
 
Науково-практична програма Міжнародного медичного форуму ґрунтується на V ювілейному Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», який внесений в «Реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 
конференцій, які проводитимуться в 2016 році», затверджений НАМН та МОЗ України (№3, с.8 розділ «Конгреси»), що є підставою для відрядження 

 
У РАМКАХ ФОРУМУ  

 

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 
Науково-практична конференція з міжнародною участю  

«АВТОНОМІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ НА ОСНОВІ ДІАГНОСТИЧНО-СПОРІДНЕНИХ ГРУП В 

ЛІКАРНЯХ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РІВНЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 
 

Дата та час проведення: 20 квітня, 13:00-18:00 

Організатори: 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Інститут 
післядипломної освіти, Кафедра менеджменту охорони здоров’я  

Місце проведення: 
Конференц-зал № 1, павільйон № 3 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 

 
ПРОГРАМА* 

 
Модератори конференції: 

Артеменко Марія Вікторівна – журналістка, викладач, координатор медичних та соціальних проектів 

Москаленко Максим Віталійович, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ                       
імені О.О. Богомольця, міжнародний асоціативний член Американської школи керівників охорони здоров'я 
ACHE 

Секція І: 13:00-14:50 

Тема: Особливості організації господарської діяльності закладів охорони здоров’я в статусі бюджетної 
установи та комунального некомерційного підприємства  
Доповідач: Парій Валентин Дмитрович, д.м.н., професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри 
менеджменту охорони здоров`я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, медичний 
директор клініки «Оберіг» 

Тема: Досвід автономізації медичних закладів в Україні: досягнення, проблеми та шляхи їх розв'язання 
Доповідач: Рудий Володимир Мирославович, консультант з координації впровадження нового 
фінансового механізму, Спільний Проект МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я 
на службі у людей» 

Тема: Економіко-статистичний аналіз та його роль у процесі підготовки закладів охорони здоров’я до 
автономізації та переходу до фінансування, що базується на діагностично-споріднених групах  
Доповідач: Дяченко Сергій Олександрович, заступник Центру медичної статистики МОЗ України, 
фахівець з впровадження системи діагностично-споріднених груп проекту МБРР (Світовий банк) 

Тема: Досвід функціонування центрів первинної медико-санітарної допомоги як суб'єктів самостійного 
господарювання (КНП) в м. Києві  
Доповідач: Короткий Олександр Володимирович, аспірант кафедри менеджменту охорони здоров'я 
НМУ імені О.О.Богомольця, завідувач інформаційно-аналітичним відділом КНП «ЦПМСД №1» 
Святошинського району м. Києва 

Експертна дискусійна панель 14:50-15:30 

 



Секція ІІ: 15:45-18-00 

Тема: Основи раціонального фармацевтичного менеджменту  
Доповідач: Думенко Тетяна Михайлівна, заступник голови Центрального формулярного комітету МОЗ 
України, к.м.н., доцент кафедри менеджменту охорони здоров'я НМУ ім. О.О. Богомольця  

Тема: Обґрунтування підходів до формування інфраструктури та ліжкового фонду ЗОЗ на регіональному 
рівні 
Доповідач: Борис Василь Миколайович, головний лікар Новоград-Волинського міськрайонного ТМО, 
заслужений лікар України  

Тема: Аудит якості надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом 
Доповідач: Грищук Сергій Миколайович, виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація працівників лікарняних кас України», кандидат медичних наук 

Тема: Оцінювання якості медичної допомоги хворим з гострим інсультом 
Доповідач: Фломін Юрий Володимирович, завідуючий Інсультним центром, лікар-невролог, к.м.н., 
доцент кафедри неврології НМУ ім. О.О. Богомольця  

Експертна дискусійна панель 17:30-18:00 

 

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!                         

*У програмі можливі зміни та доповнення 


