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького 

завідувач кафедри сімейної медицини 
  

31 Надашкевич Олег Никонович Львівська Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького завідувач кафедри сімейної медицин 097-249-60-42 

32 Паращук Богдан Миронович Львівська Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького  доцент кафедри сімейної медицини    

33 Величко Валентина Іванівна Одеська кафедра сімейної медицини і загальної 
практики Одеського НМУ 

д. мед. н., професор, зав. Кафедри 
сімейної медицини і заг.практики 050-738-79-91 

35 Найдьонова Олена Вікторівна Одеська 
кафедра загальної практики і медичної 
реабілітації Одеського національного 
медичного університету 

асистент кафедри заг.практики і 
медичної реабілітації (97) 706-7880 



36 Бабаніна Марина Юріївна  
Полтавська ВДНЗУ "Українська медична 

стоматологічна академія"  
зав. навчальною частиною кафедри, 
доцент (50) 983-2132 

37 
Шилкіна Людмила Миколаївна  Полтавська ВДНЗУ "Українська медична 

стоматологічна академія"  
заступник декана з сімейної медицини 
доцент  (50) 983-2132 

38 Бокова Світлана Іванівна Сумська Сумський державний університет  
, асистент кафедри сімейної та 
соціальної медицини загальна 
практика-сімейна медицина, педіатрія 

(050) 307-21-44 

39 Орловський Віктор Феліксович Сумська Сумський державний університет  завідувач кафедри сімейної та 
соціальної медицини, д.м.н., професор 

(050) 486 37 80 

40 

Бабінець Лілія Степанівна 

Тернопільська 
ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» 

завідувач кафедри первинної медико-
санітарної допомоги та ЗПСМ (67) 352-0743 

41 
Боровик Ірина Олегівна 

Тернопільська 
ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» 

доцент кафедри первинної медико-
санітарної допомоги та ЗПСМ (96) 543-2200 

42 Медвідь Ігор Ігорович Тернопільська 
ДВНЗ “Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. 
Горбачевського”. 

Клінічний ординатор кафедри 
первинної медико-санітарної допомоги 
та загальної практики – сімейної 
медицини,  

380-97-845-97-77 

43 Корж Олексій Миколайович Харківська Харківська медична академія 
післядипломної освіти зав.кафедри сімейної медицини (50) 615-7195 

44 Пасієшвілі Людмила Михайлівна Харківська 
кафедри загальної практики-сімейної 
медицини та внутрішніх хвороб 
Харківського НМУ 

д. мед. н., професор, зав. кафедри (050) 911-70-00 

45 Петринич Оксана Анатоліївна Чернівецька 
ВДНЗ України "Буковинський 
державний медичний університет", 
к.мед.н., доцент 

доцент кафедри сімейної медицини  665157532 

46 Сидорчук Лариса Петрівна Чернівецька 
 ВДНЗ України "Буковинський 
державний медичний університет", 
д.мед.н., професор 

завідувач кафедри сімейної медицини +380678784456, чи 
0991493966 

 



Додаток 1 
СПИСКИ  

учасників Воркшопів на 07.12.2016 року (переддень конференції) 
початок о 10.00 м. Київ, Готель «Русь». Вул. Госпітальна, 4 

 
Воркшоп 1 Модератор Ігор Шваб (Словенія)  «КРОКИ У СИСТЕМІ ФІНАНСУВАННЯ ДОКАЗОВОГО СКРИНІНГУ  НА РІВНІ 
ЗПСМ: ПЕРЕДУМОВИ, ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА ДЛЯ ДЕРЖАВИ І СИСТЕМИ ПМСД» 
 

 Учасники воркшопу №1 Місце роботи посада координати 
1 Шваб Ігор - модератор Словенія   
2 Надутий  

Костянтин Олександрович - 
співмодератор 

Верховна Рада України  Помічник-консультант 
народного депутата 

України  

0957238972 
0676999220 

3 Зінчук Юрій Дмитрович 
 

ЦПМСД Дніпровського р-ну м. Києва Завідувач амбулаторії, 
сімейний лікар 

0508215949 

4 Грицишин  
Леся Михайлівна 

Дарницька районна в місті Києві державна 
адміністрація, Управління охорони здоров’я  

Начальник (044)564-41-87,  
(044)560-99-25 

5 Шевченко  
Марина Вікторівна  

Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», Школа охорони здоров’я   

Доцент  0505391218 

6 Купліванчук  
Анжела Володимирівна 

МОЗ України, Департамент економіки і фінансової 
політики    

В. о. директора 0671733735 

7 Алентьєва  
Людмила Ігорівна 

ЦПМСД Дарницького району міста Києва Директор   563-06-51 
rncrp@health.kiev.ua 

8 Бегус  Ніна  
Георгіївна  
  

ЦПМСД Дарницького району міста Києва  начальник інформаційно-
аналітичного відділу 

0935672487 

9 Одринський Владислав 
Анатолієвич 

Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної 
державної адміністрації 

к. мед. н. консультант 
проекту світового банку 

050 650 97 98 

10 Стойка  
Отто Олександрович  

Київський міський центр здоров’я   Директор 468-06-48. 

11 Брунарський  
Віктор Павлович 

ЦПМСД Бородянського р-ну, Київської обл.  Сімейний лікар 095 556 8002 

12 Марців Олександр Ілліч Міністерство охорони здоров’я України   
13 Луцевич Любомира 

Володимирівна 
Міська лікарня №1 ім. Князя Лева, м. Львів,  Зав. поліклініки  0677243895 

 
14 Козак Тетяна Юріївна  Ужгородський міський Центр первинної медико-

санітарної допомоги 
Головний лікар ЦПМСД 

 
0956098153 

tukozak@ukr.net 
 
 
 

mailto:rncrp@health.kiev.ua
mailto:tukozak@ukr.net


 
 
ВОРКШОП № 2  Модератор Шломо Вінкер, професор, Ізраїль 
«ДОКАЗОВІ ОСНОВИ  СКРИНІНГУ І ПРЕВЕНТИВНИХ  ЗАХОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОПУЛЯЦІЇ: ВІД ЗАСТАРІЛОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ І ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ДО ДОКАЗОВОГО СКРИНІНГУ ЗА ПРИКЛАДОМ ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ.» 

 Учасники  Місце роботи посада координати 
1 Шломо Вінкер – 

модератор 
Ізраїль професор  

2 Колесник Павло 
Олегович - 
співмодератор 

ДВНЗ Ужгородський   національний 
університет, Інститут післядипломної освіти 
та до університетської підготовки 

доцент кафедри терапії та сімейної 
медицини 050 9779096 

3 Матюха Лариса 
Федорівна  

Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика 

зав. каф. сімейної медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги 

050 344 35 99 
mlarysa@gmail.com 

4 Юрочко  Тетяна 
Петрівна  

Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 

зав. кафедри «Школа охорони 
здоров’я» 

0991601027 
tp.avramenko@gmail.com 

5 Власенко 
Олександр 
Борисович  

Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 
Краматорська Донецької області. 

Головний лікар ЦПМСД, м. 
Краматорськ. Головний позаштатний 
спеціаліст ДОЗ ОДА зі спеціальності 
«загальна практика – сімейна 
медицина» 

095 396 29 11 
michaylika@gmail.com 

6 Івчук Вікторія 
Вікторівна  

Обласний медичний центр здоров`я та спортивної 
медицини Житомирської обл.. 

зав. ОМЦ президент «Асоціації 
сімейних лікарів Житомирської 
області» 

0953273254  
ivchuk_v_v@ukr.net 

7 Пучкова Надія 
Володимирівна  

КЗ „Обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики” ДОЗ Дніпропетровської обл.. 

Лікар-статистик, головний 
позаштатний спеціаліст департаменту 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації з загальної 
практики – сімейної медицини 

0969673693  
puchkova@adm.dp.ua 

8 Медведовська 
Наталія 
Володимирівна 

Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика. Київ 

професор кафедри сімейної 
медицини та амбулаторно-
поліклінічної допомоги 

0506576590 
luba.10@i.ua 

 

9 Шушман Іванна 
Володимирівна 
 

ДВНЗ Ужгородський   національний університет, 
Інститут післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки 

Тренер навчально-наукового 
центру 
асистент кафедри внутрішніх 
хвороб Медичного факультету №2  

0999184450 
shushan90@mail.ru 

10 Вус 
Вадим 
Миколайович 

Міністерство охорони здоров’я України Лікар загальної практики-
сімейний лікар 097 1222960 

11 Бабінець Лілія 
Степанівна 
  

Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я.  Горбачевського 

Зав. кафедри первинної медико-
санітарної допомоги та загальної 
практики-сімейної медицини 

066 8275553 

12 Титова Тетяна Національна медична академія післядипломної Доцент кафедри сімейної 066 226 25 70 

mailto:mlarysa@gmail.com
mailto:tp.avramenko@gmail.com
mailto:michaylika@gmail.com
mailto:ivchuk_v_v@ukr.net
mailto:puchkova@adm.dp.ua
mailto:luba.10@i.ua


Анатоліївна освіти імені П.Л. Шупика медицини та амбулаторно-
поліклінічної допомоги 

13 Козак Ірина 
Михайлівна 

Міська лікарня №1 ім. Князя Лева, м. Львів Зав. сім. амбулаторії №3, МКЛ №1  

14 Колесник 
Андрій 
Павлович 

ДВНЗ Ужгородський   національний 
університет, Інститут післядипломної освіти та 
о університетської підготовки 

студент медичного факультету 050 9779096 

15 Крикливець 
Любов 
Григорівна  

Департамент охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

Лікар КЗ «Кельменецький районний 
центр  первинної медико – санітарної 

допомоги» 
0506576590 

 
 
ВОРКШОП № 3  Модератор Джо Бучанан (президент ЕURACT, Великобританія)  «ТЕМА ПРЕВЕНЦІЇ І СКРИНІНГУ – 
НЕВІД”ЄМНА ЧАСТИНА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ ЗПСМ НА ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ.  ЗМІНА 
МЕТОДИК НАВЧАННЯ, СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. ТРЕНІНГИ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ ЗПСМ.» 

№ 
з/п 

Учасникі 
воркшопу №3 Місце роботи 

(повна назва закладу) Займана посада 
Роб.тел., факс, 

моб.тел, 
ел.адреса  

1 Джо Бучанан Великобританія президент ЕURACT  

2 
Хіміон Людмила 
Вікторівна – 
співмодератор 

Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика зав.каф.сімейної медицини 050 469 33 96 

3 
Шекера Олег 
Григорович Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 

директор інституту сімейної 
медицини НМАПО імені П.Л. 
Шупика 

066 7049775 

4 
Чухрієнко 
Неонілла 
Дмитрівна 

Дніпропетровська ДМА професор кафедри сімейної 
медицини 067 6963008 

5 Корж Олексій 
Миколайович 

Харківська медична академія післядипломної 
освіти Зав. каф. сімейної медицини 050 6157195 

6 
Надута Оксана 
Костянтинівна Центр громадського здоров’я МОЗ України  0999356017 

7 
Барна Ольга 
Миколаївна 

Національний медичний університет імені О.О. 
Богомольця зав. кафедри сімейної медицини 0504479037 

8 

Боровик Ірина 
Олегівна Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я.  Горбачевського 

кафедра первинної медичної 
допомоги та сімейної медицини та 
загальної практики – сімейної 
медицини 

0965432200 



9 
Процюк Ольга 
Вікторівна Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 

доцент каф. сімейної медицини та 
амбулаторно-поліклінічної 
допомоги 

066 3428505 

10 
Величко Лариса 
Іванівна КЗ «Центр ПМСД №3 м. Полтави» Заступник головного лікаря з 

лікувальної роботи, сім. лікар 0959116630 

11 
Сидорчук Лариса 
Петрівна ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»  
завідувач кафедри сімейної 
медицини, д.мед.н., професор 0665157532 

12 
Ященко Оксана 
Борисівна Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 

доцент  кафедри сімейної 
медицини, 
к.мед.н., доцент 

0663314361 

13 
Данилюк Світлана 
Володимирівна Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 

доцент  кафедри сімейної 
медицини, 
к.мед.н., доцент 

0506381700 

ВОРКШОП № 4  Модератор медсестра Анне Баїрд (Великобританія) «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР+МЕДСЕСТРА – КОМАНДА ДЛЯ 
проведення скринінгу і превентивних заходів у популяції». Співмодератор Головащук Лариса Анатоліївна – директор 
департаменту «Медсестринство в сімейній медицині» 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім`я 
по батькові Місце роботи 

(повна назва закладу) Займана посада 
Роб.тел., факс, 

моб.тел, 
ел.адреса  

1 Анне Баїрд  Великобританія медсестра  

2 Головащук Лариса 
Анатоліївна 

Департамент «Медсестринство в сімейній 
медицині» 
 

Керівник департаменту 
медсестринства 067 477 27 62 

3 
Іскоростенська 
Валентина 
Олександрівна 

Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Коростенського району Житомирської області 

Головна медична сестра 
(097)-7821-48-49  

pmsdkor@gmail.com 

4 
Терещенко 
 Ганна 
Володимирівна 

Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Ічнянського району Чернігівської області Головна медична сестра 096-082-82-60 

5 
Явтушенко 
Юлія Анатоліївна 
 

КЗ Дніпропетровський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №12 
Дніпропетровської області» 

Головна медична сестра 098-916-70-67 

6 Кулікова 
Марина Вікторівна 

Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 3 м. Маріупіль Донецької області 

Головна медична сестра 067-289-95-26 

7 
Онофрійчук  
Оксана Василівна 
 

АЗПСМ с. Рунгури Коломийський районний 
ЦПМСД Івано – Франківської області Акушерка (067)-685-23-23 

8 Самусенко 
Марія Степанівна 

Андріївська амбулаторія ЗПСМ  
КЗ «Макарівський ЦПМСД» Київська  область Сестра медична  ЗПСМ 097-974-53-38 



 

9 
Матківська 
Тетяна Іванівна 

Іванівська амбулаторія ЗПСМ 
КЗ «Ставищанський районний ЦПМСД» 
Київська  область 

Сестра медична  ЗПСМ 063-268-36-34 

10 

Євич 
Вікторія 
Михайлівна 
 

Центр первинної медико-санітарної допомоги 
м. Ужгород Закарпатської області 

Старша медична сестра амб.№7 066-064-41-01 

11 Ілюшина  
Олена Борисівна 

КНП Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Голосіївського району м. Києва 

Головна медична сестра 067-582-12-49 

12 
Горбаченко 
 Оксана Василівна 

КНП «ЦПМСД №1» Голосіївського району м. 
Києва  

Старша медична сестра амбулаторії 
ЗПСМ №1 

 

13 
Дишкант 
Любовь 
Олександрівна 

КНП Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Дарницького району м. Києва 

Старша медична сестра амб.№3 097-212-97-31 
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