
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»  

 
ІІ Всеукраїнська конференція  

«Доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості: сьогодення та перспективи.  
Погляд регіонів» 

Дата та час проведення: 17 квітня 2019, 11.30–18.00 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 1 
Організатори: Асоціація ОТГ, компанія МРЕ (Medical professional events) 

За підтримки: 
Адміністрації Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

Модератори: 

Наталя Лісневська, президент Української федерації громадських організацій 
сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства 
Валентина Полтавець, виконавчий директор Асоціації ОТГ 
Ігор Гнатуша, голова платформи «Охорона здоров’я» Асоціації ОТГ, Комиш-
Зорянський селищний голова 

 
ПРОГРАМА* 

Привітальні слова 
Сергій Березенко, народний депутат України, комітет ВР України з питань охорони здоров’я 
Ірина Сисоєнко, народний депутат України, заступник голови комітету ВР України з питань охорони здоров’я 
Лев Парцхаладзе, заступник міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
Валентина Полтавець, виконавчий директор Асоціації ОТГ 
Хід виконання медичної реформи. Результати та плани на майбутнє 
Сергій Березенко, народний депутат України, комітет ВР України з питань охорони здоров’я 
Створення об’єктів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості: стан та перспективи 
Лев Парцхаладзе, заступник міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
Документообіг у комунальному неприбутковому підприємстві 
Наталія Лісневська, президент Української федерації громадських організацій сприяння охороні здоров’я 
громадянського суспільства 
Запровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення у 
Полтавській області 
Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної держадміністрації 
Досвід впровадження реформи первинної ланки надання медичної допомоги в Київській області на прикладі 
двох різних за фінансовою спроможністю районів 
Ярослава Августинович, головний лікар Васильківського районного ЦПМСД Київської області 
Оксана Яра, головний лікар Рокитнянського районного ЦПМСД Київської області 
Співпраця громад з представниками первинної ланки надання медичної допомоги в умовах реформування 
галузі на прикладі Запорізької області 
Ігор Гнатуша, голова платформи «Охорона здоров’я» Асоціації ОТГ, Комиш-Зорянський селищний голова 
ПЕРЕРВА 
ЕКГ телемедицина у первинній ланці 
Любомир Ткач, керівник консультаційного телеметричного центру Полтавського обласного ЦЕМД та МК 
Колективний договір для працівників первинної ланки: погляд професійної спілки 
Ірина Швець, заступник голови профспілки працівників охорони  здоров’я України  
Практика побудови телемедичного простору. Доступно про складне 
Олег Хорошун, руководитель Киевского филиала ООО «Медстар Солюшенс» 
Нагородження кращих ОТГ 
Вручення сертифікатів учасників конференції 

 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


