Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
Засідання «круглого столу» на тему:
«Партнерство в публічному управлінні охороною здоров’я
для підвищення людського потенціалу нації»
12 грудня 2018 року
вул. М. Грушевського, 5,
конференц-зала

ПРОГРАМА
11:00 Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
народний депутат України
Вітальне слово
МУСІЙ Олег Степанович заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я, народний депутат України
Установча доповідь (регламент до 15 хв.)
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна – Голова Комітету Верховної Ради України з
питань охорони здоров’я, народний депутат України
«Збільшення тривалості продуктивного життя як ключовий критерій
ефективності державної політики»
Тематичні виступи учасників заходу (регламент до 5 хв.)
Національна стратегія охорони здоров’я: точки зору
1

Олександр ТОЛСТАНОВ –
проректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика, д.мед.н., професор
«Концептуальне бачення майбутньої національної системи охорони
здоров’я - цілеспрямований рух замість хаосу»
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Тетяна БУТКІВСЬКА –
голова комітету з питань медичного страхування Ліги страхових
організацій України, головуючий співголова Координаційної ради
Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України
«Стратегічні підходи до подолання кризи доступності і якості
медичних послуг в умовах глибокої тінізації економіки охорони здоров’я
(на основі Засад стратегії національної системи охорони здоров’я
України)»
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4

Міжнародний досвід – Нова охорона здоров’я
Рустам СУНГАТОВ експерт з організації охорони здоров’я E-health, автор книги «Нова
охорона здоров’я», д. екон. н. (м. Прага)
«Цифровая экономика и новое здравоохранение» (доповідь в онлайн
режимі, регламент до 15 хв.)
Костянтин НАДУТИЙ уповноважений Координатор Української Медичної Експертної Спільноти
«Управління охороною здоров’я: гегемонія і домінація чи використання
суспільних потенціалів?»

5

Ігор ШКРОБАНЕЦЬ –
начальник лікувально-організаційного управління НАМН України,
д.мед.н.
«Політики охорони здоров’я за напрямами: медичне обслуговування,
кадрова політика, інформатизація. Що відбувається і що потребує
негайної корекції. Погляд менеджера»

6

Андрій ГУК –
лікар-нейрохірург, завідувач відділення ендоскопічної та краніофаціальної
нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН
України, к.мед.н.
«Національний контекст і найкращі світові практики: копіювати й
наздоганяти чи робити своє?»

7

Олеся ДАЦКО –
член громадської ради при Львівській облдержадміністрації, представник
ГО «Центр суспільних інновацій»
«У що нам обходиться реформа за відсутності національної політики
охорони здоров’я»
Реформа в деталях (первинна медична допомога, екстрена,
високоспеціалізована, військова медицина, стоматологія)

8

Лариса МАТЮХА –
президент Української асоціації сімейної медицини, член Всесвітньої
організації сімейних лікарів та викладачів сімейної медицини (WONCA),
д.мед.н., професор
«Лікар загальної практики-сімейний лікар та групова лікарська
практика в центрах ПМСД - основа національної системи первинної
медичної допомоги в Україні»
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9

Наталія СТАХОВА –
член Всеукраїнської асоціації працівників екстреної (швидкої) медичної
допомоги та медицини катастроф
«Екстрена допомога - шляхи виходу з криз»

10

Всеволод СТЕБЛЮК –
заступник начальника Української військово-медичної академії
клінічної роботи), полковник медичної служби, д.мед.н., професор

(з

«Стратегія побудови національної системи охорони здоров’я в
контексті національної безпеки України»
Управління охороною здоров’я – теорія та практика
11

Ігор НАЙДА –
лідер Громадської Платформи
ПРО S VITA, к.мед.н.

Сходи

в

Майбутнє,

Координатор

«Ціннісно-цільовий та компетентнісний підходи - важливі складові
ділової досконалості та управління змінами»
12

Петро КАЛИТА –
президент Української асоціації досконалості та якості, віце-президент
УСПП, член громадських рад при Мінекономрозвитку та Нацдержслужбі,
к.тех.н.
«Системний менеджмент і досконалість - фундаментальна проблема
всіх сфер життєдіяльності України»

13

Тарас КАЛИТА –
Українська асоціація досконалості і якості, експерт нагороди за
досконалість EFQM
«Якість управління в МОЗ України (за підсумками Громадського
аудиту)»
Безперервний професійний розвиток лікарів
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Ірина МАЗУР –
президент Асоціації стоматологів України, д.мед.н., професор

15

«Безперервний професійний розвиток лікарів: до національної моделі
на основі партнерства академічної освіти і професійного
самоврядування»
Олександр БУРІЙ –
завідувач терапевтичного відділення Комунальної третьої стоматологічної
поліклініки міста Львова
«Якість управління охорони здоров’я на місцевому рівні. Як це виглядає
у Львові»
3

Професійне самоврядування
16

Микола ТИЩУК –
голова правління Всеукраїнського лікарського товариства
«Лікарське самоврядування в Україні – європейські лікарі підтримують
наші прагнення!»
Управління якістю в охороні здоров’я

17

Алла СТЕПАНЕНКО –
професор кафедри медичного забезпечення Української військовомедичної академії МО України, д.мед.н.

18

«Національні медичні стандарти - 3 роки регресу. Що робити негайно,
щоб відновити європейський вектор?»
Іван СОРОКА –
президент Українського Медичного Клубу, відповідальний секретар
Світової Федерації Українських Лікарських Товариств

19

20

«Ефективні комунікації задля партнерства в публічному управлінні
охороною здоров’я»
Петро КЛИМЕНКО –
голова ради Київського відділення громадської організації «Українська
асоціація сприяння охороні громадського здоров’я», к.мед.н.
«Скасовуємо
облік
і
моніторинг,
чи
запроваджуємо
«євростатистику»?»
Віталій УСЕНКО –
консультант з медичних питань ПАТ «ФАРМАК»
«Фармацевтичне обслуговування в Україні. Що треба робити?»
Проблеми медичної реформи – досвід регіонів

22

Олексій ОРЛОВ –
головний лікар медичного центру «Клініцист»
«Актуальні аспекти мотивації праці у сфері охорони здоров’я
України»
*****
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Олександр ВОЛОСОВЕЦЬ –
професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
член-кореспондент НАМН України
«Сучасні виклики перед медичною освітою та кадровим забезпеченням
галузі»
4

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
народний депутат України
МУСІЙ Олег Степанович заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я, народний депутат України

5

