Додаток 2 до листа № 34/03.18
від 20 березня 2018 року
Всеукраїнська конференція «Доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості:
сьогодення та перспективи. Погляд регіонів»
Дата та час проведення:

25 квітня 2018 року, 12.00-17.00

Місце проведення:

м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 2

Організатор:

Компанія LMT
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

За підтримки:

ПРОГРАМА*
Привітальні слова
12.00-12.30
Луценко І.С., народний депутат України, представник Президента України у ВР
Березенко С.І., народний депутат України, комітет ВР України з питань охорони здоров’я
Ковтонюк П.А., заступник міністра охорони здоров’я України
Представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
НАЗВА ДОПОВІДІ УТОЧНЮЄТЬСЯ
12.30-13.00
Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я України
НАЗВА ДОПОВІДІ УТОЧНЮЄТЬСЯ
13.00-13.30
Доповідач: представник Мінрегіону
Підвищення доступності та якості медицини в сільській місцевості. Досвід
проведення автономізації закладів охорони здоров'я Полтавської області
13.30-13.50
Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної
держадміністрації
Досвід та перспективи розвитку медицини у сільській місцевості Васильківського
району Київської області
Доповідачі: Владислав Одинець, голова Васильківської районної державної адміністрації
13.50-14-10
Київської області
Наталія Баласинович, голова Васильківської районної ради Київської області
Забезпечення належної практики первинної медичної допомоги — погляд
14.10-14.25
професійної асоціації
Лариса Матюха, д.м.н., проф., президент Української асоціації сімейної медицини
14.25-15.00
ПЕРЕРВА
eHealth в Україні: яким він може бути з досвіду проектного офісу eHealth
15.00-15.20
Юрій Бугай, Координатор eHealth, Transparency International Україна
Громадське здоров'я і сільська медицина: досвід Львівщини
15.20-15.40
Ірина Микичак, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА
Місце і роль інформатизації в реформуванні системи охорони здоров’я та побудові
e-Health в Україні. Практика та досвід
15.40-16.00
Вадим Терентюк, директор проектів з інформатизації закладів охорони здоров’я, к.м.н.,
фахівець з УОЗ, ТОВ «АЛТ Україна ЛТД»
Про розвиток сільської медицини в області
Михайло
Лобас,
начальник
Управління
охорони
здоров’я
Черкаської
16.00-16.20
облдержадміністрації

Успіхи та проблеми телемедичних ЕКГ-проектів у первинній ланці: 20-річний досвід
регіонів України
Роман Павлович, к.м.н., директор ТОВ «Компанія TREDEX»
Первинна профілактика основних стоматологічних захворювань як складова
державної системи охорони здоров’я України. Доступність та якість надання
стоматологічної допомоги у віддалених селах України
Ірина Мазур, проф., президент ГО «Асоціація стоматологів України», Іван Коваленко,
16.40-17.10
Заслужений лікар України, головний лікар КЗ «Черкаська обласна стоматологічна
поліклініка» Черкаської обласної Ради, Валентина Близнюк, лікар вищої категорії,
завідувач консультативно-організаційно- методичним кабінетом КЗ «Черкаська обласна
стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної Ради
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ
16.20-16.40

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!
*У програмі можливі зміни та доповнення

