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Обговорення гострих питань реформування
у стоматології
Ірина Петрівна Мазур, професор,
Президент ГО «Асоціація стоматологів України»

П

роцеси реформування медичної галузі в
Україні набирають оберти, суттєві зміни набувають фінансове забезпечення державного
медичного обслуговування та закладів охорони здоров’я,
автономізація бюджетних установ і перехід у комунальні
некомерційні підприємства. Першочергово ці зміни торкнулися стоматологічної галузі. Стоматологія потрапила
в «червону зону» фінансування, разом з тим не визначено
гарантований рівень надання стоматологічної допомоги
пільговим категоріям населення.
Непродумані кроки до реформування, відсутність діалогу з лікарями призведуть до втрати найбільшого скарбу
медичної галузі – трудового потенціалу. Кращі лікарі перейдуть у приватний сектор, роз’їдуться по світу в пошуках
заробітку. Але залишається питання, хто буде лікувати
українців. Для обговорення нагальних проблем реформування стоматології організатори охорони здоров’я 22 травня 2019 року зібрались на засідання координаційної ради
ГО «Асоціація стоматологів України». Засідання проходило у приміщенні Національного музею історії медицини
України (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37). Обговорювались питання проведення V національного українського стоматологічного конгресу, присвяченого сторіччю
формування української наукової стоматологічної школи
та 25-річчю заснування Асоціації стоматологів України
(доповідач – президент АСУ професор І.П. Мазур). Проведення конгресу заплановано в м. Києві у Президентготелі (вул. Госпітальна, 12), поступово наповнюється програма форуму, проводиться інформування про захід на
сторінках сайту асоціації та соціальних мереж.
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Про розробку проекту Національної програми профілактики основних стоматологічних захворювань як складової державної системи охорони здоров’я України
йшлось у доповіді віце-президента АСУ професора
С.А. Шнайдера, і було прийнято рішення про оприлюднення проекту до 1 вересня 2019 року, громадське обговорення до початку конгресу та прийняття програми на конгресі 18–19 жовтня 2019 році. Прийняття Національної
програми профілактики основних стоматологічних захворювань украй необхідне для подальшого прийняття й розвитку регіональних програм профілактики, що дасть
змогу обґрунтувати отримання фінансування для стоматології від органів місцевого самоврядування. Прийняття
регіональних програм надасть підстави визначити кількість лікарів-стоматологів для надання стоматологічної
допомоги в області, визначитися з необхідною інфраструктурою – медичними установами задля забезпечення
населення регіону.
У доповіді віце-президента ГО «АСУ» О.М. Вахненко
йшлося про роботу із включення медичної стоматологічної допомоги в перелік державних фінансових гарантій.
Активну дискусію та обговорення викликала доповідь віце-президента ГО «АСУ» професора П.М. Скрипнікова про організацію безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів. Було прийнято рішення про
обговорення цього питання на конгресі в жовтні.
Також у роботі координаційної ради АСУ прийняли
участь Інна Задорожна, компанія «Прем’єр-Експо» із презентацією міжнародного стоматологічного форуму. Людмила Євтушенко презентувала міжнародний науковопрактичний журнал «Стоматология. Эстетика. Инновации» для практичних лікарів і запросила до співпраці
науковців.
Рішенням IХ (XVI) з’їзду ГО «Асоціація стоматологів України», що відбувся 18–19 жовтня 2018 року, було
прийнято рішення про створення експозиції історії стоматології в Національному музеї історії медицини України.
У подарунок від ГО «Асоціація стоматологів України» у
фонди музею передано два томи старовинних книжок
ХІХ століття про медицину та прийнято рішення про підготовку експозиції для музею.
Члени координаційної ради та запрошені мали
нагоду ознайомитися з експозицією музею медицини і
прослухати цікаву інформацію про розвиток медицини
в Україні.
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5-й національний
український стоматологічний конгрес
«Стоматологічне здоров’я –
інтегральна складова здоров’я нації»
18–19 жовтня 2019 року.
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Громадська організація «Асоціація стоматологів України» має честь запросити вас до участі в роботі
V Національного українського стоматологічного конгресу «Стоматологічне здоров’я – інтегральна
складова здоров’я нації», який відбудеться 18–19 жовтня 2019 у м. Києві.
У рамках конгресу планується проведення науково-практичного симпозіуму молодих учених і лікарів.
Просимо надіслати заявки на участь зі стендовою або усною доповіддю на електронну адресу асоціації asu_uda@ukr.net. Секретаріат ГО «Асоціація стоматологів України», +38 (050) 334-30-59, Демідов
Андрій Валентинович. Строк подачі – 1 червня 2019 року.
Матеріали конгресу будуть надруковані в офіційному виданні ГО «Асоціація стоматологів України»,
журналі «Сучасна стоматологія» Crossref DOI-prefix: 10.33295, який включено в Перелік наукових
фахових видань МОН України з медичних наук (Наказ № 1714 від 28.12.2018 р.).
•
•

Форми публікацій:
статті;
тези.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
1. Статті (тези), направлені для участі в конференції, не повинні бути опублікованими раніше.
2. Мова – українська.
3. Назва файлу – за прізвищем першого автора повністю. Формат Microsoft Word, через півтора інтервали, гарнітура Times New Roman, 14 пунктів, без табуляторів, з полями зліва – 3 см, справа – 1 см,
зверху і знизу – по 1,5 см. На окремому аркуші вказати інформацію про авторів, а також адресу для
листування й телефони.
4. Публікації будуть прийняті до друку до 10.08.2019 р.
5. Статтям буде наданий індекс DOI.
6. Обсяг тез – до 2 сторінок, статей – 4–10 сторінок. Вартість публікації тез становить 350 грн, статті –
130 грн за сторінку.
7. Реквізити для оплати: картка «ПриватБанк» № 5168-7427-2100-4152.
8. Статті (тези) та скановану копію квитанції про оплату слід відправити на електронну пошту журналу
«Сучасна стоматологія»: E-mail: igor.zubnik@gmail.com, моб. тел.: +38 (099) 314-53-36, Сидорчук
Ігор Олександрович.
9. Обов’язково уточнюйте надходження статей і тез.

Оргкомітет конгресу.

