
КОНФЕРЕНЦІЯ - ЕКОСИСТЕМА

FAMILY
DOCTOR
ASSISTANCE

Міністерство охорони здоров’я України

Національний університет охорони 
здоров’я ім. П.Л.Шупика

Всеукраїнська Рада захисту прав 
та безпеки пацієнтів

16.09.2022

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

П Р О Г Р А М А



2

ТАЙМІНГ КОНФЕРЕНЦІЇ
09:00-09:30 реєстрація учасників, ранкова кава
09:30-10:00 вітальне слово організаторів, початок конференції 
10:00-12:30  перша частина конференції
12:30-13:00  кава-брейк
13:00-15:00  друга частина конференції
15:00-15:30  кава-брейк
15:30-17:20  третя частина конференції 
17:20-18:00  підведення підсумків, закінчення конференції

ВСТУПНІ ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Запрошені гості та експерти:

Остащенко Тетяна Миколаївна, Командувачка ме-
дичних сил ЗСУ, бригадний генерал

Голубовська Ольга Анатоліївна, доктор медич-
них наук, професор, Заслужений лікар України,  
Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національ-
ного медичного університету ім. О. О. Богомольця,  
Головний позаштатний спеціаліст МОЗУ зі спеціаль-
ності «інфекційні хвороби»

Олександр Толстанов

Проректор з науково-педагогічної 
роботи НУОЗУ ім. П. Л. Шупика, 
професор кафедри управління 
охороною здоров’я, Президент 
Української Асоціації сімейної 

медицини

Віктор Сердюк

Президент Всеукраїнської 
Ради захисту прав та 

безпеки пацієнтів

Юрій Чертков

Засновник та директор 
Агентства Медичного 

Маркетингу, лікар, 
бізнес-тренер

МОДЕРАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
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Ляшко Віктор Кирилович, Міністр охорони здоров’я 
України, Заслужений лікар України

Толстанов Олександр Костянтинович, доктор 
медичних наук, член-кореспондент НАМН України, 
проректор з науково-педагогічної роботи Націо-
нального університету охорони здоров’я України 
імені  П.Л.  Шупика, професор кафедри управління 
охороною здоров’я та публічного адміністрування, 
Президент Української Асоціації сімейної медицини

Сорока Іван Миколайович, Президент Українсько-
го Медичного Клубу, радник міністра охорони здо-
ров’я України, заслужений працівник охорони здо-
ров’я України

Куц Тарас Володимирович, Начальник кафедри 
військової загальної практики-сімейної медицини 
Української військово-медичної академії, кандидат 
медичних наук, доцент, полковник медичної служби

Сердюк Віктор Григорович, Президент Всеукраїн-
ської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів 
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ПЕРША ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ 
10.00-12.30

10.00-10.30 Голубовська Ольга 
Анатоліївна
д-р. мед. н., проф., Заслу-
жений лікар України, зав.
кафедри інфекційних хвороб 
НМУ ім. О.О. Богомольця, 
Головний позаштатний спе-
ціаліст МОЗ зі спеціальності 
«інфекційні хвороби»

Особливості 
ведення пацієнтів 
з інфекційною 
патологією лікарем 
загальної практики в 
умовах воєнного часу. 
Ризики та можливості 
лікування

10.30-11.00 Толстанов Олександр 
Костянтинович
д-р. мед. н., член-кореспон-
дент НАМН України, прорек-
тор з науково-педагогічної 
роботи НУОЗУ імені П. Л. Шу-
пика, проф. кафедри управ-
ління охороною здоров’я та 
публічного адміністрування, 
Президент Української Асоці-
ації сімейної медицини

«Біла книга загальної 
медичної практики в 
Україні»
Безперервний 
розвиток та 
професійна взаємодія 
задля безпеки 
пацієнта у воєнний 
час

11.00-11.30 Долженко Марина 
Миколаївна
д-р. мед. н., проф., зав.кафе-
дри кардіології НУОЗУ  
ім. П. Л. Шупика, Заслужений 
лікар України

Серцево-судинна 
патологія: безпечність 
фармакотерапії в 
умовах воєнного часу

11.30-12.00 Чабан Олег Созонтович
д-р. мед. н., проф., академік 
Академії Наук Вищої Освіти 
України, зав. кафедри медич-
ної психології, психосома-
тичної медицини  
та психотерапії НМУ  
ім. О.О. Богомольця

Дистрес війни та 
психічне здоров’я
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12.00-12.30 Титова Тетяна Анатоліївна
к.мед.н., доцент кафедри сі-
мейної медицини та амбула-
торно-поліклінічної допомо-
ги НУОЗУ ім. П. Л. Шупика

Хронічна патологія 
органів дихання. 
Безпечна ефективна 
фармакотерапія 
лікарем загальної 
практики

КАВА-БРЕЙК  (12.30-13.00)

ДРУГА ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ 
13.00-15.00

13.00-13.20 Іваськіва Катерина Юріївна 
к.мед.н., старший науковий спів-
робітник науково-консультатив-
ного відділу амбулаторно-профі-
лактичної допомоги пацієнтам  
з ендокринною патологією  
ДУ «Інститут ендокринології та 
обміну речовин ім. В.П. Коміса-
ренка НАМН України»

Контроль і ведення 
пацієнтів з цукровим 
діабетом в умовах 
воєнного часу

13.20-13.50 Зайченко Ганна 
Володимирівна 
д-р.мед.н., проф., зав. кафедри 
фармакології НМУ  
ім. О.О. Богомольця,  
Відмінник освіти України

Секрети ферментних 
препаратів: що треба 
знати лікарю?

13.50-14.10 Зайченко Ганна 
Володимирівна 
д-р.мед.н., проф.,  
зав. кафедри фармакології 
НМУ ім. О.О. Богомольця,  
Відмінник освіти України

Антибіотики  
по Е-рецепту. 
Нові виклики для 
лікарів і фармацевтів

14.10-14.40 Бекетова Галина 
Володимирівна 
д-р. мед. н., проф., член-ко-
респондент НАМН України, зав. 
кафедри дитячих і підліткових 
захворювань НУОЗУ ім. П. Л. Шу-
пика, Заслужений лікар України

Ефективний 
догляд за носовою 
порожниною у 
дітей в нормі та 
при патології: чи 
можливо попередити 
ускладнення?
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14.40-15.00 Сердюк Віктор Григорович
Президент Всеукраїнської 
Ради захисту прав та безпеки 
пацієнтів

Взаємодія цивільного 
та військового 
лікаря – вимога часу. 
Лікар і пацієнт: 
комунікації, безпека  
і здоров’я

КАВА-БРЕЙК  (15.00-15.30)

ТРЕТЯ ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ  
15.30-17.30

15.30-15.50 Куц Тарас Володимирович
Начальник кафедри військо-
вої загальної практики- 
сімейної медицини Укра-
їнської військово-медичної 
академії, к.мед.н., доцент, 
полковник медичної  
служби

Особливості 
підготовки та 
перепідготовки 
лікарів загальної 
практики для 
військових формувань 
в умовах воєнного 
часу

15.50-16.10 Надутий Костянтин 
Олександрович
ГО «Українська експертна 
медична спільнота»

«Біла книга»: 
думка лікаря має 
бути врахована. 
Консолідація зусиль – 
вимога воєнного часу

16.10-16.30 Демченко Володимир 
Аркадійович 
адвокат, керівник  
адвокатського бюро, 
м. Київ

«Біла книга» і правові 
аспекти безпечної 
медичної практики у 
воєнний час
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16.30-16.50 Скалецький Юрій 
Миколайович 
д-р. мед. н., проф., зав.лабо-
раторії безпекових стратегій 
в охороні здоров’я ДУ «Інсти-
тут громадського здоров’я  
ім. О.М. Марзєєва НАМН 
України» 

Риган Михайло 
Михайлович
к.мед.н., директор Інституту 
спортивної травматології, 
Заслужений лікар України

Безпека пацієнтів 
при наданні медичної 
допомоги потерпілим 
внаслідок ядерного 
чи радіаційного 
тероризму

16.50-17.20 Царенко Анатолій 
Володимирович
д-р. мед. н., зав. кафедри па-
ліативної та хоспісної меди-
цини НУОЗУ ім. П.Л. Шупика

Максимова Зоя 
Володимирівна
асистент кафедри паліатив-
ної і хоспісної медицини 
НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, зав. 
відділенням паліативної  
і хоспісної допомоги  
ММ «Добробут», керівник 
виїзної служби паліативної 
і хоспісної допомоги БФ 
«СВОЇ»

Хронічний біль та 
знеболення в умовах 
воєнного часу

17.20-17.40 Дубровський  
Євген Ігорович
лікар, системний аналітик 
охорони здоров’я

Сімейна медицина-
загальна практика – 
передній край 
оборони здоров’я 
населення. Досвід 
України під час 
воєнних дій

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ (17.40-18.00)



Організатори

Головний партнер Офіційний партнер

Інформаційні партнери

Партнери

Матеріали 
конференції 

будуть розміщені 
на сайті 

docacademy.com.ua
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