
Круглий стіл  

«Протидія неінфекційним захворюванням у сфері громадського здоров’я 

в Україні» 
у рамках програми Львівського Медичного Форуму  

XXIII Міжнародної виставки "ГалМЕД-2017" 

 

 

Дата і час 

проведення 
4 квітня 2017 (вівторок),  11.00 – 13.00 

Адреса м. Львів, вул. Коперніка, 17,  Палац Мистецтв 

Місце 

проведення 
Конференц-зал №3 (1-ший поверх) Палацу Мистецтв 

Організатори 

Департамент охорони здоров’я Львівської 

обласної державної адміністрації (Департамент ОЗ ЛОДА), 

Львівський обласний центр здоров’я, 

ПрАТ „Гал-ЕКСПО” 

Контактні 

телефони 
032 276 23 60;  050 430 08 51   

E-mail ostrov.yu.a@gmail.com 

Модератори:  
Островерха Юрій Анатолійович, 

Любінець Олег Володимирович 

Учасники 

 

Представники структурних підрозділів Львівської ОДА та депутати 

обласної ради; лікарі, зокрема, організатори охорони здоров‘я; 

представники партнерських організацій - учасниць міжсекторальної 

співпраці у сфері охорони здоров’я; працівники науки, освіти та 

засобів масової інформації (загальна кількість до 30 чол.). 

   

 

Мета 

Тематичне обговорення: 

Актуальні питання становлення і розвитку системи громадського 

здоров’я в Україні, зокрема, міжсекторальний підхід у розбудові цієї 

системи, роль комунікації, медико-санітарної просвіти, післядиплом-

ної освіти лікарів, формування у громадян і територіальних громад 

відповідального ставлення до індивідуального і громадського 

здоров’я. 

Територіальний центр громадського здоров’я: формування 

моделі і вирішення організаційних питань його створення. 

Протидія епідемії хронічних неінфекційних психосоматичних 

захворювань в Україні і у Львівській області. 

 

Розробка пропозицій щодо сприяння кращій поінформованості 

партнерів міжгалузевої співпраці у сфері охорони здоров‘я з 

проблематики розбудови системи громадського здоров’я в Україні; 

налагодження ефективнішої комунікації та результативності у 

протидії неінфекційним захворюванням. 

 

 

 



ПРОГРАМА 

 
11.00 - 11.20   Прибуття та реєстрація учасників, взаємне знайомство, заповнення 

анкети учасника.  

11.20 – 11.30 

 

 

Модератори 
Привітання учасників круглого столу та інформація про мету, 

завдання і регламент круглого столу. 

Блок 1.  

Фіксовані виступи. 

11.30 – 11.40 Фуртак Іван Іванович,  канд. наук держ. упр., доцент кафедри 

організації та управління охороною здоров’я Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького:   

«Громадське здоров'я: координація діяльності між 

національним і регіональним рівнями» 

11.40 – 11.50 Островерха Юрій Анатолійович,  магістр держ. упр., головний 

лікар Львівського обласного центру здоров’я: 

 «Обласний центр здоров’я як центр медичної комунікації 

та профілактики. Його роль і місце в майбутній системі 

громадського здоров’я в Україні» 

11.50 – 12.00 Рудень Василь Володимирович, д.м.н., професор, завідувач 

кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони 

здоров‘я Львівського національного медичного університету ім. 

Данила Галицького:   

«Поведінкові шкідливі звички як чинники ризику 

захворювання на рак молочної залози у жінок Львівщини» 

12.00 – 12.10 Волошин Олена Романівна, канд. пед. наук, доцент  кафедри 

анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка: 

«Роль освітньої складової у профілактиці неінфекційних 

захворювань серед молоді Дрогобиччини» 

12.10 – 12.20 Островський Мирон Миколайович, завідувач Львівського 

міського психотерапевтичного центру 5-ої міської клінічної 

поліклініки: 

«Питання профілактики, збереження і зміцнення 

психічного здоров’я у фокусі депресії як неінфекційного 

захворювання» 

12.20 – 12.30 Островерха Юрій Анатолійович,  регіональний координатор 

Проекту НІЗ: 

«Проект ВООЗ-МОЗ України «Профілактика 

неінфекційних захворювань (НІЗ): збереження і зміцнення 

здоров’я в Україні» та його реалізація у Львівській області» 

Блок 2.  

Обмін думками. 

12.30 – 12.55 Виступи учасників круглого столу (регламент до 3 

хвилин).  

Обговорення та прийняття підсумкового документу. 

12.55 – 13.00 Модератори 
Заключне слово  

 


