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Організатори: 
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ПРОГРАМА 

9.00-9.30 

 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

9.30-9.45 

Привітальні слова від організаторів 

Олег Шекера, академік АНВО, доктор мед. наук, професор, директор Інституту 
сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

Лариса Матюха, доктор мед. наук, професор, Президент ГО «Українська 
Асоціація сімейних лікарів»  

9.45-10.05 

Нормативно-правове забезпечення первинної медичної допомоги, сучасний 
стан 

Доповідач: Олег Шекера, академік АНВО, доктор мед. наук, професор директор 
Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 



10.05-10.30 

ЕКГ телемедицина у первинній ланці: історія впровадження, сучасний стан, 
перспективи 

Доповідачі: Роман Павлович, Олександр Крамаренко, компанія TREDEX 

10.30-10.50 

Сучасні технології мають змінювати систему надання медичної допомоги 

Доповідач: Юрій Коваленко, асоціація радіологів України 

10.50-11.10 

Доступність медичного обслуговування в сільській місцевості: можливості, 
проблеми, шляхи вирішення 

Доповідач: Олександр Твердохліб,  головний лікар центру телемедицини МОЗ 
України 

11.10-11.30 

 Лікар і пацієнт в інформаційному середовищі, яке динамічно розвивається 

Доповідач: Костянтин Надутий, ГО «Українська асоціація сімейної медицини» 

11.30-11.55 

Правові аспекти застосування телеметрії на первинному рівні 

Доповідач: Наталія Лісневська, координатор з охорони здоров’я Центрального 
офісу реформ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

11.55-12.15 

 Телеметрична ЕКГ – діагностика на службі у сімейного лікаря 

 Доповідачі: Анатолій Вершигора, директор ЦЕМД та МК м.Києва, Штайєр 
А.М., керівник консультаційного телеметричного центру при ЦЕМД та МК 
м.Києва 

12.15-12.35 

Телеметрична ЕКГ-діагностика в Київській області 

Доповідач: Олександр Дубчак, головний лікар Київського обласного 
кардіологічного диспансеру 

12.35-12.55 

Сімейний лікар та громадськість у боротьбі із серцево-судинними 
захворюваннями 



Доповідач: Микола Поліщук, лікар-нейрохірург, екс Міністр охорони здоров’я 
України 

12.55-13.10 

Рішення HUAWEI для електронної медицини 

Доповідач: Олександр Сербін, директор з розвитку бізненсу HUAWEI Україна 

13.10-13.30 

Телеметричний комплекс UNET 

Доповідач: Павло Пересунько, керівник пректу з телеметрії ТОВ «Компанія 
«ЮТАС» 

 

13.30-14.00   КАВА БРЕЙК 

 

14.00 -14.20         

 Телемедичні системи в маршрутизації STEMI пацієнтів 

               Доповідач: Любомир Ткач, керівник консультаційного телеметричного центру 
Полтавського обласного ЦЕМД та МК 

14.20-14.40     

ЕКГ телеметрична підтримка роботи лікарів центрів ПМСД. Переваги, 
недоліки, шляхи оптимізації 

Доповідач: Борис Голобородько, к.м.н., заступник головного лікаря з кардіології 
КЗ «Міська клінічна лікарня № 3», м.Одеса. 

14.40-15.00 

На зв’язку 24/7 – реальний досвід кардіо-телеметрії в Полтавській області 

Доповідач: Костянтин Вакуленко, головний лікар Полтавського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру 

15.00-15.20 

Телемедицина – інструмент у діагностиці захворювань, що загрожують життю. 
18-річний досвід роботи медичних закладів Харківської області 

Доповідач: Тетяна Загубіженко, завідувач відділення функціональної діагностики, 
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф», м.Харків 

15.20 - 15.40  



Досвід використання телеметричних систем у Вінницькій області. Співпраця 
первинного рівня надання медичної допомоги та служби екстреної медичної 
допомоги 

Доповідач:  Оксана Бабій, завідувач телеметричного консультативного центру 
Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф 

15.40-15.55 

Роль телекардіології у підвищенні ефективності надання медичної допомоги 
пацієнтам з гострою серцевою патологією  

Доповідач: Зоя Данилова, Харківський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

15.55-16.15  

Платформа Lekaris – помічник в роботі сімейного лікаря 

           Доповідач: Олександр Пхакадзе, керівник проекту Lekaris 

16.15-16.35  

Цифрове діагностичне обладнання в сучасній медицині 

 Доповідач: Дмитро Компанець, компанія «ЛОРАН» 

16.35-16.50              ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 

 

Безкоштовна реєстрація: http://lmt.kiev.ua/telemedicina-v-praktici-simeynogo-likarya 
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