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Шановні учасники Міжнародної 
конференції з безпеки пацієнтів!

Вітаю Вас з цією визначною для медичної 
спільноти та пацієнтів України подією! 
Маю за честь, що саме місто Дніпро надає 
провідним українським та іноземним 
фахівцям, науковцям і практикам, 
представникам пацієнтських організацій 
унікальну можливість обговорити нагальні 
проблеми безпеки пацієнтів, шляхи 
зменшення випадків лікарських помилок 
і медичної шкоди, створення безпечних 
умов праці для медичного персоналу.

Збереження та зміцнення здоров’я жителів міста Дніпро є одним з 
найголовніших пріоритетів для мене як міського голови. Тому обмін 
досвідом з колегами з багатьох регіонів України та з міжнародними 
фахівцями в рамках цього важливого форуму дозволить керівництву 
міста запровадити найсучасніші підходи задля збереження життя і 
здоров’я дніпрян. 

Ми розуміємо, що на шляху до якісної, доступної та безпечної медичної 
допомоги є ще багато невирішених проблем і перешкод. Безумовно, 
рушійною силою забезпечення безпеки пацієнтів є, насамперед, 
конструктивна співпраця медичних працівників і громадськості. Саме на 
результати цієї конференції ми покладаємо великі сподівання, на ваші 
рішення та пропозиції, які врятують життя.

Ми вдячні і вшановуємо жертовну працю наших лікарів, керівників 
лікувальних закладів, середніх медичних працівників, які щодня 
невтомно оберігають та рятують життя пацієнтів, попри політичні й 
економічні негаразди та проблеми в державі.

Ласкаво просимо до Дніпра! Бажаю плідної роботи, цікавих зустрічей 
та здобутків в ім’я благородної мети – збереження життя та здоров’я 
людей!

Борис Філатов, 
Дніпровський міський голова



Шановні учасники та гості конференції!

Розуміння того, що у всіх сферах людської 
діяльності за користю невідступно слідує 
шкода, усвідомлення масштабів негативних 
наслідків надання медичної допомоги і 
спільна мета звести до мінімуму ризики для 
пацієнтів зібрали нас разом на Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Безпека 
пацієнтів в Україні: стан і шляхи покращення».

Безпека пацієнтів – окрема проблема, яка актуальна для всіх країн 
не залежно від рівня їх соціально-економічного розвитку, а також 
організаційних форм функціонування і джерел фінансування систем 
охорони здоров’я.

Місто Дніпро, завжди славилось новаторськими ініціативами і цього 
разу Голова Міста, Міська Рада демонструють взірець вирішення 
складної системної проблеми, якою є розбудова безпечного 
лікарняного середовища, із використанням потенціалу центральної 
державної влади, фахової спільноти, науки, освіти, широкої 
громадськості та міжнародного досвіду. 

Впевнений, що представлені доповіді, проекти, їх обговорення нададуть 
новий поштовх справам на шляху до безпечної медичної допомоги не 
лише у м. Дніпро, але і в країні загалом.

Бажаю всім нам плідної та конструктивної роботи, успіхів у втіленні в 
життя напрацьованих планів за для якісного і здорового життя наших 
співвітчизників.

В. І. Цимбалюк,
академік, президент Національної академії медичних наук України



6.06.2017 День перший

10:00 Відкриття конференції

Б. А. Філатов, Дніпровський міський голова
Є. М. Дитятковська, Голова комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та міжнародних 
зв’язків Дніпровської міської ради
І. А. Лурін, представник Адміністрації Президента України
О. В. Богомолець, голова Комітету Верховної Ради України з опитань хорони здоров’я 
В. І. Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України
Н. О. Король, представник офісу ВООЗ в Україні
В. Г. Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів

Конференц-зал “Сінай”
Проблема безпеки пацієнтів в Україні

Головуючі: В. І. Цимбалюк, А. М. Сердюк, Т. О. Перцева, 
А. А. Бабський, Є. М. Дітятковська

10:20 Медико-соціальні та економічні 
наслідки проблеми безпеки 
пацієнтів

А. М. Сердюк,
д.м.н., професор, академік НАМН України, Інститут 
громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України

10:40 Проблема антибіотико-
резистентності інфекцій дихальних 
шляхів в Україні

Т. О. Перцева,
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України

11:00 Проблеми безпеки пацієнтів в 
кардіохірургії

В. В. Лазоришинець,
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
Національний інститут серцево-судинної хірургіі 
ім. М. М. Амосова НАМН України

11:20 Безпечна фармакотерапія та 
профілактика ускладнень

Є. М. Дитятковська 
д.м.н., професор, Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України

11:40 Перерва на каву

12:10 Питання здоров’я крізь призму 
“Цілей сталого розвитку 2016–2030”

Н. О. Король, 
представник офісу ВООЗ в Україні

12:30 Реалізація прав пацієнта в Республіці 
Білорусь як гарантія безпечного 
надання медичної допомоги

О. А. Кралько,
к.м.н., доцент, Білоруська академія післядипломної 
освіти

12:50 Якість лабораторних досліджень в 
аспекті безпеки пацієнтів

В. Г. Яновська,
Український референс-центр з клінічної лабораторної 
діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ 
України

13:05 Сучасні вимоги до здійснення 
фармаконагляду в Україні

О. В. Матвєєва, 
к.м.н., Департамент фармаконагляду Державного 
експертного центру МОЗ України

13:20 Проблеми безпеки пацієнтів при 
наданні психіатричної допомоги

І.Д. Спіріна,
д.м.н., професор, Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України

13:35 Обід
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Конференц-зал “Сінай”
Секція: “Інфекційна безпека”

Головуючі: О. В. Сурмашева, О.А. Голубовська, В. Г. Сердюк

14:20 Шляхи пом’якшення проблеми 
апнтибіотикорезистентності

О. К. Дуда,
д.м.н., професор, Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

14:40 Профілактика 
внутрішньолікарняних інфекцій: 
вітчизняна практика

А. М. Сердюк,
д.м.н., професор, академік НАМН України

О. В. Сурмашева,
д.м.н., с.н.с., Інститут громадського здоров’я 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України

15:00 Всеукраїнський проект “Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта“. 
Науковий погляд на впровадження 
в закладах охорони здоров’я 
України

Ю. І. Леонов,
Асоціація “Служба організації інфекційного контролю“

15:20 Дезінфекція: проводити, чи не 
проводити?

В. Б. Дятлов,
Всеукраїнська організація  «Лікування ран».

15:40 Оцінка інфекційної 
безпеки об’єктів довкілля 
багатопрофільного стаціонару

М. О. Росада,
к.м.н., КП «Профдезінфекція», м. Київ

16:00 Перерва на каву

16:20 Якість та безпека лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення та дезінфектантів та 
антисептиків

К. В. Романенко,
Державна служба України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками

16:40 Інфекційний контроль – основа 
біобезпеки в медичних закладах

І. А. Андрєєва,
к.м.н., Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України

17:00 Безпека навколишнього 
середовища серед пацієнтів та 
персоналу у закладі охорони 
здоров’я

Д. І. Білько, 
Національний універститет “Києво-Могилянська 
академія“

17:20 Обгрунтувана практика 
забезпечення інфекційної безпеки 
медичної допомоги в м. Дніпро

В. Г. Сердюк, Н. Є. Кожан, к.м.н.,
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів

17:40 Динаміка антибіотико-
резистентності збудників 
інфекційного ендокардиту

Крикунов О.А. 
д.м.н., Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М. М. Амосова НАМН України

18:00 Обговорення



6.06.2017 День перший

Конференц-зал “Арт Галерея“
Секція: “Безпека пацієнтів у паліативній допомозі:  

медичні, соціальні та правові аспекти”

Головуючі: Ю. І. Губський, В. А. Султан, М. В. Кокуца, 
А. В. Царенко

14:20 Забезпечення міжвідомчої 
співпраці при наданні паліативної 
допомоги населенню

В. А. Султан,
Міністерство соціальної політики України

14:40 Надання паліативної допомоги 
на рівні первинної медичної 
допомоги. Проблемні питання та 
шляхи їх вирішення

Ю. І. Віклієнко,
головний спеціаліст відділу з організації первинної 
медичної допомоги департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

15:00 Надання паліативної допомоги 
населенню м. Дніпра в установах 
соціального захисту.  
Забезпечення міжвідомчої 
співпраці при наданні паліативної 
допомоги населенню м. Дніпра

В. В. Сенаткіна,
заступник директора департаменту соціальної 
політики Дніпровської міської ради

15:20 Можливості територіальних 
центрів соціального захисту 
населення щодо надання 
паліативної допомоги населенню 
м. Дніпра

О. Ф. Мешко,
директор територіального центру
соціального обслуговування

15:40 Доступність та ефективність 
паліативної допомоги в Україні, 
як умова безпеки інкурабельних 
пацієнтів. Розвиток служби 
паліативної допомоги в м. Дніпро

А. В. Царенко,
к.м.н., доцент, кафедра паліативної та хоспісної 
медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика

16:00 Перерва на каву

16:20 Фармакотерапія у паліативній 
допомозі: доступність до 
лікарських засобів та безпека 
паліативних пацієнтів

Ю. І. Губський,
д.м.н., професор, член-кор. НАМН України, 
кафедра паліативної та хоспісної медицини 
НМАПО ім. П. Л. Шупика

16:40 Системи паліативної та хоспісної 
допомоги та механізми 
координації первинного, 
вторинного і третинного рівнів

Ю. В. Криничний,
головний позаштатний спеціаліст з напрямку 
«Паліативна та хоспісна медицина» Департаменту 
охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА 

17:00 Обговорення програми Дніпровської міської ради  
«Паліативна допомога населенню м. Дніпро»

17:30 Панельна дискусія
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Конференц-зал на Філософській
Секція: “Безперервна медична освіта та питання безпеки пацієнтів.

Людський чинник та культура безпеки”

Головуючі: В. І. Мамчур, О. М. Науменко, Ю. М. Скалецький

14:20 Зарубіжний досвід підготовки 
фахівців з питань безпеки 
пацієнтів: уроки для вітчизняної 
медичної освіти

О. М. Науменко,
д.м.н., професор, Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця

14:40 Про культуру безпеки в авіації, 
ядерній енергетиці та медицині

С. В. Барбашев,
д.т.н., професор, Одеський національний 
політехнічний університет

15:00 Проблема медичних помилок в 
онкології стосується лікарів усіх 
спеціальностей

Б. Т. Білинський,
д.м.н., професор, Львівський Національний медичний 
університет ім. Данила Галицького

15:20 Потенціал дисципліни 
“Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія“ у вихованні 
відповідального ставлення до 
безпеки пацієнтів

Т. Ю. Крушинська,
к.пед.н., доцент, Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України

15:40 Культура безпеки у вітчизняних 
закладах охорони здоров’я

Ю. М. Скалецький,
д.м.н., професор, Інститут громадського здоров’я 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України

М. М. Риган,
к.м.н., Медичний центр «Сучасна ортопедія»

16:00 Перерва на каву

16:20 Методи детекції медичних 
помилок та прихованих небезпек 
для пацієнтів: освітні аспекти

О.М. Ковальова,
д.м.н., професор, Полтавська медична стоматологічна 
академія

16:40 Викладання питань безпеки 
пацієнтів студентам медичного 
коледжу

О. О. Малюк,
Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося

17:00 Місце та роль тренінгового 
центру з інфекційного контролю у 
впровадженні культури безпеки в 
навчальному процесі

Д. А. Степанський,
к.м.н., доцент, Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України

17:20 Формування компетентності 
майбутніх лікарів у питаннях 
безпеки пацієнтів

І. В. Завгородній,
д.м.н., професор, Харківський національний медичний 
університет

17:40 Обговорення
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Конференц-зал “Сінай”
Секція: “Попередження негативних наслідків надання  

медичної допомоги. Досвід мінімазації ризиків в  
техногенно-небезпечних галузях”

Головуючий: А. А. Бабський, Я. Б. Меріло, В. Г. Сердюк

9:30 Гармонізація системи охорони 
здоров’я м. Дніпра в напрямку 
якості, безпеки та доступності 
медичної допомоги населенню

А. А. Бабський,
заступник міського голови, директор департаменту 
охорони здоров’я населення Дніпра

10:15 Впровадження інформаційних 
технологій в систему охорони 
здоров’я виклик для безпеки 
пацієнтів

Ю. Бугай,
керівник проектного офісу eHealth

10:30 Інформаційні технології: 
додатковий контроль, чи нове 
джерело небажаних наслідків

О. Дащенко,
екперт в сфері громадського здоров’я,
координатор конференції “IT MED”.

10:45 IT в управлінні якістю лабораторної 
діагностики на первинному рівні

В. А. Саганенко,
голова спостережної ради Асоціації якості 
лабораторної діагностики 

11:00 Програма ВООЗ: тренування з 
медичного забезпечення масових 
заходів

Ю.М. Брюм,
Міністерство охорони здоров’я України

11:15 Захист стану здоров’я 
вагітних в ХХI cторіччя: 
мультидисциплінарний підхід

Ю. Г. Антипкін, Ю. В. Давидова,
Інститут ПАГ НАМН України

11:30 Небажані побічні реацкції на 
лікарські засоби: сучасний стан 
проблеми

М. В. Хайтович, д.м.н., професор, 

Л. І. Голопихо к.м.н., доцент, Національний 
медичний університет імені О.О. Богомольця

11:45 Досвід попередження дефектів 
надання медичної допомог

А. П. Казмірчук, к.м.н., О. В. Циц, к.м.н.,  
В. І. Лінник, С. В. Агрепишин,
Національний військово-медичний клінічний центр 
“ГВКГ”

12:00 Ускладнення променевої терапії та 
променевої діагностики. Можливі 
шляхи їх попередження

Г. В. Кулініч, к.м.н., с.н.с.,

Л. Л. Стадник, к.б.н., с.н.с.,

Інститут медичної радіології ім. С. П. Григорьєва НАМН 
України

12:15 Безпека пацієнта в хірургічному 
стаціонарі

А. М. Строкань, к.м.н., І.П. Семенів, к.м.н.,  
А. С. Котуза, д.м.н.,
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління 
справами

12:30 Перерва на каву



7.06.2017 День другий

12:45 Гемотрансмісивні інфекції та 
їх профілактика в службі крові 
Збройних Сил України

А. Д. Замковий,
Центр крові Збройних Сил України

13:00 Безпека пацієнтів: контроль 
якості лікарських засобів та 
виробів медичного призначення 
за деякими мікробіологічними 
показниками

О. В. Сурмашева, д.м.н., с.н.с.,  
Н. О. Ніконова, к.м.н., З. А. Олійник, к.м.н.,
Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України

13:15 Аналіз стану безпеки працюючих у 
системі охорони здоров’я

В. В. Майстренко, к.т.н., Національний НДІ 
промислової безпеки і охорони праці Державної 
служби України з питань праці та НАН України

13:30 Дезінфекція та інфекційна 
безпека під час надання медичної 
допомоги у закладах охорони 
здоров’я різних профілів та рівнів

В. Малюга,
ТОВ “Дана Медікал”

13:45 Профілактика хірургічних 
інфекций та стандарти дотримання 
безпеки в Германії

А. Крамер,
Інститут гігіени та екологічної медицини, Медичний 
університет, Грайфсвальд, Германія

14:00 Досвід єдиної інтегрованої системи 
невідкладної медичної допомоги 
в Соловакії

П. Лабаш, професор, Университет 
ім. Я. Коменського, Братислава, В. В. Бойко, 
професор, д.м.н., П. М. Замятін, д.м.н., професор, 
Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім В. Т. Зайцева НАМН України, Н. Дубровіна, к.е.н., 
доцент, Економічний університет Братислави

14:15 Безпека пацієнтки при критичних 
станах в акушерстві. Погляд 
анестезіолога

О. О. Волков, д.м.н., Кам’янська міська клінічна 
лікарнї № 9» Дніпропетровської обласної ради, 

О. М. Клигуненко, д.м.н., професор, 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України

14:30 Безпека пацієнта при наданні 
допомоги в надзвичайних 
ситуаціях

О. Ю. Сорокіна, 
д.м.н., професор, Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України

14:45 Належне врядування в сфері 
охорони здоров’я: безпека 
пацієнта, лікаря, держави

О. А. Скорина,
керівник правового департаменту Всеукраїнської 
Ради захисту прав та безпеки пацієнтів

15:00 Виробничий травматизм у 
медичній сфері в Україні

Ю. М. Скалецький, д.м.н., професор, Інститут 
громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України, М. М. Риган, к.м.н., Медичний центр 
«Сучасна ортопедія» », В.В. Майстренко, к.техн.н., 
ННДІ ПБОП Державної служби України з питань праці 
та НАН України, Різник К.С., Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця

15:15 Проблеми безпеки пацієнтів 
в анестезіології та інтенсивній 
терапії: український вимір

Мазур А.П., 
д.м.н., Національный институт хірургії і 
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України

15:30 Підведення підсумків, прийняття резолюції, вручення сертифікатів і закриття 
конференції
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