Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7)
Напрям: «Організація і управління
охороною здоров’я»

Перший національний симпозіум української медичної експертної спільноти
«Здоров’я українця – найвища цінність держави»
Дата та час проведення:
Місце проведення:
Організатор:

25 квітня 2018 року, 14.00-18.00
м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 1
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ЕКСПЕРТНА СПІЛЬНОТА

ПРОГРАМА*
Вступне слово, привітання симпозіуму
Ігор Найда, уповноважений координатор УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СПІЛЬНОТИ, засновник
експертної платформи «ПРО S VITA», лідер Громадської платформи «Сходи в майбутнє»
ПЕРША ЧАСТИНА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
Модератори: Ігор Найда, Костянтин Надутий, Іван Сорока
ЛІДЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Стратегічні підходи до лідерства та управління в охороні здоров’я
Валерія Лехан, засновник УМЕС, Голова Правлінння Асоціації організаторів охорони здоров'я
Дніпропетровської області, д.м.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України
Самоврядування публічних професій в охороні здоров’я
Костянтин Надутий, член координаційної ради УМЕС, заст. Голови Правління Всеукраїнського лікарського
товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини, засновник експертної платформи «ПРО S
VITA»
СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Громадське здоров’я в системі координат нової національної СОЗ України
Оксана Фірсова, доц. каф. соціальної і гуманітарної політики НАДУ
Превенція - складова системи громадського здоров’я України
Андрій Гук, засновник та член координаційної ради УМЕС, відповідальний секретар Української асоціації
нейрохірургів
КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА НАУКА

Засади національної політики охорони здоров’я України у сфері кадрових ресурсів
Ігор Найда, засновник та уповноважений координатор УМЕС, засновник експертної платформи «ПРО S
VITA»
Післядипломна медична освіта та безперервний професійний розвиток професіоналів охорони здоров’я
Олександр Толстанов, засновник та член координаційної ради УМЕС, Почесний президент ВГО «Спілка
громадських організацій «Народна рада», заслужений лікар України, д.м.н., проф.
Стратегія охорони здоров’я: джерела обґрунтування та моніторинг – орієнтація на людину і націю
В’ячеслав Ханенко, засновник УМЕС, член правління Київське відділення ГО «Українська асоціація сприяння
охороні здоров'я населення»
Наука і інноваційний розвиток – нові вимоги до спеціалістів і процесів
Андрій Горбань, член УМЕС, к.м.н.
ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

Стратегія фінансування: від прозорої економіки до благополуччя і розвитку
Оксана Солдатенко, засновник УМЕС, засновник експертної платформи «ПРО S VITA», д.юр.н., проф.
Бюджет, обов’язкове і добровільне медичне страхування, кошти фізичних і юридичних осіб – складові
фінансової стійкості і розвитку національної СОЗ
Тетяна Бутківська, Голова правління страхової компанії «РАРИТЕТ», член Ради Київського відділення
громадської організації «Українська асоціація сприяння охороні здоров'я населення»

Приватна ініціатива в охороні здоров’я: медицина інноваційних технологій - медицина майбутнього
Ростислав Валіхновський, засновник УМЕС, член Президії Асоціації, Віце Президент Всеукраїнської асоціації
пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів, к.м.н., заслужений лікар України
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА

Національна модель первинної медичної допомоги населенню
Лариса Матюха, засновник УМЕС, Президент Української Асооціації сімейної медицини, д.м.н., проф.
Стратегія розвитку національної екстренної медичної допомоги
Анатолій Рогов, засновник УМЕС, Президент Всеукраїнської асоціації працівників швидкої та невідкладної
допомоги та медицини катастроф
Стоматологічне здоров’я – важлива складова якісного довголіття людини
Ірина Мазур, засновник УМЕС, Президент Асоціації стоматологів України, д.м.н., проф.
Спеціалізована і високоспеціалізована медична допомога: доступність і інноваційний розвиток
Віктор Шафранський, засновник УМЕС, к.м.н.
Медична реабілітація та її медико-соціальний і медико-економічний потенціал
Володимир Мартинюк, засновник УМЕС, дійсний член Європейської Академії дитячої інвалідності (EACD),
Дійсний член Канадської Асоціації дитячих неврологів (САСN) та Всесвітньої Асоціації дитячих неврологів
(ІСNA), д.м.н., проф., заслужений лікар України
Як забезпечувати якість медичного обслуговування на сучасному етапі і завтра
Алла Степаненко, засновник УМЕС, член правління ВГО «Українська медико-правова асоціація», д.м.н., проф.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

Стратегія розвитку електронної охорони здоров’я України
Петро Клименко, засновник та член Координаційної ради УМЕС, Голова Ради Київського відділення ВГО
«Українська асоціація сприяння охороні здоров'я населення», к.м.н
«Електронні» права пацієнта
Віктор Сердюк, президент ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», засновник експертної платформи
«ПРО S VITA»
ЕФЕКТИВНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПОЛІТИКА

Розвиток вітчизняного фармакологічного сектору економіки в умовах медичної реформи
Олександр Чумак, засновник УМЕС, Асоціація виробників ліків України
Роль лікарських засобів та медичних виробів в новій СОЗ
Олег Клімов, засновник УМЕС, Голова правління ВГО «Фармацевтична палата України»
Обговорення, пропозиції щодо подальшої роботи та проекту резолюції
Прийняття резолюції першого національного симпозіуму української медичної експертної спільноти:
«Здорова нація – сильна країна» в рамках міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров'я»
Кава. Спілкування

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
*У програмі можливі зміни та доповнення

