
 
 
 

 
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 
тел./факс: (044) 288 10 34; 

e-mail: ufm.org.ua@gmail.com  
www.ufm.org.ua   

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, код ЄДРПОУ 21698849  
 
Вих. № 01/11  від 04.11.2020 р.                                                                                                                      м. Київ  
Вх. 

                                                               Керівникам структурних підрозділів                                         
з питань охорони здоров'я обласних,  

Київської міської державних адміністрацій 
Ректорам  ВНМЗ 

Головам регіональних асоціацій 
Сімейної медицини  

Керівникам ЦПМСД України 
Завідувачам  кафедр  сімейної  медицини 

Членам  Правління  УАСМ 
 

Шановні колеги! 
 ВГО «Українська асоціація сімейної медицини» (УАСМ) висловлює Вам свою повагу і 
запрошує Вас взяти участь у якості партнера у проведенні науково-практичної он-лайн 
Конференції з міжнародною участю «ГАРЯЧА ТЕМА: COVID-19 ТА КОМОРБІДНІ СТАНИ У 
ПЕРВИННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ». 

Дата проведення:  03-05 грудня 2020 року (понад 2 000 осіб). 

Конференція входить до затвердженого Міністерством охорони здоров’я України та 
Президією НАМН України Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій, які проводяться у 2020 році. 

У заході візьмуть участь провідні науковці та фахівці з України, Ізраїль,  
Велика Британія, Чехія, Франція, Німеччина, Польща, Туреччина, Литва та Іспанія.  

 Мета заходу: Ознайомлення лікарів з досвідом ведення пацієнтів з COVID-19 в тому 
числі на фоні коморбідних станів в деяких розвинених країнах світу та в Україні. 
Представлення клінічних випадків з найпоширенішою патологією на фоні COVID-19 і підходів 
до їх вирішення у дітей та дорослих. Мотивація високого рівні зацікавленості лікарів в 
удосконаленні своїх теоретичних знань та практичних навичок щодо ведення пацієнтів. 

Проблематика та актуальність заходу. Практична цінність: будуть розглянуті питання 
ведення пацієнтів з COVID-19 в тому числі на фоні коморбідних станів. Таким чином, 
очікується, що підсумком проведення конференції з міжнародною участю стане підтримка 
високого рівня якості надання медичної допомоги. 

 

В рамках міжнародної конференції заплановано: 
- 3.12.2020 (17.00–17.30) Ключова лекція президента WONCA Europe щодо ведення 
пацієнтів з коморбідною патологією і COVID-19 у країнах Європи. 
- 3.12.2020 (17.30-19.00) Міжнародний круглий стіл сімейних лікарів-експертів з 10 країн 
світу (!) з сучасних поглядів на питання ведення пацієнтів з COVID-19 на рівні ПМСД. 
- 4.12.2020 (15.00-19.00) Секція для викладачів сімейної медицини України 
з представниками  Європейської академії викладачів сімейної медицини (EURACT) 
«Актуальні питання та стратегії ведення навчання онлайн». 
- Практичні доповіді, тренінги тощо. 

 

До участі запрошуються наступні фахівці: лікарі та медичні сестри за фахом «Загальна 
практика – сімейна медицина», терапевти, педіатри, лікарі усіх спеціальностей, які хочуть 
отримувати нові знання та підвищити свій професійний рівень, головні лікарі/директори 
Центрів первинної медичної допомоги та їх заступники з медичних питань, викладачі кафедр 
сімейної медицини ВНМЗУ, представники МОЗ України. 

 



Організатор заходу: ВГО «Українська асоціація сімейної медицини»,  
НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України; 
Технічний організатор – ТОВ "МедІвент". 
Місце проведення заходу:  пряма трансляція (Київ). 
Підключення  учасників до заходу:  03-05 грудня 09:45. 
Початок роботи конференції:  03-05 грудня о 09:45. 
Усі учасники, які попередньо зареєструвались, придбали квитки, прослухали 

конференцію та дали мінімум 75% правильних відповідей на контрольні питання 
отримають іменний сертифікат за конференцію (10 балів) та сертифікат(и) за пройдені 
онлайн тренінг(и) згідно з наказом МОЗ України від 22.02.19 № 446 відповідно до тривалості 
тренінгу (2 години – 1 бал). 

 

Велике прохання заповнити АНКЕТУ для лікарів ЗПСМ щодо  
ведення пацієнтів з COVID-19 на рівні ПМСД 

 
 Кафедрою сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного ф-ту №2 УжНУ сумісно з 

Українською Асоціацією сімейних лікарів проводиться анкетування лікарів ЗПСМ  
щодо ведення пацієнтів з COVID-19 на рівні ПМСД. 

Анкетування є анонімним і займе лише декілька хвилин Вашого часу. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzGyu-
pDhinmyBfKUiZYQZ4kG4zqsrTLjFvmyuPJBVAZYuA/viewform?vc=0&c=0&w=

1&flr=0&gxids=7628 

 

 
Варіанти Участі 

Оберіть зручний для Вас варіант 

https://medevent.com.ua/simed-2020-11/ 

 

 Усі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. 

 Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний e-mail або телефон є причиною 
не отримання повідомлень від нас. 

 Для участі потрібно заповнити всі пункти анкети учасника.  
ВАЖЛИВО! Вказуйте діючу електронну адресу! 

 За 1 день до початку заходу на Вашу електронну адресу/Viber/Telegram (відповідно 
до Вашої реєстрації) буде надіслано НАГАДУВАННЯ про захід. 

 У день проведення заходу, за 1 годину до початку кожен, попередньо зареєстрований, 
учасник отримає посилання на закриту трансляцію на вказану ним електронну 
пошту/Viber/Telegram (відповідно до Вашої реєстрації). 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzGyu-pDhinmyBfKUiZYQZ4kG4zqsrTLjFvmyuPJBVAZYuA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzGyu-pDhinmyBfKUiZYQZ4kG4zqsrTLjFvmyuPJBVAZYuA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzGyu-pDhinmyBfKUiZYQZ4kG4zqsrTLjFvmyuPJBVAZYuA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://medevent.com.ua/simed-2020-11/


 
Всі попередньо зареєстровані учасники по завершенню конференції (2 дні) 

матимуть змогу отримати іменний сертифікат (10 балів)  за результатами тестування та 
окремо сертифікат за кожний тренінг (2 бали) згідно з наказом МОЗ України від 22.02.19 
№ 446: 

1.  По завершенню заходу на вказаний Вами e-mail/Viber/Telegram (відповідно до 
Вашої реєстрації) надійде анкета з тестовими запитаннями по доповідях спікерів, яку 
потрібно  заповнити протягом 48 годин (до 06.12 включно) після завершення заходу 
(пізніше анкета вже не буде доступна). Сертифікати отримають всі хто був 
зареєстрований та присутній на конференції, хто дасть правильні відповіді мінімум на 
75% запитань. 

2.  18.12.2020 на вказаний Вами e-mail при проходженні тестування надійде Ваш 
сертифікат. 

3.  Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному 
сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами 
сертифікатів зберігаються у організаторів та   можуть передаватись  до атестаційної 
комісії. 

 
Просимо зареєструватися до 2 ГРУДНЯ 2020 року, оскільки нам потрібно сформувати 

загальний список та зробити розсилку з посланням усім зареєстрованим  на захід.   
Сподіваємось на Вашу зацікавленість та підтримку, заздалегідь вдячні за співпрацю.  

 
 
З повагою, 
Президент 
Української асоціації сімейної медицини,  
професор                                                                                                                  Лариса Матюха 


