
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

 

Засідання «круглого столу» на тему: 

«Реформування первинної медичної допомоги та стан виконання 

рішення комітетських слухань по сімейній медицині» 

  

 
23 червня 2017 року, 

вул. М. Грушевського, 18/2, кім. 12, 

 14:30 

 

П Р О Г Р А М А 

 

14:00 – 14:30 Реєстрація учасників засідання «круглого столу» 

14:30 – 14:40 Відкриття засідання «круглого столу». Вступне слово. 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

народний депутат України  

Богомолець Ольга Вадимівна  

14:40 – 14:50 Вітальне слово народних депутатів України 

14:50 – 15:00 Тематична доповідь МОЗ України. 

Лінчевський Олександр Володимирович - заступник Міністра охорони 

здоров'я України 

15:00 – 15:10 Сімейна медицина – що завтра? 

Матюха Лариса Федорівна – Президент Української Асоціації сімейної 

медицини, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО  ім. П.Л.Шупика  

15:10 – 15:15 Кадрове забезпечення первинної ланки медичної допомоги в Україні. 

Шекера Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини 

НМАПО ім. П.Л. Шупика 

15:15 – 15:20 Стан і перспективи розвитку первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини у Київській області. 

Арешкович Алла Олександрівна – директор  департаменту охорони 

здоров’я Київської  обласної державної адміністрації 

15:20 – 15:25 Педіатрія у практиці сімейного лікаря. Інструменти розв’язання 

проблем. 

Корнєва Валентина Володимирівна – доцент кафедри педіатрії                            

№ 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика 

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ministryofhealth/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ministryofhealth/


15:25 – 15:30 Сімейна медицина на Дніпропетровщині – 7 років реформи.  

Пучкова Надія Володимирівна – головний позаштатний спеціаліст зі 

спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

15:30 – 15:35 Кадровий потенціал первинної медичної допомоги на Чернігівщині 

та його перспективи. 

Сіваткіна Барбара Олександрівна - головний позаштатний спеціаліст 

зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» Чернігівської 

обласної державної адміністрації  

15:40 – 15:45 Сімейна медицина на селі. 

Лемчук Сергій Іванович – завідувач Боратинської амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини Луцького центру первинної 

медико-санітарної допомоги Волинської області 

15:45 – 15:50 Робота сімейного лікаря у великому місті. Проблеми та реалії. 

Зинчук Юрій Дмитрович –  завідувач амбулаторії сімейної медицини 

№ 5 Центру первинної медико-санітарної допомоги                                                   

№ 4 Дніпровського району міста Києва 

15:50 – 15:55 Управління якістю медичної допомоги: навіщо ускладнювати 

існуючу проблему? 

Степаненко Алла Василівна –  професор кафедри медичного 

забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії 

15:55 – 16:00 Рух за належну практику первинної медичної допомоги – сімейної 

медицини. 

Надутий Костянтин Олександрович –  керівник департаменту 

менеджменту Української Асоціації сімейної медицини 

16:00 – 16:15 Нагородження учасників пілотного проекту «Рух за належну 

практику первинної медичної допомоги – сімейної медицини». 

16:15 – 16:45 Обговорення 

16:45 – 17:00 Підбиття підсумків. Закриття засідання «круглого столу».  

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, народний депутат України  

Мусій Олег Степанович 

 


