
 

Всеукраїнський форум «Рік медсестринства в Україні 2020» 

07-11 грудня 2020 року з 14.00 до 16.00 

на YouTube каналі Центр розвитку медсестринства 

 

Мета: Визначення напрямків розвитку спеціальності на основі фаховості, професійних стандартів, підтримки лідерства в 

медсестринстві, доцільність впровадження безперервного професійного розвитку для фахівців з неповною вищою освітою, 

медичних сестер та медичних братів, обговорення питання надання якісної паліативної допомоги, потреба в якій постійно 

зростає. А також обговорення питання розробки професійних стандартів, які були б направлені на створення сучасної 

системи організації надання паліативної медичної допомоги дорослим і дітям. 

Результат: Підготовка професійних стандартів, впровадження безперервного професійного розвитку для фахівців з 

неповною вищою освітою, медичних сестер та братів. 

 

Програма заходу 

 

Дата Назва Спікери 

 

07.12.2020 

 

14.00-16.00 

День 1. 

Вітальне слово. Відкриття заходу.  

 

 

 

«Спілкування з важкохворим пацієнтом. 

Повідомлення поганих новин» 

 

 

Балабанова Катерина Віталіївна, кандидат медичних наук, доцент, 

директор Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони 

здоров'я України 

 

 

Брацюнь Олександра Петрівна, керівник медичних програм ВБФ 

«Соборність» 

 
 



08.12.2020 

14.00-16.00 

День 2. 

«Хронічний біль. Вступ» 

 

Босенко Максим Анатолійович, завідувач Черкаським обласним 

Центром паліативної допомоги при КНП «Черкаський обласний 

онкологічний диспансер Черкаської обласної ради», лікар, 

дитячий анестезіолог 
 

09.12.2020 

 

14.00-16.00 

День 3. 

«Обіг препаратів наркотичних засобів та 

прекурсорів у закладах охорони здоров’я 

та порядок забезпечення цими 

препаратами пацієнтів» 

 

Коваль Олена Володимирівна, консультант Міжнародного фонду 

«Відродження» з питань доступності знеболення та наркополітики 

 

 

10.12.2020 

 

14.00-16.00 

День 4. 

«Освіта, адвокація пацієнта як професійні 

навички фахівців з медсестринства» 

 

 

Балабанова Катерина Віталіївна, кандидат медичних наук, доцент, 

директор Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони 

здоров'я України 

 
 

11.12.2020 

 

14.00-16.00 

День 5. 

«Стратегія розвитку медсестринської 

служби. Біла книга» 

 

 

«Роль фахівця з медсестринства в  

створенні сучасної системи організації 

надання паліативної медичної допомоги 

дорослим і дітям» 

 

«Сімейно-орієнтований підхід в роботі 
медичної сестри та брата» 

 

Балабанова Катерина Віталіївна, кандидат медичних наук, доцент, 

директор Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони 

здоров'я України 

 

 

Ксенія Шаповал-Дейнего, менеджер Програми «Громадське 

здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» 

 

 

 

Галина Соловей, директорка українського представництва 

«Фундації Дім Рональда Макдональда»  



«Освітні компетенції вищої освіти в 

медсестринстві» 

 

 

 

 

 

 

«Розробка освітнього стандарту фахової 

передвищої освіти» 

 

 

 

 

«Підхід до формування професійних 

стандартів в медсестринстві» 

 

«Впровадження безперервного 

професійного розвитку для фахівців з 

неповною вищою освітою» 

 

«Створення та розвиток паліативної 

допомоги на базі центру первинної 

медико-санітарної допомоги міста 

Ужгорода» 

 

Підведення підсумків 

Дуб Наталія Євстахіївна, декан факультету № 2 медсестринського 

та лабораторно-гігієнічного Вищого навчального комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея 

Крупинського», секретар Науково-методичної комісії з охорони 

здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради міністерства освіти і науки України 

 

 

Білик Любов Володимирівна, декан факультету магістерської та 

бакалаврської підготовки Черкаської медичної академії, голова 

підкомісії 223 «Медсестринство» Науково-методичної комісії з 

охорони здоров’я сектору фахової передвищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України 

 

Щербініна Марина Борисівна, декан факультету медичних 

технологій діагностики та реабілітації Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. 

 

Вовк Леся Григорівна, директор ВНКЗ Львівської обласної ради 

«Львівський медичний коледж післядипломної освіти» 

 

 

Козак Тетяна Юріївна, директор – головний лікар КНП 

«Ужгородський міський центр ПМСД», голова обласної 

організації ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної 

допомоги». 

 

 


