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»

Всеукраїнська конференція
«Концепція безперервного вдосконалення системи охорони здоров’я
та національна стратегія охорони здоров’я – наріжні об’єднавчі складові розвитку»
Дата та час проведення:

17 квітня 2019, 14.30–17.00

Місце проведення:

м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 5

Організатор:

Громадська платформа «Українська медична експертна спільнота»

_________________________________________ПРОГРАМА*_________________________________________
Валерія Лехан
Вступне слово:
Володимир Мартинюк
Члени поважної ради УМЕС
Всеволод Стеблюк
Президент НЛРУ
Ірина Мазур
Голова Правління ВУЛТ
Микола Тищук
Представник ПНСОЗ
Ігор Найда
До 7
хв.

Концепція безперервного
вдосконалення
національної СОЗ України
Цінності, Мета, завдання і
принципи змін. Політика і
комунікації на ґрунті
Концепції.

До 7
хв.

Діяльність платформи
Національної стратегії
охорони здоров'я
Мета та організаційні
принципи Платформи,
членство в Платформі та її
учасники, Засади національної
стратегії ОЗ.
Політика охорони здоров’я
в ракурсі доказової
політики.
Методологія оцінки програм
політичних сил та
експертиза програм
кандидатів у Президенти
України – 2019 за напрямом
«Охорона здоров’я».
Медичне право.
Законодавче поле ОЗ:
проблема розбалансування,

До 7
хв.

До 7
хв.

Надутий Костянтин, Уповноважений Координатор УМЕС, заст.
Голови Правління ВУЛТ, член правління Української асоціації сімейної
медицини, член Президії Національної Лікарської Ради України експерт
з медичних питань Української Асоціації Районних і Обласних Рад,
Лехан Валерія, член Поважної Ради УМЕС, Голова Правління Асоціації
організаторів охорони здоров'я Дніпропетровської області, завідувач
кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини ДнМУ
д.м.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України
Найда Ігор, член Координаційної Ради УМЕС ,лікар, правник, Лідер
Всеукраїнської освітньої інноваційної платформи «Сходи в
Майбутнє», Голова ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє»,
Засновник Платформи «ПРО S VITA», к.м.н.,
Шкробанець Ігор, член Платформи національної стратегії охорони
здоров’я, член УМЕС, начальник лікувально-організаційного управління
Національної Академії Наук України д.м.н., проф.

Орлов Олексій, член Координаційної Ради УМЕС, магістр публічного
управління, лікар-хірург, засновник та головний лікар медичного центру
"Клініцист"
Анатолій Анчишкін, член УМЕС, лікар епідеміолог вищої категорії,
завідувач інформаційно-аналітичним відділом МКЛ №21 м. Дніпро

Карпунцов Валерій народний депутат України, д. юр. н., заслужений
юрист України
Бабіч Олена, Голова Комітету Асоціації Адвокатів України з
медичного права

найактуальніші законодавчі
ініціативи (на основі
комплексу
системоутворюючих
законодавчих ініціатив,
зареєстрованих у ВРУ)

До 7
хв.

До 7
хв.

До 7

Права пацієнта
Модус стосунків:
Конфронтація чи довіра? У
що може обійтися
суспільству конфронтація?
Що ми маємо робити, щоб
досягти балансу і
комплайенсу? Що краще
захистить пацієнта:
прозорість і адекватність
фінансування медицини чи
суворість покарань лікарів і
закладів?
Права професіоналів в ОЗ
Індивідуальна «ліцензія» чи
системна відповідальність за
компетентність і якість
послуг.
Ліберальний європейський
підхід до безперервного
професійного розвитку –
сьогодні або ніколи! (загрози і
можливості)

Медицина і етика

Гревцова Радміла, Голова комітету з медичного і фармацевтичного
права Асоціації адвокатів України, член ради директорів Всесвітньої
асоціації медичного права, керуючий партнер консалтингової компанії
«Юркрафт Медицина».Директор Навчально-наукового центру
медичного права КНУ ім.Т.Шевченка. к.юр.н., доцент.
Гусева Анна, член УМЕС, член Ради Київського відділення громадської
організації «Українська асоціація сприяння охороні здоров'я населення»
Гуторова Наталія, академік АПрН України, професор кафедри
кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського
юридичного інституту Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого. д.юр.н. проф.
Дацко Олеся член громадської ради при Львівській ОДА, член ГО
«Центр суспільних інновацій», к.е.н., к.тех.н.
Пашков Віталій, професор кафедри цивільного, господарського та
фінансового права Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
д.юр.н., проф.
Сенюта Ірина адвокат, Голова Комітету медичного і
фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів
України, національний представник Європейської асоціації медичного
права в Україні, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики
Украіни», Почесний Амбасадор Львова, керуючий партнер
адвокатського об‘єднання «МедЛекс», завідувач кафедри медичного
права ФПДО Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького, д. юр.н., доцент
Юдін Олег, Адвокат, член комітету Асоціації Адвокатів України з
медичного та фармацевтичного права
Сердюк Віктор, член УМЕС та «ПРО S VITA», ,президент ВБО «Рада
захисту прав та безпеки пацієнтів
Голобоков Артем член Правління громадської організації "Центр
захисту здоров'я"
Лавренюк Лариса, Керівник Благодійного фонду допомоги онкохворим
дітям "Краб"
Очеретенко Валентина, член УМЕС, Голова правління Союзу захисту
прав пацієнтів «Здоров’я нації»

Мазур Ірина, член УМЕС, Президент Національної Лікарської Ради
України, Президент Асоціації Стоматологів України, д.м.н., проф.
Степаненко Віктор, член Президії Національної Лікарської Ради
України, проректор з науково-педагогічної роботи Національного
медичного університету ім. О.Богомольця. д.м.н., проф., заслужений
лікар України
Волосовець Олександр, член-кореспондент НАМН України, начальник
відділу Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти, член правління ВУЛТ, радник Президента Асоціації
педіатрів України, завідувач кафедри педіатрії #2 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, д.м.н., проф.
Клімов Олег, член УМЕС, Голова правління ГО «Всеукраїнська
фармацевтична палата», Член Ради Міжнародної Федерації
Фармацевтів (FIP)
Тищук Микола, Голова Правління Всеукраїнського Лікарського
Товариства (ВУЛТ), член Президії Національної Лікарської Ради
України, лікар
Толстанов Олександр, член Координаційної Ради УМЕС, Почесний
президент ВГО «Спілка громадських організацій «Народна рада»,
проректор НМАПО ім П.Л.Шупика, д.м.н., проф. заслужений лікар
України
Гордієнко Олена, член УМЕС, віце-президент Української Асоціації
Біоетики, лікар - стоматолог вищої категорії

хв.

Женевська конвенція про
права пацієнта – з чим ми
входимо до світової
професійної громади. Загрози
і переваги для новачків.
Стратегія і першочергові
кроки.

Бебешко Тарас, член УМЕС, "Інститут Людства", експерт з питань
розвитку
Безмен Наталія, лікар терапевт вищої категорії, ендокринолог
Медичний Центр «ВЕУМ»
Пустовіт Світлана, Президент Української Асоціації біоетики, зав.
кафедрою філософії НМАПО імені П.Л. Шупика, д. філос. н. професор
Волосовець Олександр, член правління ВУЛТ, радник Президента
Асоціації педіатрів України, член-кореспондент НАМН України.
начальник відділу Секретаріату Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, завідувач кафедри педіатрії
НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., проф.

Міжнародна підтримка
розбудови Національної
СОЗ
Що дала, дає і може дати
міжнародна співпраця.
«Перегорнемо сторінку і
почнемо з чистого аркуша» ми визначаємо пріоритети й
очікуємо допомоги у їх
реалізації.
Напрями:

Гук Андрій, член Координаційної Ради УМЕС, Член правління
Всеукраїнського Лікарського Товариства ,Голова Ради ГО «Асоціація
медиків Революції Гідності» відповідальний секретар Української
асоціації нейрохірургів к.м.н.
Голобоков Геннадій, член УМЕС, член Асоціації ветеранів
спецпідрозділу «К» СБУ, член правління Національної Асоціації
Онкологів Україні

До 7
хв.

Громадське здоров’я
Тренди здоров’я - що чекає
Україну в майбутньому і як
нівелювати ризики.
Здоров’я у всіх політиках.
Інституційна і
функціональна спроможність
системи громадського
здоров’я сьогодні і завтра.

До 7
хв.

Лідерство і управління,
кадри галузі
Відновлення і налагодження
комунікацій і управлінських
процесів
на
засадах
недомінації,
ціннісно
цільового
та
компетентісного підходів до
управління змінами.
Шляхи подолання кризи
медичних кадрів і виходу на
лідерські позиції

До 7
хв.

Фінансування
Що скільки вартує та
деверсифікація
джерел
фінансування
охорони
здоров’я.
ПМД – реалістичний тариф і

Гущук Ігор, член УМЕС, заступник Голови Правління ГО «Українська
Асоціація Громадського Здоров'я», член ВУЛТ, член Національної
екологічної ради., доцент, завідувач кафедри громадського здоров'я,
керівник науково-дослідного центру «Екології людини та охорони
громадського здоров'я» Національного університету «Острозька
академія», к.м.н.
Анчішкін Анатолій, член УМЕС та «ПРО S VITA»
Фуштей Віктор, член УМЕС, головний лікар мед центру "Горицвіт"
(Буковина), радник голови Чернівецької ОДА з медицини
Діденко Лідія, експерт Громадська спілка з реорганізації системи
охорони здоров'я України, заступник директора ДУ «Вінницький
обласний лабораторний центр»
Першегуба Ярослав, доцент кафедри спортивної медицини
Національного університету фізичного виховання і спорту України,
к.м.н.
Толстанов Олександр, член Координаційної Ради УМЕС, Почесний
президент ВГО «Спілка громадських організацій «Народна рада»,
проректор НМАПО ім П.Л.Шупика, д.м.н., проф. заслужений лікар
України
Волосовець Олександр, член правління ВУЛТ, радник Президента
Асоціації педіатрів України, член-кореспондент НАМН України.
начальник відділу Секретаріату Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, завідувач кафедри педіатрії
НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., проф.
Максимчук Марина, член УМЕС, Аналітичний Центр «Нова
Соціально-Економічна Політика», експерт, к. мед.н.
Найда Ігор, член Координаційної Ради УМЕС лікар, правник, Лідер
Всеукраїнської освітньої інноваційної платформи «Сходи в
Майбутнє», Голова ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє»,
Засновник Платформи «ПРО S VITA», к.м.н.
Стеблюк Всеволод, член Поважної Ради УМЕС, «Іловайське
братерство», д.м.н, проф., заслужений лікар України
Підтуркін Дмитро, член УМЕС, Засновник та директор
Інформаційної агенції ТОВ «ПЕТРО І МАЗЕПА МЕДІА»
Лехан Валерія, член Поважної Ради УМЕС, Голова Правління Асоціації
організаторів охорони здоров'я Дніпропетровської області, д.м.н.,
проф., заслужений діяч науки і техніки України
Надутий Костянтин, Уповноважений Координатор УМЕС, заст.
Голови Правління ВУЛТ, член Правління УАСМ, експерт з медичних

До 7
хв.

фінансування профілактики,
як фінансувати дорогі види
меддопомоги – медичне
страхування, DRG і інші
методи.

До 7
хв.

Медичне обслуговування і
медичні технології
Програмно-цільовий метод і
програми:
Первинна медична допомога і
програми
медичної
профілактики
Екстрена медична допомога
Високотехнологічна
вторинна
і
третинна
медична допомога
Реабілітація і паліативна
допомога
Стоматологія
Нетрадиційна
(народна)
медицина
Оцінка технологій і
стандарти

До 7
хв.

Лікарські засоби та медичні
вироби, фармація
Імпортозаміщення і бренди,
поміркований проукраїнський
протекціонізм, інноваційні
напрями, ціни і доступність,

питань УАРОР, член ПНСОЗ
Солдатенко Оксана, член УМЕС, ДНДІ Міністерства внутрішніх
справ України, д.юр.н., проф.
Сорока Іван, член Координаційної Ради УМЕС, президент
Українського медичного клубу, відповідальний секретар СФУЛТ, голова
медико-фармацевтичного комітету Громадської ради МОЗ,
відповідальний секретар Київської лікарської ради, секретар
Наглядової ради НМАПО ім.П.Л. Шупика, член Наглядової ради
Національного музею медицини, дійсний член Американської асоціації
істориків медицини, член Асоціації акушерів-гінекологів України, член
правління УФАМ, лікар медичного центру "Біо Плюс", МБА,
заслужений працівник охорони здоров'я України
Шкробанець Ігор, член УМЕС, начальник лікувально-організаційного
управління Національної Академії Наук України д.м.н., проф.
Вахненко Олександр, член УМЕС, Віце-президент Асоціації
стоматологів України, НМАПО імені П.Л.Шупика, кафедра
стоматології, викладач к.м.н., Заслужений лікар України
Гарник Тетяна, Президент ВГО "асоціація фахівців з народної і
нетрадиційної медицини України", зав.каф. фітотерапії, гомеопатії.
ПВНЗ" Київський медичний університет", д.м.н.,проф
Діденко Лідія, експерт Громадська спілка з реорганізації системи
охорони здоров'я України, заступник директора ДУ «Вінницький
обласний лабораторний центр»
Зубицька Вікторія, Головний лікар медичного центру «Фіто-Данімир»,
лікар терапевт вищої категорії, лікар УЗД, член ВГО «Асоціації
фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Косяченко Костянтин, член Координаційної Ради УМЕС, президент
ГС "Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров'я", член
Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень.
(ISPOR)., Заслужений працівник фармації України, д.фарм.н., проф.
Мартинюк Володимир, член Поважної Ради 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
Матюха Лариса, член УМЕС, Президент Української Асооціації
сімейної медицини, завідувач кафедри сімейної медицини і
амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.м.н.,
проф., заслужений лікар України
Надутий Костянтин Уповноважений Координатор УМЕС, заст.
Голови Правління ВУЛТ, член Правління УАСМ, експерт з медичних
питань УАРОР, член ПНСОЗ
Рогов Анатолій, член УМЕС, Президент Всеукраїнської асоціації
працівників швидкої та невідкладної допомоги та медицини
катастроф
Стахова Наталія, член УМЕС член Всеукраїнської асоціації
працівників екстреної /швидкої/ медичної допомоги та медицини
катастроф міста Києва, старший лікар ЦЕМД та МК міста Києва,
лікар вищої категорії, голова профспілки ЦЕМД та МК міста Києва
Стеблюк Всеволод, член Поважної Ради УМЕС, «Іловайське
братерство», д.м.н, проф., заслужений лікар України
Степаненко Алла, член УМЕС, член правління ВГО «Українська
медико-правова асоціація», д.м.н., проф.
Клімов Олег, член УМЕС, Голова правління ГО «Всеукраїнська
фармацевтична палата», Член Ради Міжнародної Федерації
Фармацевтів (FIP)
Косяченко Костянтин, член Координаційної Ради УМЕС, президент
ГС "Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров'я", член
Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень.
(ISPOR)., Заслужений працівник фармації України, д.фарм.н., проф

якість, система
фармобслуговування.

До 7
хв.

Наука і інновації
Інкубатори медичних і
фармацевтичних інновацій гра на випередження.

Заключне слово

Найштетік Володимир, Директор, Науково-виробниче підприємство
"НІР", проф., академік НАН
Сорока Іван, член Координаційної Ради УМЕС, президент
Українського медичного клубу, відповідальний секретар Світової
федерації українських лікарських товариств, голова медикофармацевтичного комітету Громадської ради МОЗ, відповідальний
секретар Київської лікарської ради, секретар Наглядової ради НМАПО
ім.П.Л. Шупика, член Наглядової ради Національного музею медицини,
дійсний член Американської асоціації істориків медицини, член
Асоціації акушерів-гінекологів України, член правління УФАМ, лікар
медичного центру "Біо Плюс", МБА, заслужений працівник охорони
здоров'я України
Стеблюк Всеволод, член Поважної Ради УМЕС, «Іловайське
братерство», д.м.н, проф., заслужений лікар України
Чумак Олександр, член УМЕС, Асоціація виробників ліків України
Шолойко Наталія, член УМЕС, НМУ ім.О.О.Богомольця, доцент
кафедри організації та економіки фармації. Державний експертний
центр МОЗ України
Найда Ігор, член Координаційної Ради УМЕС лікар, правник, Лідер
Всеукраїнської освітньої інноваційної платформи «Сходи в Майбутнє»,
Голова ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», Засновник
Платформи «ПРО S VITA», к.м.н.
Горбань Андрій, член Координаційної Ради УМЕС лікар вищої
кваліфікаційної категорії, к.м.н.
Шкробанець Ігор, член УМЕС начальник лікувально-організаційного
управління Національної Академії Наук України д.м.н., проф.

