
Кафедра  психіатрії,  наркології,  неврології  та  медичної  психології
медичного  факультету  Харківського  національного  університету  імені
В.Н. Каразіна  запрошує  усіх  бажаючих  до  участі  у  круглому  столі
«Терапевтичний альянс у практиці сімейного лікаря. Сучасний погляд: ризики,
принципи, технології»,  який проходитиме на базі  Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна  23 березня 2018 року та розпочнеться о 10.00
годині  у  конференц-залі  (ауд.  № 650  –  ім.  проф.  П. О. Бутковського)
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  за  адресою:
Майдан Свободи, 6 (6 поверх).

Круглий  стіл  відбудеться  при  підтримці  Харківської  медичної  академії
післядипломної  освіти,  відділення охорони психічного здоров’я  академії  наук
вищої  освіти  України,  Міжнародної  академії  освіти  і  науки,  науково-
практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, Асоціації
психотерапевтів і психоаналітиків України. 

В  рамках  круглого  столу  будуть  висвітлені  актуальні  питання  якісної
взаємодії  між  лікарем  та  пацієнтом  з  урахуванням  особливостей  медичної
реформи  в  Україні,  а  саме  сучасного  погляду  на  проблему  терапевтичного
альянсу як такого, що є найнеобхіднішим для вдалого проведення першого етапу
реформи медичної галузі.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ:

1. Медична  реформа:  виклик  професійній  придатності  сучасного
сімейного лікаря.

2. Терапевтичний  альянс  як  найважливіше  в  рамках  проведення
першого етапу медичної реформи в Україні (до 2020 року).

3. Сучасний погляд на проблему терапевтичного альянсу:  принципи
побудови та фактори ризику та технології.

4. Комунікативні навички сучасного сімейного лікаря.
5. Людино-центрований підхід в роботі сімейного лікаря.
6. Супервізія  як  сучасний  метод  підвищення  професійної

компетентності лікарів загальної практики.

Учасники  круглого  столу: організатори системи охорони здоров’я,
сімейні лікарі, медичні психологи, психіатри, психотерапевти.

Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська.

У  конференції  будуть  приймати  участь  вітчизняні  та  іноземні  фахівці
(України та Швейцарії).

Лікарям  різного  профілю  (організаторам  системи  охорони  здоров’я,
сімейним  лікарям,  медичним  психологам, психіатрам,  психотерапевтам) та
іншим зацікавленим особам інформативними стануть доповіді щодо сучасних
підходів проведення медичної реформи в Україні (Сердюк О.І.) та у зв´язку із
цим про сучасний погляд на проблему терапевтичного альянсу (Пономарьов В.І.,
Денисенко Д.М.).



Серед доповідей,  які  вирізняються за  своєю тематикою, є  повідомлення
про: історію розвитку сімейної медицини в Україні (Ніколенко Є.Я.),  принципи
взаємодії сімейних лікарів та психіатричної служби (Козідубова В.М., Гончаров В.Є.),
принципи  побудови  довіри  у  взаємодіях  лікаря  та  пацієнта  як  чинника
формування  комплаєнсу  (Шестопалова  Л.Ф.,  Бородавко  О.О.),  дослідження
людино-центрованого  підходу  в  роботі  сімейних  лікарів  (Штриголь  Д.В.),
комунікативні  навички  сучасного  сімейного  лікаря  (Вовк  В.І.,  Суворова-
Григорович Г.О.), а також питання супервізії як сучасного методу підвищення
професійної  компетентності  лікарів  загальної  практики  (Михайлов  Б.В.,
Вашкіте І.Д.). 

Особливістю круглого столу «Терапевтичний альянс у практиці сімейного
лікаря. Сучасний погляд: ризики, принципи, технології» є проведення цікавого і
змістовного  майстер-класу  від  провідних  вітчизняних  та  зарубіжних
спеціалістів: «Можливості та техніки супервізії» (Штриголь Д.В., Вашкіте І.Д.,
Фріцше Л.).

Оргкомітет сподівається на те, що учасники круглого столу скористаються
можливістю  поглибити  свої  теоретичні  знання,  здобудуть  нові  практичні
навички,  зможуть  обмінятися  власними  науково-практичними  здобутками  і
отримають незабутні враження від цікавих доповідей та майстер-класів. 

Контактна особа – завідувач кафедри психіатрії, наркології, неврології та
медичної психології  – д.мед.н., проф. Пономарьов Володимир Іванович (моб.
тел.: 050-872-88-23, 098-544-22-06).

E-mail: psychodep  .  kh  @  gmail  .  com  
Сайт кафедри: http://psychodep.univer.kharkov.ua
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