
 
 
 
 
 

Міністерство охорони здоров'я України 
ДЗ "Запорізька медична академія післядипломного освіти МОЗ України" 

Проблемна комісія МОЗ та НАМН України за фахом "Соціальна медицина" 
Департамент охорони здоров'я Запорізької ОДА 

Запорізька обласна організація Профспілки працівників охорони здоров'я України  
Запорізька обласна медична асоціація організаторів охорони здоров'я 

 
Науково-практична конференція з міжнародною участю  

 
" МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ " 
 
 
Час проведення:    25-26.04.2013 р. 
Місце проведення:    м. Запоріжжя 
Мови конференції:   Українська, російська, англійська 
 
Основні теми конференції : 

 Сучасні системи охорони здоров'я, підходи до реформування, політичні рішення і 

їх наслідки, досвід інших країн; 

 Реформування ОЗ в Україні; 

 Менеджмент в ОЗ, сучасні інструменти управління 

 Результати наукових досліджень зі спеціальності  "Соціальна медицина" 

Форми участі : 
 доповідь ( тези),  

 публікація статті,  

 веб-презентація (на сайті www.zmapo.edu.ua). 

 
Конференція внесена до реєстру конференцій Міністерства охорони здоров'я України. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в  спеціальному випуску журналу «Сучасні 

медичні технології». Постановою Президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4 журнал 

включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРОГРАМА: 

 
24-25.04.2013 р. 

Зустріч учасників конференції, розселення в готелях.  
 
Проживання:  Готелі 

"Інтурист"  http://intourist.com.ua/   (спеціальні ціни для учасників конференції 280-350 
грн. зі сніданком) 



  "Театральний" http://teatr-hotel.com/  
"Україна"   http://www.ukraine.zp.ua  

  "Пектораль"  http://pectoral.in.ua/  
 
Гарантуємо резервування місць до терміну завершення реєстрації (01.04.2013). 

 
25.04.2013 г. 

 
Запорізький академічний обласний 
український музично-драматичний театр 
ім. В.Г. Магара (пр.Леніна, 41) 
08:30-10:00 – реєстрація учасників 
конференції  
10:00-10:30 – відкриття конференції 
10:30-13:00 – пленарне засідання   
13:00-13:30 – перерва на каву  
13:30-15:30 – продовження пленарного 
засідання   
 
16:00-20:00 – оглядова екскурсія містом, 
відвідування музею українського козацтва, 
спектакль кінного театру "Запорізькі 
козаки" (о.Хортиця). 
 
20:30           – урочиста вечеря в ресторані 
готелю «Інтурист» 

 
 

26.04.2013 г. 
 

 
Державний заклад "Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України" (бульвар Вінтера, 20) 
 
09:00-10:00 – відкриття меморіальної дошки до 100-річчя 
від дня народження видатного організатора охорони 
здоров'я Запорізького краю Краковського Є.М. 
 
 

Конференц-зали готелю «Інтурист»  
10:30-12:30 – секційні засідання: 

1. Державні стратегії в охороні здоров'я, досвід 
впровадження.  
2. Організація ПМСД. 
3. Організація спеціалізованої медичної допомоги. 
4. Правове регулювання системи охорони здоров'я. 
5. Питання якості в охороні здоров'я. 
6. Кадрове забезпечення системи охорони здоров'я. 
7. Питання фінансування охорони здоров'я й медичного 
страхування. 

12:30-13:00 – підведення підсумків і закриття конференції  
 
13:00-14:00 – обід  



 
14:00-16:00 – засідання проблемної комісії МОЗ та НАМН України зі спеціальності 
"Соціальна медицина"  
 
16:00-18:00 – екскурсійна програма: прогулянка на катері навколо о.Хортиця 
18:00           – виїзд із Запоріжжя. 
 
 
УМОВИ УЧАСТІ: 

 
Для часткового відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою й проведенням 

конференції необхідно сплатити реєстраційний внесок ( перед початком конференції) у 
розмірі 300 грн., який включає: 

- пакет учасника, сертифікат; 
- участь у роботі секцій конференції, перерви на каву; 
- екскурсійну програму, спектакль кінного театру 
- товариську вечерю (25.04.2013) 
- обід (26.04.2013) 

  
Статті (тези) необхідно надіслати до 01.03.2013 на електронну пошту  

mmtzmapo@gmail.com. Вимоги до публікацій на сайті  www.mmt.zmapo.edu.ua. Вартість 
публікації в журналі  " Сучасні медичні технології " – 40 грн. за одну сторінку, у т.ч. 
неповну.  
Реквізити для платежів: Благодійний фонд " Громадське здоров'я "  
код ЕГРПОУ 33327826  
р/р 26005060265656  МФО № 313399;  
призначення платежу: на виконання статутних завдань 

 
 

Контакти оргкомітету: 
Лашкул Зінаїда Василівна т/ф (061) 222-95-81 
Одринський Владислав Анатолійович (061)289-80-82 
бул. Вінтера,  20, м. Запоріжжя 69096 
e-mail: zmapo36@gmail.com (бажана форма спілкування через e-mail) 

 
 
РЕЄСТРАЦІЯ 
 
Реєстрація для участі в конференції здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми 
на сайті www.zmapo.edu.ua   до 31 березня 2013 року (включно) . Можливо також 
пересилання заповненої форми через e-mail zmapo36@gmail.com 
Додаткова інформація на сайті www.zmapo.edu.ua 


