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В умовах системної кризи у країні та, як наслідок, вкрай обмеженого
фінансування охорони здоров’я (ОЗ) в Україні питання забезпечення населення
якісними, безпечними та доступними лікарськими засобами (ЛЗ)має особливу
соціально-економічну актуальність. Світовий досвід ефективного розвитку
систем ОЗ та фармацевтичного забезпечення населення свідчить про
необхідність реалізації основних цілей Національної лікарської політики (НЛП)
на всіх рівнях надання фармацевтичної допомоги. Посилення тенденцій
комерціалізації у відносинах між суб’єктами відносин на вітчизняному
фармацевтичному ринку обумовлюють впровадження цілого комплексу
заходів, реалізація яких дозволить забезпечувати доступними та ефективними
ЛЗ громадян незалежно від їх соціального та матеріального статусу у
суспільстві. Враховуючи об’єктивні труднощі розвитку вітчизняної ОЗ та
системи фармацевтичного забезпечення населення, що обумовлені кризовими
явищами у різних галузях розвитку сучасного українського суспільства,
реалізація елементів Національної лікарської політики буде складною та
довготривалою.
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проведення конференції «Формування Національної лікáрської політики за
умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та
практики» є безперечною, а періодичний характер її проведення має знаковий

характер та обумовлений особливостями розвитку вітчизняної ОЗ й системи
фармацевтичного забезпечення населення.
Мета конференції:визначення пріоритетів формування НЛП в умовах
впровадження медичного страхування в Україні, розвитку організаційноекономічної та управлінської науки й освіти у вітчизняній фармацевтичній
галузі, форм та методів викладання дисциплін організаційно-економічного та
управлінського спрямування у фармацевтичних вузах і фармацевтичних
факультетах медичних вузів України.
Основні науково-практичні напрямкиконференції:



визначення пріоритетів формування НЛП в умовах впровадження в

Україні медичного страхування;



обґрунтування сучасних напрямків реформування державного й

суспільного управління та регулювання фармацевтичною галуззю;



створення та впровадження національної системи оцінки технологій

в охороні здоров’я та фармації (HTA – HealthTechnologyAssessment)



розробка сучасної методології фармацевтичного забезпечення

населення за умов впровадження соціального обов’язкового медичного
страхування;



дослідження механізмів компенсації (реімбурсації) вартості ліків та

розробка

методології

їх

впровадження

у

практику

медичного

страхування;



фармакоекономічний аналіз: результати аналізу альтернативних методів

лікування; перспективи застосування;



методологічні підходи до визначення системи оптово-відпускних,

референтних та роздрібних цін на лікарські засоби та вироби медичного
призначення;



формування системи підготовки управлінських кадрів для медичної

та фармацевтичної галузі в умовах функціонування медичного
страхування;



координація системи щодо викладання організаційно-економічних

та управлінських дисциплін у фармацевтичних вузах України;



актуальні питання практичної діяльності аптечних закладів в

України;



соціально-економічні, психологічні та етичні аспекти сучасної

фармацевтичної діяльності в Україні.
До участі у конференції були запрошені організатори системи ОЗ та
фармації, практичні провізори, лікарі, науковці, співробітники фармацевтичних
підприємств, фармацевтичних фірм та аптек, викладачі вищих фармацевтичних
та

медичних

навчальних

закладів,

у

тому

числі

з

Великобританії,

Німеччини,Польщі,Білорусії,Казахстану, Російської Федерації, Таджикистанта
Узбекистан.
У роботі конференції прийняло участь 178 (100,0%) учасників, серед яких
переважну більшість (128 учасників – 71,91%)

склали представники

вітчизняних наукових шкіл з організаційно-економічного напрямку та
практичної ОЗ й фармації, 50 (28,09%) учасників представляли різні країни
дальнього та ближнього зарубіжжя, насамперед такі заклади й відомства:


EBN Health, Witney, United Kingdom;



Російський університет дружби народів (м. Москва) ;



Міністерство охорони здоров’я Омської області Російської Федерації
(РФ);



Казахський Національний медичний університет ім. С. Д. Асфендіярова
(м. Алмати, Республіка Казахстан);



Рязанський державний медичний університет ім. акад. І. П. Павлова
(м. Рязань РФ);



Курський державний медичний університет (м. Курськ, РФ);



Південно-Казахська державна фармацевтична академія (м. Шимкент,
Республіка Казахстан);



Таджицькийнаціональний

університет

(м.

Душанбе,

Республіка

Таджикистан);


Ташкентський фармацевтичний інститут (м. Ташкент, Республіка
Узбекистан).

Активну участь у роботі конференції приймали науковці:


Національного фармацевтичного університету (м. Харків, Україна);



Інституту

підвищення

кваліфікації

спеціалістів

фармації

Національного фармацевтичного університету (м. Харків, Україна);


Донецького національного медичного університету (м. Краматорськ,
Україна);



Івано-Франківського державного медичного університету (м. ІваноФранківськ, Україна);



Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці,
Україна);



Одеського національного медичного університету ім. І. І. Мечнікова
(м. Одеса, Україна);



Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ,
Україна);



Національної

медичної

академії

післядипломної

освіти

ім. П. Л.Шупика (м. Київ, Україна);


Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя,
Україна);



Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького
(м. Львів, Україна);



Тернопільського

державного

медичного

університету

ім. І.Я. Горбачевського (М. Тернопіль, Україна).
Крім цього, у роботі конференції приймали участь співробітники
одного з провідних виробників ЛЗ, а саме ПАК «Фармак» та представники
Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних
працівників».

Всього на конференцію було подано до розгляду та опубліковано
17 (100,0%) науковий статей, в т.ч 8-м (47,06%) від закордонних авторів
(Великобританія, РФ та Республіка Казахстан). У вигляді тез доповідей
було отримано та опубліковано 76 тез (100,0%). Переважна більшість (63
тези або 82,90%) тез надійшла від вітчизняних науковців та представників
практичної фармації. 13 тез надійшло від авторів з країн дальнього та
близького зарубіжжя, насамперед з Федеративної Республіки Німеччини,
РФ,

Республіки

Казахстан,

Республіки

Узбекистан,

Республіки

Таджикистан. Збірник матеріалів конференції (тираж 100 прим.) містить
296 сторінок.
Погоджуючись з переважною більшістю учасників та виражаючи їх
консолідовану думку, організаційним комітетом ухвалено рішення про
проведення

наступної

V

Всеукраїнської

науково-освітньої

internet

конференції «Формування Національної лікáрської політики за умов
впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та
практики» у березні 2019 р.

