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10 квітня 2017 р.  
Головам осередків ВУЛТ та СФУЛТ 

Керівникам фахових лікарських товариств 
Ректорам вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти 

Керівникам науково-дослідних установ і закладів охорони здоров'я 
Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, 

Київської міської державних адміністрацій 
Лікарям України 

Інформаційний лист № 3 

Вельмишановний Колего! 

Запрошуємо Вас та Ваших співробітників взяти участь у роботі ХVІ З’їзду Всеукраїнсь-
кого Лікарського Товариства, який відбудеться 28 вересня – 01 жовтня 2017 року в 
місті Кам’янці-Подільському на базі Кам’янець-Подільського національного університету 
ім. Івана Огієнка (вул. Огієнка, 61).  
Інформація щодо реєстрації, публікації тез і статей, форм участі подається у додатку 1, щодо 
правил оформлення текстів для публікації – у додатку 2, щодо доїзду і акомодації – у додатку 3. 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З’ЇЗДУ 

1. Концепція і шляхи реформування системи охорони здоров’я в Україні: (і) роль та 
місце ВУЛТ в умовах реформування медичної галузі; (іі) лікарське самоврядування, де-
централізація і демонополізація управління галуззю; (ііі) етичні питання і захист прав 
пацієнта; (іv) післядипломна освіта сьогодення та майбутнього; (v) фінансування сис-
теми охорони здоров'я; (vі) економічні проблеми медичних установ і медиків; (vіі) захист 
соціально-економічних інтересів лікарів. 

2. Громадське здоров’я: (і) державні і громадські інститути громадського здоров’я; (іі) 
діяльність ВУЛТ, фахових лікарських товариств в промоції здорового способу життя і 
збереженні здоров’я. 

3. Медико-соціальні і психологічні проблеми. Мультидисциплінарний підхід до їх ви-
рішення: (і) первинна медико-санітарна допомога; (іі) екстрена і госпітальна допомога; 
(ііі) відновлювальне лікування, медична і соціально-психологічна реабілітація; (іv) пре-
венція воєнної і невоєнної травми, посттравматичного стресового розладу тощо. 

4. Нове у сучасній медицині (за спеціальностями): (і) діагностика, лікування, профілак-
тика; (іі) організація охорони здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові дослідження 

та стандарти (додаток 2, субтитли а–ь). 

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЗНИК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ  

№ Програмний захід Організатор  

1.  ВІДКРИТТЯ К-ПНУ ім.  Огієнка 

2.  ЮВІЛЕЙНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ “УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ ДОБИ УНР” ВУЛТ 

3.  ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІКАРСЬКА АСАМБЛЕЯ “НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОНОВЛЕННЯ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ?!” 
НЛРУ 

4.  V НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОРАЛЬНО- ЕТИЧНІ, 

ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЛІКАРЯ» 

Хмельницька   

КО ВУЛТ 

5.  СИМПОЗІУМИ (Подаються в порядку заявлення)  
№ ТЕМА СИМПОЗІУМУ Головуючі Організатор 

1.  РЕАБІЛІТАЦІЯ: 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД 

ПРОФ. В. КОЛОДЕНКО,  

ДОЦ. Е. ЖИГУЛЬОВА, Д-Р Л. ПАНДЕЛІ 

К-ПНУ ім. Огієнка 

2.  ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ:  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

ПРОФ. О. ДЕНИСЕНКО, ПРОФ. 

О. ПОЛЯНСЬКА, ПРОФ. І. ПОЛЯНСЬКИЙ, 

ПРОФ. В. ТАЩУК,  ПРОФ. О.ФЕДІВ  

БУКОВИНСЬКИЙ ДМУ 

http://www.vult.org.ua/
mailto:vult@ukr.net


3.  КОМОРБІДНІ СТАНИ В ПРАКТИЦІ 
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

ПРОФ. І ДЗЮБАНОВСЬКИЙ,  
ПРОФ. Л. ГРИЩУК, Д-Р І. ПАНЬКІВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ДМУ 

4.  УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОМАТОЛО-

ГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТЕКСТІ 

ІННОВАЦІЙНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ 

ПРОФ. І. МАЗУР, ПРОФ. О. ПАВЛЕНКО,  

Д-Р В. ЛЕВИЦЬКА, Д-Р А. ПАКАНИЧ,  

Д-Р Л. ЧЕПЕЛЬ, Д-Р В. САНДУЛЯК 

АСОЦІАЦІЯ 

СТОМАТОЛОГІВ 

УКРАЇНИ  

5.  УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ ЗА КОРДОНОМ ПРОФ. А. БАЗИЛЕВИЧ, Д-Р. А. БАТРУХ,  
Д-Р Р. ГОРБОВА, Д-Р І. СОРОКА 

СФУЛТ  

6.  ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЛІКАРІВ  

І ПРЕДСТАВНИКІВ СПОРІДНЕНИХ 

ПРОФЕСІЙ 

ПРОФ. О. ФІЛЬЦ,  

АСОЦ. ПРОФ. Б. БОЖУК 

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА 

ПСИХОТЕРАПЕВТІВ 

(УСП)  

Продовження симпозіумів XVI конґресу СФУЛТ  

7.  АТО: ТРАВМА ФІЗИЧНА І ПСИХІЧНА. 
МІНІМІЗАЦІЯ НАСЛІДКІВ. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД 

ПРОФ. М. ПОЛІЩУК 
ДОЦ. Б. БОЖУК  

ПРОФ. О.ФІЛЬЦ 

НМАПО ІМ. ШУПИКА, 
УСП 

8.  СІМЕЙНА МЕДИЦИНА  ПРОФ. Л. МАТЮХА  

ПРОФ. О. ТОЛСТАНОВ  

Українська асоціа-

ція сімейної меди-

цини 

Супутні заходи: Виставка – "МЕДИЦИНА. ЛІКИ". Он-лайн трансляція засідань. 
 

Круглі столи (на стадії підготовки) 

1. ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я 

2. УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КАДРОВА ПОЛІТИКА. НОВІ РІШЕННЯ 

3. ЛІКАРІ, МЕДИЧНІ СЕСТРИ, ФАРМАЦЕВТИ: ПАРТНЕРИ ЧИ КОНКУРЕНТИ 

4. МОЛОДІ ЛІКАРІ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ 

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 

28 вересня 2017 року, четвер 
9:00–18:00  Реєстрація 

17:00–18:00 Відкриття 

18:00–19:00 Ювілейне пленарне засідання “Українські лікарі доби УНР” 

19:30–21:00 Творчий симпозіум  

29 вересня 2017 року, п’ятниця 
8:00–15:00  Реєстрація 

09:00–10:30 І ряд симпозіумів  
10:30–11:00 Перерва на каву 

11:00–12:30 І ряд симпозіумів (продовження) 
12:30–14:00 Перерва на обід 

14:00–15:30 Всеукраїнська Лікарська Асамблея (1 сесія) 
15:30–16:00 Перерва на каву 

15:30–17:00 Всеукраїнська Лікарська Асамблея  (2 сесія) 
17:00–17:30 Перерва на каву 

17:30–19:00 ІІ ряд симпозіумів  

20-00  Творчий симпозіум  

30 вересня 2017 року, субота 
9:00–12:30  Реєстрація 

9:00–10:30  ІІІ ряд симпозіумів  
 Конференція «МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЛІКАРЯ» 

10:30–10:45 Перерва на каву 

10:45–12:15  ІІІ ряд симпозіумів (продовження) 

 Конференція «МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЛІКАРЯ» 
12:15–12:30 Перерва на каву 

12:30–14:00  ІV ряд симпозіумів 
  Організаційне засідання ВУЛТ 

14:00–14:45 Перерва на каву 

14:45–16:15  ІІІ ряд симпозіумів (продовження) 

 Конференція «МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЛІКАРЯ» 

16:30–17:00 Закриття Конґресу 
18:00 -  Подільські вечорниці 

01 жовтня 2017 року, неділя   Соціальна програма 

02 жовтня 2017 року, понеділок   Міжнародний день лікаря: 
позапрограмні заходи в регіонах України  



Додаток 1 

ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХVІ З’ЇЗДУ ВУЛТ 

 Тези доповідей і статті з проґрамних питань, оформлені з дотриманням вимог, що наведені у дода-

тку 2, надсилаються на е-адресу sfulttz@ukr.net  

 Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) –190 грн (у вартість Книги не входить) здійснюється на 

рахунок1: №26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736. В графі 

призначення платежу вказується:  

Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез. 

 До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації.  

 Кінцевий термін подачі матеріалів – 25 травня 2017 p.  

РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ 

 Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за поси-

ланням https://goo.gl/forms/7nrivTWOE3tyiOLp2 (рекомендується) або через офіс ВУЛТ 

vult.secretary@gmail.com, vult@ukr.net, +380937358404 

 Реєстраційний внесок при реєстрації в ІІ кварталі 2017 року є 600 грн – повний пакет учасника2 або 

300 грн – малий пакет учасника3;  

  Розмір реєстраційного внеску після 01 липня 2017 року і по прибутті на З’їзд буде оголошено до-

датково. 

 Членам ВУЛТ і студентам-медикам надається знижка 20 %.  

 Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата друку тез4: 

№26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736 

У графі призначення платежу вказується: Реєстраційний внесок за Прізвище Ім’я  

 Усі зареєстровані лікарі, які сплатили реєстраційний внесок, отримають сертифікати учасника.  

 Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі в З’їзді як за рівнем наукової активно-

сті, так і за часом участі, і дає право на відвідування всіх наукових і сателітних заходів З’їзду, в 

тому числі урочистого відкриття З’їзду.  

 Бронювання місць та оплата проживання в готелях, транспортні витрати, оплата участі в дружній 

вечері, додаткових матеріалів З’їзду та інших видань, заходів соціальної програми (екскурсії, від-

відування театру тощо) здійснюються самостійно. 

ФОРМИ УЧАСТІ (за вибором учасника): 

А. за рівнем наукової активності  Б. за часом і обсягом участі 

 з доповіддю на симпозіумі5,  

 зі стендовою доповіддю (публікація) 

 із заявкою на виступ під час круглого столу  

 без доповіді 

 в повній програмі6:  

 в науковій частині 

 в окремому симпозіумі  

 в сателітних заходах  

 

                                                           
1 Оплату можна здійснити платіжним дорученням, банківською картою, через платіжний термінал Приватбанку або іншого 

банку, поштовим переказом. 
2 Повний пакет учасника оплачується внеском у сумі 600 грн дає право на участь у всіх наукових заходах, отримання 

папки учасника, сертифікату, програми, книги матеріалів Конгресу.  
3 Реєстраційний внесок у сумі 300 грн дає право на отримання програми З’їзду і сертифікату і участь у всіх наукових 

заходах. 
4 Рекомендується робити оплату окремими платіжками. При оплаті одним платежем слід давати детальне формулю-

вання, яка частина суми є реєстраційний внесок, яка є оплатою за друк. Наприклад, при оплаті в квітні не член ВУЛТ, 

який подає тези обсягом 3000 знаків і вибрав внесок, що дає право на повний пакет учасника, має сплатити 890 грн і 

вказати Реєстраційний внесок за Іванову Катерину – 600 грн та 290 грн за друк тез Іванової Катерини із 

співавторами «Три слова назви…». 
5 Відбір доповідачів на симпозіуми здійснюють члени наукового підкомітету (головуючі) відповідного симпозіуму. 
6 Участь у пленарних засіданнях, в симпозіумах, конференції і читаннях (за вибором), соціальній програмі, організацій-

ному засіданні (обов’язкова для делегатів).  

mailto:sfulttz@ukr.net
https://goo.gl/forms/7nrivTWOE3tyiOLp2
mailto:vult@ukr.net


Додаток 2 
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ 

ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХVІ З’ЇЗДУ ВУЛТ 

1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації – українська. 

2. Формат друку: "Word for Windows", шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0; без ручних 

перенесень; аркуш А4 (210х297 мм), поля: з усіх боків – по 20 мм. 

3. Стандартний об'єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 

знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку).  
4. Структура тез: а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом);  

б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);  

в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);  

г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані). 
5. У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4.  

До цифри 4 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком: 
а) акушерство та ґінеколоґія; 

б) педіатрія; 

в) кардіолоґія, ревматолоґія; 

г) пульмонолоґія, фтизіатрія; 

ґ) ґастроентеролоґія; 

д) нефролоґія, уролоґія; 

е) невролоґія, нейрохірурґія та психіатрія; 

є) ендокринолоґія; 

ж) імунолоґія, алерголоґія; 

з) оториноларинґолоґія; 

и) офтальмолоґія; 

і) інфекційні хвороби, СНІД, вірусолоґія, епідеміолоґія; 

ї) дерматовенеролоґія; 

й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія, нарколоґія; 

к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна терапія; 

л) хірурґія, трансплантолоґія, імплантолоґія, косметолоґія; 

м) травматолоґія та ортопедія;  

н) онколоґія; гематолоґія; 

о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія; 

п) рентгенолоґія, радіолоґія; 

р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, токсиколоґія; 

с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, дієтолоґія; 

т) спортивна, військова, космічна медицини; 

у) геронтолоґія, профпатолоґія; 

ф) курортолоґія, реабілітація і фізіотерапія; 

х) санолоґія, гіґієна, лабораторна діаґностика; 

ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікробіолоґія; 

ч) судова медицина, патанатомія, патогістолоґія; 

ш) нетрадиційні методи діаґностики і лікування; 

щ) ґенетика, демоґрафія; 

ю) управління і орґанізація охорони здоров’я,  

медична освіта; 

я) історія медицини, медична термінолоґія 

ь) інші галузі медицини. 

6. Тези доповіді (стаття) заявлені для участі у симпозіумі після цифрового коду додатково розшифровується 

першими одним-двома словами назви симпозіуму, наприклад, «3, симпозіум «Реабілітація…» 

7. Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет З’їзду не 

несуть відповідальності за помилки авторів. 

8. Публікація тез доповідей платна. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 знаків) 190 грн з 01 квітня 

2017 року. У випадку збільшення обсягу (понад 1600 знаків) публікація можлива у разі доплати по 100 

гривень за кожну додаткову сторінку (до 1600 знаків). 

9. За бажання автора опублікувати повний текст статті, оплата її видруку здійснюється в розмірі 150 грн за 

кожну сторінку обсягом 2000 знаків, за умови її схвалення Науковим комітетом З’їзду.7 

10. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються. 

11. Для гарантованого включення публікації до книги матеріалів Конгресу здійсніть електронну реєстрацію 

за посиланням https://goo.gl/forms/7nrivTWOE3tyiOLp2.  

12.  У випадку труднощів із електронною реєстрацією заповніть анкету, що наведена нижче, і надішліть її та 

скан-копію або фото документу про оплату(квитанції, виписки тощо) електронним листом разом з тезами 

на адресу sfulttz@ukr.net. У разі успішної електронної реєстрації надсилати анкету не потрібно. 

ФОРМА АНКЕТИ УЧАСНИКА 
Прізвище учасника (делеґата)  

Ім'я (по батькові)  

Науковий ступінь, вчене звання  

Назва доповіді  

Лікарська спеціальність  

Місце роботи, посада  

Телефон(и), факс  

Електронна пошта (обов’язково)  
 

                                                           
7 Особливі умови друку наукових матеріалів учасників симпозіумів оголошуються додатково після затвердження Нау-

ковим Комітетом. 

https://goo.gl/forms/7nrivTWOE3tyiOLp2
mailto:sfulttz@ukr.net

