
 
 

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»  
 

Щорічна конференція  
«Організація і управління охороною здоров’я 2019» 

 
Дата та час проведення: 17 квітня 2019, 10.00–17.30 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 6 
Організатор: Кафедра управління охороною здоров'я НМАПО імені П. Л. Шупика 

Модератори: 

Олександр Толстанов, д.м.н., проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО 
 імені П. Л. Шупика, проф. каф. управління охороною здоров’я; 
Василь Михальчук, д.м.н., проф., зав. каф. управління охороною здоров’я НМАПО 
імені П. Л. Шупика 

 
ПРОГРАМА* 

 

11.30-11.40 Привітальне слово 
Вороненко Ю.В., проф., ректор НМАПО імені П. Л. Шупика 

11.40-12.00 

Актуальність застосування механізмів державно-приватного партнерства в охороні здоров’я 
Олександр Толстанов, д.м.н., проф. каф. управління охороною здоров’я, проректор з науково-
педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика; Василь Михальчук, д.м.н., проф., зав. каф. 
управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика; Кравченко В.В., д.м.н., голова 
Фастівської РДА Київської області 

12.00-12.30 

Комунікації, як важлива складова системи громадського здоров’я 
Геннадій Слабкий, д.м.н., проф., зав. каф. громадського здоров’я Ужгородського національного 
університету; Оксана Жданова, лікар-офтальмолог Київської міської клінічної офтальмологічної 
лікарні «Центр мікрохірургії ока» 

12.30-12.50 

Обгрунтування необхідності проведення реформування системи охорони здоров’я в Україні: 
державно-управлінський аспект 
Ірина Кринична, д.н.держ.упр., проф. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені  
П. Л. Шупика 

12.50-13.20 

Принципи і результати регіоналізації перинатальної допомоги в Україні 
Гойда Н.Г., д.м.н., проф. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика;  
Моїсеєнко Р.О., д.м.н., проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, проф. каф. дитячої 
неврології НМАПО імені П. Л. Шупика; Дудіна О.О., к.м.н., зав. відділу стратегій розвитку системи 
охорони здоров’я та наукових основ організації медичної допомоги населенню ДУ «Український 
інститут стратегічних досліджень МОЗ України» 

13.20-13.40 
Експертна оцінка проблемних питань організації паліативної допомоги дітям 
Децик О.З., Мельник Р.М., Золотарьова Ж.М., Ціхонь З.О., Кольцова Н.І. – кафедра соціальної 
медицини, організації та економіки охорони здоров’я Івано-Франківського НМУ 

13.40-14.00 

Медико-соціальне обгрунтування профілактики підліткового травматизму в Запорізькій 
області 
Лашкул З.В., д.м.н., проф., зав. каф. соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я 
та медико-соціальної експертизи ЗМАПО; Курган А.П., асп. каф. соціальної медицини, організації і 
управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ЗМАПО 

14.00-14.30 

Формування компетентностей з громадського здоров'я в системі підготовки майбутніх лікарів  
Грузєва Т.С., д.м.н., проф., академік АН ВО України, зав. каф. соціальної медицини та громадського 
здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця; Гречишкіна Н.В., к.м.н., доц. каф. соціальної медицини та 
громадського здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця 

14.30-15.00 ПЕРЕРВА 



15.00-15.20 
Гідна праця в охороні здоров’я 
Рингач Н.О., д.н.держ.упр., проф., головн.н.с. Інституту демографії та соціальних досліджень 
 ім. М.В. Птухи НАН України 

15.20-15.40 Сучасні підходи до реформування вторинної медичної допомоги: організаційні аспекти 
Бугро В.І., д.м.н., доц. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

15.40-16.10 
Створення пансіонатів при лікарнях як умова зменшення потреби в госпітальній допомозі 
Лехан В.М., Крячкова Л.В., Коробко М.Ю. – кафедра соціальної медицини, організації та управління 
охороною здоров’я Дніпропетровської державної медичної академії 

16.10-16.40 

Здоров’я сільського населення: порівняльна харатеристика Львівщини (Україна) та 
Підкарпаття (Польща) 
Любінець О.В., д.м.н, професор, завідувач кафедри організації і управління охороною здоров’я ЛНМУ 
ім. Д. Галицького; Гржибовський Я.Л., асистент кафедри громадського здоров’я ЛНМУ ім. Д. 
Галицького 

16.40-17.00 Госпітальна ОМТ (оцінка медичних технологій). Сьогодення та майбутнє 
Олена Карчевська, СЕО в Академія НТА 

17.00-17.20 

Воєнно-медична доктрина України як основа єдиного медичного простору 
Жаховський В.О., провідн.н.с. Науково-дослідного інституту проблем військової медицини 
Української військово-медичної академії, к.н.держ.упр., доцент; Лівінський  В.Г., к.м.н., н.с. 
Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії 

17.20-17.40 

Модель організації спеціалізованої хірургічної допомоги в регіоні (на прикладі урологічної 
допомоги при сечокам’яній хворобі) 
Соломчак Д.Б., кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я  
Івано-Франківського НМУ 

17.40-17.50 ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


