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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

07.09.2017                              Київ                               №_ 1060 

Про тестування компонентів електронної   

системи обміну медичною інформацією,   

необхідних для запуску нової моделі   

фінансування на первинному рівні   

надання медичної допомоги   

      Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, Концепції 

реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 року №1013-р, Меморандуму про спільну діяльність щодо створення в 

Україні прозорої та ефективної електронної системи  охорони здоров’я від 16 березня 2017 року, 

укладеного між Міністерством охорони здоров’я, благодійною організацією «Всеукраїнська мережа 

людей, які ивуть з ВІЛ/СНІД», громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та 

Державним агентством з питань електронного урядування України, з метою впровадження 

електронної системи обміну медичною інформацією  

НАКАЗУЮ:  

       1. Погодитись з пропозицією громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» щодо 

запровадження у тестовому режимі та адміністрування відповідно до чинного законодавства 

компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової 

моделі фінансування системи охорони здоров’я на первинному рівні надання медичної допомоги.  

      2. Управлінню координації центрів реформ (Карпінська Л.Г.) повідомити структурні підрозділи 

МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про запровадження у 

тестовому режимі функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією 

відповідно до пункту 1 цього наказу.  

      3. Взяти до відома, що у запровадженні у тестовому режимі функціонування компонентів 

електронної системи обміну медичною інформацією беруть участь Міністерство охорони здоров’я 

України, добровільно і на безоплатній основі – оператори електронних медичних інформаційних 

систем (за згодою), суб’єкти господарювання, що мають право надавати первинну медичну допомогу 

(за згодою), лікарі, що надають первинну медичну допомогу (за згодою), та пацієнти (за згодою). 

      4. Визначити термін дії тестового режиму функціонування компонентів електронної системи 

обміну медичною інформацією в один рік. 

      5. Протягом одного місяця після закінчення тестового режиму адміністратору запровадження у 

тестовому режимі компонентів електронної системи обміну медичною інформацією надати звіт 

керівництву Міністерства охорони здоров’я України про результати функціонування та пропозиції 

щодо подальшого їх впровадження.  

      6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.  

 

 

В.о. Міністра                                                                                                                   У. СУПРУН 
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ПОДІЇ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА  

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

НМАПО імені П. Л. Шупика приєдналася до Великої хартії університетів 

30 серпня 2017 року в місті Печ (Угорщина) 

відбулася історична подія в житті Академії. Саме 

тут, у рамках програми святкування 650-ої річниці 

Печського університету, НМАПО імені П.Л. 

Шупика долучилася до Великої хартії 

університетів (Magna Charta 

Universitatum, www.magna-charta.org), документу, 

який з нагоди 900-річчя від заснування 

Болонського університету 18 вересня 1988 р. 

підписали 388 ректорів та керівників університетів 

з усієї Європи та інших країн. 

 

За дорученням ректора проф. Юрія Вороненка Академію в урочистій церемонії підписання 

представляла проректор з міжнародних зв’язків та 

науково-педагогічної роботи з міжнародними 

громадянами проф. Олеся Гульчій. 

Велика хартія університетів сповідує принципи 

академічної свободи та інституційної автономії, як 

засадничі для належного врядування та розвитку 

університетів. Академічна свобода є основою для 

самостійного пошуку істини та подолання 

стороннього втручання, а інституційна автономія є 

необхідною умовою ефективної роботи сучасних 

університетів, адже саме вона лежить в основі 

унікального сузір'я досліджень та підходів до викладання. 

Університети-підписанти називають цей документ стандартом своєї приналежності до 

міжнародної спільноти, що поділяє ті ж наукові цінності та цілі. 
Долучення Академії до Великої хартії університетів водночас стало і першим подарунком до 

100-річного ювілею, який святкуватимемо наступного року, і заслуженим та закономірним 

результатом злагодженої роботи всього колективу нашого закладу. 

 

 

 

 

 

 

http://www.magna-charta.org/
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

Відбулася зустріч керівництва Інституту сімейної медицини з 

лікарями-інтернами 

8 вересня 2017 р. в актовому залі НМАПО імені П. Л. Шупика відбулася зустріч керівництва 

Інституту сімейної медицини з лікарями-інтернами 2017 року вступу в Академію. На збори 

були запрошені лікарі-інтерни, науково-педагогічний склад та завідувачі кафедр інституту. 

На відкриття засідання завітав проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені 

П. Л. Шупика професор О. К. Толстанов, який привітав лікарів-інтернів Інституту сімейної 

медицини з початком навчального року, а також передав щирі вітання від ректора НМАПО 

імені П. Л. Шупика академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка.  

 

Директор Інституту сімейної медицини професор О. Г. Шекера, разом з привітанням 

присутніх, розповів про діяльність та досягнення науково-педагогічного складу Інституту. 

Особливу увагу звернув на законотворчу діяльність, а саме: розробку законопроекту № 6634 

від 22.06.2017 р. «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини», який на 

осінній сесії Верховної Ради України буде розглянуто, а також участь у підготовці проекту 

Указу Президента України «Про день сімейної медицини», який на сьогодні знаходиться у 

Кабінеті Міністрів України. Одночасно відзначив, що колективом Інституту і Академії була 

проведена значна робота щодо підготовки та випуску навчальних посібників із серії 

«Сімейної медицини», як для навчання лікарів-інтернів, так і для повсякденної діяльності 

практикуючих лікарів загальної практики – сімейних лікарів. Одночасно, лікарі-інтерни були 

проінформовані щодо плану роботи Інституту сімейної медицини на 2017 рік. 

Завідувачі кафедр професори Т. В. Марушко, Я. П. Фелештинський, Г. Г. Рощін, голова 

студентського самоврядування Інституту Я. А. Садовнік привітали присутніх та побажали 

успіхів у навчальній та науковій діяльності.  
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4 вересня на кафедрі педіатрії-2 відбулася відкрита лекція 

присвячена початку навчального року 

4 вересня 2017 року на кафедрі педіатрії-2 

Інституту сімейної медицини НМАПО імені 

П. Л. Шупика відбулося святкування початку 

навчального року. З цією подією слухачів привітав 

директор Інституту сімейної медицини професор 

Шекера Олег Григорович. 

Навчальний рік був розпочатий відкритою лекцією 

професора, д. мед. н. Куріліної Тетяни Валеріївни 

«Сепсис новонароджених та дітей раннього віку» 

для слухачів  циклу спеціалізації зі спеціальності 

«Загальна практика – сімейна медицина» (01.09.-

02.10.2017 р.), яка була присвячена новим визначенням та діагностиці септичного процесу 

відповідно до новітніх міжнародних консенсусів.  

Лектор підкреслила, що актуальність проблеми 

неонатального сепсису визначається складністю ранньої 

діагностики, високою летальністю та значними економічними 

витратами на лікування. Особлива увага була приділена 

профілактиці цього важкого патологічного стану, яка повинна 

починатися ще до народження дитини і включає: спостереження 

за вагітною жінкою з самих ранніх термінів (в перші 1,5-2 міс.) 

вагітності, виявлення і лікування хронічних і гострих 

захворювань, правильну організацію харчування і режиму 

вагітної жінки, профілактику і своєчасне лікування ускладнень 

вагітності, що якраз є компетенцією сімейного лікаря. Під кінець 

лекції професор Куріліна Т. В. дала відповіді на питання щодо тактики лікування сепсису на 

сучасному етапі. 

На лекції були присутні директор 

Інституту сімейної медицини професор 

Шекера О. Г., завідувач кафедри 

педіатрії-2 професор Марушко Т. В., 

 доценти Корнєва В. В., Глядєлова Н. П., 

Козачук В. Г., асистенти Герман О. Б. , 

Тараненко Т. В.  

 

При обговоренні лекції відзначено 

її високий рівень проведення, 

теоретична, практична значимість та 

відповідність сучасним освітянським 

вимогам. 

 
 



9 

 

Інститут сімейної медицини презентував новий підручник 

«Рефлексотерапія» 

 
4 вересня кафедра неврології і 

рефлексотерапії Інституту сімейної 

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

провела презентацію нового підручника 

«РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ» у 3-х томах. У 

підручнику розглядаються оновлені 

питання діагностики та сучасних методів 

лікування з позицій традиційної китайської 

медицини при врахування коморбідності 

захворювань. Чільне місце відведено 

сучасним методам рефлексотерапії,  

показанням і протипоказанням до їх 

застосування при різних нозологіях, 

чисельність яких була розширена у представленому виданні. Дотримано вимог сучасної 

міжнародної номенклатури. Підручник складено відповідно до оновленого навчального 

плану і програми для лікарів-рефлексотерапевтів, лікарів-слухачів циклу тематичного 

удосконалення  медичних академій післядипломної освіти. 

 

З цього приводу засідання відкрила завідувач  кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО 

імені П.Л. Шупика д. мед. н., проф. Н. К. Свиридова, яка привітала весь колектив кафедри та 

її учнів з цим святковим днем, побажала їм плідної праці на ниві здобуття нових знань. 

Н. К. Свиридова підкреслила авторитетність у світі засновників наукової школи з неврології і 

рефлексотерапії нашої академії професора Д. І. Панченка і чл.-кор. НАМН України 
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Є.Л. Мачерет, і наголосила, що традиції навчання лікарів, які були впроваджені за часів 

роботи цих знаменитих вчених зі світовим ім’ям і зараз продовжують існувати і розвиватись 

на кафедрі неврології і рефлексотерапії. 

Професор Н.К. Свиридова запропонувала вшанувати пам’ять засновника кафедри, видатного 

діяча науки Д.І. Панченка, з дня смерті якого незабаром виповниться 22 роки, поклавши 

квіти на його могилу, нещодавно відреставровану за підтримки ГО «Всеукраїнська асоціація 

по неврології та рефлексотерапії» на Лук’янівському військовому кладовищі. 

 

Проведений консультативний прийом з офтальмології, в межах 

якого відбувся майстер-клас 

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Інституту сімейної 

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, спільно із Асоціацією сімейних лікарів міста Києва 

та Київської області продовжує співпрацювати 

з лікарями загальної практики – сімейними 

лікарями. Так, 19 вересня 2017 р. професором 

кафедри сімейної медицини та АПД 

Н. Медведовською і клінічним ординатором 

А. Шевчиком, на базі амбулаторії №3 КМП 

"ЦПМСД" Печерського району м. Києва, був 

проведений консультативний прийом з 

офтальмології, в межах якого відбувся майстер-

клас для слухачів циклу спеціалізації зі 

спеціальності «Загальна практика – сімейна 

медицина». 

Під час майстер-класу присутні лікарі та 

слухачі здобули практичні навички з 

проведення безконтактної тонометрії 

портативним індикатором внутріочного тиску, 

огляду очного дна з використанням прямого 

офтальмоскопа, визначення гостроти зору з 

корекцією та без, дзеркальної офтальмоскопії, 

підбору окулярів. Можливістю отримати 

консультацію професора Н. Медведовської 

скористалися 28 пацієнтів.  

 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5319-19-veresnya-2017-r-provedenij-konsultativnij-prijom-z-oftalmologiji-

v-mezhakh-yakogo-vidbuvsya-majster-klas  

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5319-19-veresnya-2017-r-provedenij-konsultativnij-prijom-z-oftalmologiji-v-mezhakh-yakogo-vidbuvsya-majster-klas
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5319-19-veresnya-2017-r-provedenij-konsultativnij-prijom-z-oftalmologiji-v-mezhakh-yakogo-vidbuvsya-majster-klas
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Урочисте відкриття Центру симуляційних методів навчання 

  

 
21 вересня в Лабораторному корпусі НМАПО імені П.Л. Шупика розпочала роботу перша 

черга Центру симуляційних методів навчання. Новий Центр покликаний істотно підвищити 

рівень підготовки лікарів з усієї України. Обладнання кабінету лабораторної діагностики 

відбулося в межах співпраці між НМАПО імені П. Л. Шупика, компанії Mindray (КНР), що є 

одним із провідних світових постачальників медичного обладнання, та її українського 

партнера компанії «ХімЛаборРеактив». 

В урочистостях взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олександр 

Толстанов, проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними 

громадянами проф. Олеся Гульчій, представник компанії Mindray (КНР) в Україні Костя 

Чжан, керівник медичних програм компанії «ХімЛаборРеактив» Олена Богун, представники 

департаментів охорони здоров′я, керівники навчально-наукових інститутів, факультетів, 

кафедр і науково-педагогічні працівники. 

З промов, що лунали з нагоди відкриття Центру, постав важливий висновок: найкращий 

спосіб покращити рівень життя своєї країни – це брати активну участь у його формуванні. 

Адже лише в кабінет лабораторної діагностики було інвестовано понад 800 тис. грн., які 

дозволять фахівцям всіх регіонів України вже за кілька тижнів долучитися до роботи на 

найсучаснішому обладнанні для клініко-діагностичних досліджень, що характеризується: 

 можливістю отримання результатів за 5 секунд, 

 довгостроковим зберіганням до 20 000 результатів, 

 програмуванням до 100 аналітичних методик, 

 компактними розмірами, 

 сучасним програмним забезпеченням, 

 значним обсягом пам’яті, 

 маркуванням патологічних результатів, 

 вбудованою програмою контролю якості. 

 На завершення учасники залишили відбитки своїх рук на дошці, що прикрашатиме 

приміщення центру. 

 

 https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5324-urochiste-vidkrittya-tsentru-simulyatsijnikh-metodiv-navchannya  

 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5324-urochiste-vidkrittya-tsentru-simulyatsijnikh-metodiv-navchannya


12 

 

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У 

ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2017 РОКУ 

Шекера О. Г., Жестерьов А. А., Рогач Т. О., Мельник Д. В. 

 

Зміст, напрямки та основні принципи діяльності центрів первинної медичної 

допомоги та інших закладів охорони здоров’я регламентуються  Законом України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», відповідними постановами КМ України, 

іншими відомчими нормативно-правовими актами. Зокрема, наказом МОЗ від 07.06.2010 

№ 466 «Про виконання рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010» Інститут сімейної 

медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (надалі 

– Інститут) визнано основним  координатором розвитку первинної медичної допомоги в 

Україні.  

У зв’язку з цим фахівці Інституту постійно докладають зусиль щодо з’ясування умов 

функціонування закладів, що надають населенню первинну медичну допомогу, та відповідно 

до повноважень сприяють підвищенню результатів їх роботи.   

Одним із пріоритетів діяльності фахівців науково-організаційного відділу Інституту з 

цього напрямку є збір, узагальнення та аналіз результатів роботи закладів первинної 

медичної допомоги, що проводиться згідно з формами, затвердженими наказом МОЗ від 2 

листопада 2012 року № 866 «Про оцінку оснащення лікувально-профілактичних підрозділів 

закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та моніторинг 

модернізації первинної медичної допомоги».  

Протягом липня – вересня 2017 року фахівцями відділу було отримано та 

проаналізовано 805 статистичних форм оперативної інформації щодо розвитку мережі, 

кадрового та ресурсного забезпечення і діяльності центрів (закладів, амбулаторій) первинної 

медичної допомоги (далі – центрів ПМД) за перше півріччя поточного року, що надійшли 

майже з усіх регіонів України. На жаль, вимушені констатувати, що керівники департаментів 

охорони здоров’я Запорізької, Черкаської та Чернігівської обласних державних адміністрацій 

не добилися від підлеглих неухильного виконання вищезгаданих наказів МОЗ, внаслідок 

чого загальна картина моніторингу модернізації первинної медичної допомоги в державі 

залишилася не завершеною. Сподіваємося, що ця ситуація буде виправлена під час 

підготовки звітів за 2017 рік в цілому.  

 

Аналіз основних показників звітних форм, затверджених наказом МОЗ від 

02.11.2012 № 866 

1. Форма № 1 «Населення України по областям, прикріплене до центрів ПМД».  

Всього до центрів ПМД прикріплено та одержує первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини 29 736 127 осіб, у тому числі - 9 632 260 осіб у сільській 

місцевості та  20 089 330 осіб міського населення.  Загальна чисельність населення, 

забезпеченого первинною медичною допомогою у порівнянні з 2016 р. зросла майже на 

1 800 000 осіб.  

2. Форма № 2 «Лікувально-профілактичні підрозділи центрів ПМД.  Мережа  

амбулаторій».  

В сільській місцевості розташовано 3034 амбулаторії, на кожну з яких припадає у 

середньому 2 618 осіб. Найбільш сприятливі умови для надання первинної медичної 

допомоги у Харківській області - 1711 осіб на одну амбулаторію. Найбільш напружена 

ситуація у Рівненській (3600 осіб), Одеській (3300) та Вінницькій (3200) областях.  

В містах функціонує 1936 амбулаторій (як у складі центрів ПМД, так і 

відокремлених), на кожну з яких припадає у середньому 11 342 особи. Найкращі умови – 

також у Харківській області - 9 776 осіб на 1 амбулаторію.  

Найбільш завантажені амбулаторії в містах Херсонської, Київської та Одеської 

областей - приблизно по 16 000 осіб на кожну. 
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3. Форма № 3 «Лікувально-профілактичні підрозділи центрів ПМД.  

Мережа медичних пунктів (ФАП/ФП/МПТБ)». 

Всього в державі функціонує 9 969 медичних пунктів (ФАП/ФП). 

Найбільше їх створено в Вінницькій (837) та Хмельницькій (869) областях. Найменш - 

в Чернівецькій  (15) та Івано-Франківській (119). 

Загальна кількість медичних пунктів тимчасового базування складає 213. Найбільше 

їх у Хмельницькій  (87) та Дніпропетровській (47)  областях,  але у більшості регіонів ці 

структурні підрозділи не створені зовсім.  

4. Форма № 4 «Про стан будівель і споруд». 

Із 4 966 амбулаторій, що розташовані в містах та сільській місцевості, капітального 

ремонту або реконструкції потребують 1388.  

Найбільше амбулаторій, що потребують капітального ремонту, розташовано в 

Луганській - 62%, Донецькій – 34% та Львівській області – 36%  від загальної кількості.  

Найкраща ситуація в теперішній час у Вінницькій, Миколаївській та Хмельницькій 

областях - лише 12% амбулаторій потребують  капітального ремонту. 

5. Форма № 5 «Охоплення населення обслуговуванням за принципом загальної 

практики - сімейної медицини»  

Відсоток обслуговування населення лікарями загальної практики-сімейними лікарями 

(далі – лікарями ЗП-СЛ) по відношенню до загальної кількості населення найнижчий у 

Львівській - 6%, Чернівецькій - 12%, та Івано-Франківській областях – 15%, а найвищий – у 

Закарпатській - 99%, Київській - 95%, Тернопільській - 94%. 

6. Форма № 6.2 «Штати і кадри центрів ПМД.  

Адміністративно-управлінський та лікарський персонал, лікарі ЗП-СЛ».  

Найбільший відсоток заповнення штатних посад лікарів ЗП-СЛ у сільській місцевості: 

84% - Закарпатська обл., 80% -  Рівненська обл., 75% - Чернівецька обл. 

Найнижчий рівень цього показника у Львівській області - 37%, Херсонській – 40% та  

Донецькій - 48%.  

Найкраще укомплектовані посади лікарів ЗП-СЛ в містах Івано-Франківській області - 

95%, Тернопільській - 94%, та Закарпатській - 93%. 

Найменш укомплектовані лікарями ЗП-СЛ відповідні посади в містах Львівській 

області - 37%, Донецькій - 60% та Полтавській - 69%. 

Усього в центрах ПМД  в Україні залишаються незаповненими близько  

4 300 посад лікарів ЗП-СЛ.   

7. Форма № 6.2 «Штати та кадри молодших спеціалістів з медичною освітою 

(крім адміністративно-управлінського персоналу)».  

Наведені у цієї формі показники  свідчать про те, що центри ПМД в більшості 

регіонів держави забезпечені молодшими спеціалістами фактично на 90-100%. Проблемними 

у цьому питанні є лише м. Київ та Київська область (укомплектованість зазначених посад 

біля 70%).  

8. Форма № 7 «Кваліфікація кадрів центрів ПМД». 

Кількість головних лікарів центрів ПМД, які мають сертифікат зі спеціальності 

загальна практика-сімейна  медицина – 268.  

Із загальної кількості головних лікарів центрів ПМД та їх заступників з медичного 

обслуговування населення мають вищу кваліфікаційну категорію 517 осіб, першу - 208 осіб, 

другу – 105 осіб.  

Кількість лікарів ЗП-СЛ, що отримали підготовку за програмою безперервного 

професійного розвитку дорівнює 3293. 

Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, що отримали підготовку за 

програмою безперервного професійного розвитку – 12 496. 

Із загальної кількості лікарів ЗП-СЛ, що підлягають атестації, не були атестовані 197 

осіб.  
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Кількість не атестованих молодших спеціалістів з медичною освітою дорівнює 3 113 

особам. 

 9. Форма № 8 «Економічна мотивація праці». 

Дані, що наведені у формі № 8, свідчать по те, що механізми вибору економічної 

мотивації праці запроваджені в центрах ПМД усіх регіонів без винятку.  

У I півріччі 2017 р. на мотивування лікарів ЗП-СЛ було використано 1 516 720 

гривень, а на мотивування молодших спеціалістів з медичною освітою - 2 510 661 гривню. 

10. Форма № 9  «АРМ-и та доступ до Internet». 

Технічні можливості доступу до Інтернету маються в усіх регіонах держави без 

винятку.  

Із загальної чисельності лікарів ЗП-СЛ центрів ПМД 10 736, станом на 30 червня 2017 

р., АРМ– забезпечені 2 565 фахівців, що на 1004 особи більше, ніж у 2016 р.  

Електронний реєстр пацієнтів створено у 1851 центрі ПМД. Безсумнівним лідером у 

цьому питанні є Тернопільська область. 

11. Форма 9.3 Стан оснащеності амбулаторій центрів ПМД» 

Забезпеченість амбулаторій автомобілями та автоматизованими робочими місцями 

конкретніше відображена у інших звітних формах. Можна лише констатувати, що ці 

показники можуть бути суттєво покращені.  

Що стосується забезпечення амбулаторій табельним медичним обладнанням, 

інструментарієм та інвентарем, то, оскільки цей показник відображає багато різноманітних 

факторів, доцільно порекомендувати керівникам центрів ПМД находити кошти на постійне 

покращення та удосконалення матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів.    

12. Форма № 10 «Забезпеченість автомобілями». 

Загальна потреба центрів ПМД у транспортних засобах  складає 4 850 одиниць. 

Найбільш потребують забезпечення автомобілями Івано-Франківська, Закарпатська і 

Житомирська області.  

В тої же час центри ПМД міста Києва, Донецької та Дніпропетровської областей 

забезпечені транспортними засобами на 70%.  

13.  Форма № 11 «Забезпечення житлом лікарів ПМД» 

Дані форми № 11 свідчать про неповну вирішеність проблеми забезпечення житлом 

працівників центрів ПМД усіх рівнів. Так, не мають власного або службового житла 38 

головних лікарів (або їх заступників), 793 лікаря ПМД, та 1 143 молодших спеціаліста з 

медичною освітою ПМД. 

За результатами аналізу усіх встановлених МОЗ звітних форм, що надійшли від 

регіонів держави, на нашу думку,  можна зробити такі загальні висновки.  

З метою вирішення проблеми всеохоплюючого забезпечення населення якісною 

первинною медичною допомогою на засадах сімейної медицини необхідно:  

1. Розширювати мережу центрів ПМД та їх структурних підрозділів до встановлених 

нормативів.  

2. Активізувати роботу щодо заповнення наявних вакансій лікарів загальної практика-

сімейних лікарів кваліфікованими фахівцями та забезпечити їх навантаження пацієнтами 

згідно з встановленими нормативами.  

3. Завершити атестацію та підвищення кваліфікації керівників центрів ПМД, лікарів 

та молодших спеціалістів з медичною освітою.  

4. Керівникам органів управління охорони здоров’я усіх рівнів постійно приділяти 

увагу питанням фінансового забезпечення діяльності центрів ПМД та їх структурних 

підрозділів, а також їх оснащення табельним медичним обладнанням, інструментарієм, 

інвентарем, автомобілями, автоматизованими робочими місцями тощо.  
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ОГЛЯД ПРОВЕДЕНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ РОБОТИ  

ІНСТИТУТОМ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

Відзначення футбольної команди українських лікарів титулом віце-чемпіонів світу з 

футболу 

13 вересня 2017 року Український медичний 

клуб зустрічав не лише лікарів, але й урядовців, 

представників фармацевтичної галузі, 

науковців, юристів, журналістів та 

представників інших професій. Об’єднала їх 

підтримка здорового способу життя. 

Приводом для зустрічі стало відзначення 

футбольної команди українських лікарів 

титулом віце-чемпіонів світу з футболу. 

Пишаємося! 

Захід, який організував президент ГО 

«Український медичний клуб» Іван Сорока, 

відвідала в. о. міністра охорони здоров’я пані 

Уляна Супрун. 

Від НМАПО імені П. Л. Шупика чемпіонів привітав ректор академік НАМН України 

професор Юрій Вороненко. 

У заході також взяли участь науково–педагогічні 

працівники Академії: директор Інституту сімейної 

медицини професор Олег Шекера та завідувач 

кафедри кардіології професор Марина Долженко, 

яка виступила з короткою, але вкрай важливою, 

презентацією щодо актуальних питань наукових 

досліджень та післядипломного навчання у 

кардіології з використанням дистанційних 

технологій. 

Подібні зустрічі дозволяють обговорювати, 

планувати та реалізовувати цікаві проекти за 

різними напрямками, у тому числі з питань освіти 

та науки, але сьогодні ми ще раз вітаємо наших чемпіонів!  
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА З’ЇЗДИ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ІСМ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

₪ ₪ ₪ ₪ 

Участь Академії в конференції Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA 

У м. Прага (Чехія) 28 червня – 1 липня 2017 р. 

тривала міжнародна конференція з сімейної 

медицини Європейської асоціації сімейних 

лікарів WONCA. Напередодні заходу відбулося 

засідання членів правління Європейської 

асоціації сімейних лікарів WONCA, де 

виступив президент Всесвітньої асоціації 

WONCA проф. Аманди Хоу, а також 

заслуховували звіти робочих груп, 

обговорювали плани щодо розвитку Асоціації 

та сімейної медицини в Європі. 

Від Інституту сімейної медицини Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика в засіданні членів правління та роботі конференції взяла участь д. м. н. В. 

Ткаченко. 

Загалом до роботи в заході долучилися 2500 учасників із 38 країн Європи та 283 учасники з 

34 країн світу. 

Програма конференції містила шість ключових лекцій, 111 семінарів, 255 усних та 884 

постерних презентацій, присвячених тематиці розмаїття в сімейній медицині, питанням 

організації і якості медичної допомоги, освіти, наукових досліджень у сімейній медицині, 

інтегрованого ведення, профілактики й лікування найпоширеніших захворювань у практиці 

сімейного лікаря, гігієни, епідеміології, громадського здоров’я, матері й дитини, паліативної 

і геріатричної допомоги, міграції населення тощо. 

Оргкомітет конференції запропонував д. м. н. В. Ткаченко очолити й виступити модератором 

двох засідань, присвячених профілактиці та здоровому способу життя, а також рецензентом 

частини тез заходу. У його програмі В. Ткаченко представила усну та чотири постерні 

доповіді. 

Учасники зустрічі мали нагоду підвищити свої навики 

на практичних майстер-класах із проведення легенево-

серцевої реанімації, ЕКГ, спірометрії, 

фізіотерапевтичної сонографії, вимірювання АТ, 

кісточково-плечового індексу, визначення експрес-

методом рівня СРП. 

Участь НМАПО імені П. Л. Шупика в міжнародних 

заходах сприяє зміцненню зв’язків з іноземними 

колегами та впровадженню найкращого світового 

досвіду в практику вітчизняними медиками.  
 
 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5216-uchast-akademiji-v-konferentsiji-evropejskoji-asotsiatsiji-simejnikh-

likariv-wonca   

 

 
 

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5216-uchast-akademiji-v-konferentsiji-evropejskoji-asotsiatsiji-simejnikh-likariv-wonca
https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/vitaemo-koleg-z-dnem-narodzhennya/5216-uchast-akademiji-v-konferentsiji-evropejskoji-asotsiatsiji-simejnikh-likariv-wonca
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НОВИНИ ІСМ 

₪ ₪ ₪ ₪  

С В І Т Л А  П А М ' Я Т Ь !  

 

 

 

 

 

В е л ь м и ш а н о в н і  к о л е г и !  

Дирекція Інституту сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика з глибоким сумом сповіщає 

про те, що 12 вересня 2017 року пішла з життя професор кафедри терапії і геріатрії Інституту 

сімейної медицини доктор медичних наук, професор Приходько Вікторія Юріївна. 

Приходько Вікторія Юріївна - український вчений, педагог, професор, яка багато років 

працювала на кафедрі терапії і геріатрії Інституту сімейної медицини. Добре ім'я професора, її 

творчі доробки, як відомого науковця, педагога української вищої школи, назавжди лишаться в 

пам'яті української наукової, медичної спільноти і освітян. 

Громадська панахида відбудеться 14.09.2017 о 11.00 у приміщенні Інституту геронтології імені 

Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України м. Києва, вул. Вишгородська 67. 

Поховання відбудеться на Берковецькому кладовищі о 13.00. 

У ці скорботні дні висловлюємо щире, глибоке співчуття рідним, близьким та друзям покійної. 

Світла пам'ять про Вікторію Юріївну збережеться в наших серцях. 

З повагою, 

Директор Інституту сімейної медицини,  

д.мед.н., проф. Шекера О.Г. 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В 

ЦІЛОМУ ТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ КАФЕДР 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 

Шановні колеги! 
Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика спільно з Видавничим домом «Заславський» видали серію книжок «Актуальні 

питання в практиці сімейного лікаря»:  

 
1. Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Н.К. Свиридової. 

2. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка НАМН 

України Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора В. В. Бережного  

3. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, академіка НАМН 

України, професора Ю. І. Фещенка 

4. Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини в практиці сімейного лікаря / За 

редакцією академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, 

член-кореспондента НАМН України, професора Ю. І. Губського 

5. Актуальні питання нефрології у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Д. Д. Іванова 

6. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря / За 

редакцією академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, 

професора І. С. Зозулі 

7. Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Г. Г. Рощина 

8. Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Л. В. Кузнецової 

9. Актуальні питання геронтології тагеріотрії у практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Л. 

А. Стаднюка  

10. Актуальні питання акушерства і гінекології в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, член-

кореспондента НАМН України, професора Ю. П. Вдовиченко 
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А в найближчий час Інститут сімейної медицини Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика спільно з Видавничим домом «Заславський» 

планує видання наступної серії книжок «Актуальні питання в практиці сімейного лікаря»: 

1. Актуальні питання радіаційної медицини в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Д. С. Мечев  

2. Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Л. В. Хіміон 

3. Актуальні питання геронтології та геріатрії в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Л. А. Стаднюка 

4. Актуальні питання оториноларингології в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора В. 

О. Шкорбатуна  

5. Актуальні питання офтальмології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, д.мед. н. 

Н. В. Медведовської 

6. Актуальні питання стоматології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

О. В. Павленко 

7. Актуальні питання інфекційних хвороб в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

О. К. Дуда 

8. Актуальні питання ендокринології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, член-кореспондента 

НАМН України, професора Маньковского Б. М. 

9. Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка НАМН 

України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Мішиєва В. Д. 

10. Актуальні питання амбулаторної хірургії в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора 

Фелештинського Я. П. 

11. Актуальні питання інформаційних технологій в практиці сімейного лікаря / За редакцією 

академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О.  Г. Шекери, професора 

О. П. Мінцера 

12. Актуальні питання соціальної медицини та організації медичного забезпечення в практиці 

сімейного лікаря / За редакцією академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, 

професора О. Г. Шекери, професора Л. Ф. Матюхи 

13. Актуальні питання травматології в практиці сімейного лікаря / За редакцією академіка 

НАМН України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери, професора Г. І. Герцена 

14. Глосарій медичних термінів з сімейної медицини / За редакцією академіка НАМН 

України, професора Ю. В. Вороненка, професора О. Г. Шекери 

 

Навчальні посібники зазначеної серії призначені для лікарів різних спеціальностей, лікарів 

загальної практики – сімейних лікарів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів, до- та 

післядипломної освіти.  

Для замовлення книг цієї серії звертайтесь у фірмові магазини медичної книги «Буквамед». 

Інститут сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика 

+38(044) 205-48-63, +38(044) 205-49-94, +38(044) 206-73-22 

www.NMAPO.edu.ua 

 

http://www.nmapo.edu.ua/
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