
У світі громадські організації називають третім сектором держави –
це невід’ємна складова суспільства,
де кожний громадянин або об’єднання мають змогу
висловити і відстояти свою точку зору, 
яка іноді не співпадає або часто вступає в протиріччя з офіційною. 

Саме вони є головною рушійною силою перетворень
у різних сферах діяльності суспільства, 

зокрема в медицині та соціальній сфері, 
і тому так цінуються і підтримуються своїми державами.



За ініціативи
кафедри сімейної медицини
Буковинського державного
медичного університету
створена Асоціація сімейних
лікарів Чернівецької області.

21 червня 2006 р. 

Станом на 01.10.2011 р. –
310 членів.



Конференції АСЛ
проводяться кожні 3 місяці,

розглядаються найбільш
важливі аспекти діяльності

сімейного лікаря. 
Особлива увага приділяється

профілактиці та ранній
діагностиці захворювань, 

медицині невідкладних станів, 
доказовій медицині. 

На конференціях
розглядаються робочі варіанти
протоколів надання медичної
допомоги сімейним лікарем
при невідкладних станах, 

розроблені співробітниками
кафедри та найбільш

досвідченими членами АСЛ.



Перелік науково-практичних конференцій, 
організованих Асоціацією сімейних лікарів Чернівецької області

1. „Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дітей”
2. „Лихоманка невизначеного генезу у загальнолікарській практиці”
3. „Сучасні підходи до діагностики та лікування пневмоній”
4. „Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії, 

асоційованої з цукровим діабетом другого типу: 
нові погляди на проблему з точки зору доказової медицини”

5. „Захворювання, що передаються статевим шляхом у практиці сімейного лікаря: 
профілактика, рання діагностика”

6. „Межові психічні розлади у практиці сімейного лікаря”
7. „Лікування артеріальної гіпертензії з позиції нових Рекомендацій

Європейського товариства кардіологів (2007) та
Української Асоціації кардіологів (2008)”

8. „ГРВІ у практиці сімейного лікаря”
9. „Гастроезофагеальна рефлексна хвороба, функціональна диспепсія: 

сучасні аспекти діагностики та лікування”
10. „Атеросклероз: сучасні погляди на патогенез та лікування, роль статинів”
11. „Бронхообструктивний синдром: рання діагностика, 

основні принципи лікування та профілактика”
12. „Сучасні аспекти патогенезу та ранньої діагностики туберкульозу легень”
13. „Генетичні основи здоров’я сім’ї”
14. „Атипові форми інфаркту міокарда у загальнолікарській практиці”



Крім основних завдань – підвищення професійного рівня та захисту прав
своїх членів, АСЛ займається освітянською роботою

як серед медиків, так і серед широких верств населення
щодо переваг та необхідності впровадження

сімейної медицини в практику охорони здоров’я. 



Приділяється увага формування нового стереотипу
роботи сімейних лікарів в умовах функціонування

майбутньої страхової медицини.



Для забезпечення безперервної
професійної освіти сімейних лікарів

на сервері Буковинського державного
медичного університету створений

та функціонує сайт кафедри сімейної
медицини (simmed.bsmu.edu.ua), 

до структури якого входить підрозділ
«Асоціація сімейних лікарів Чернівецької

області», що є важливим етапом
налагодження дистанційного навчання

лікарів-інтернів та лікарів-слухачів. 



Інтернет-сайт кафедри та АСЛ



Інтернет-сайт кафедри та АСЛ



На черзі створення на клінічній базі кафедри сімейної медицини у
КМУ «Міська поліклініка № 3» м. Чернівці

навчально-практичного центру з сімейної медицини.



Найбільш досвідчені члени Асоціації приймають участь у роботі
атестаційної комісії Головного управління охорони здоров’я Чернівецької
ОДА, що також сприяє підвищенню професійного рівня сімейних лікарів.

Наказ ГУОЗ ОДА
від 10.01.2011 р. № 3-к§4Склад атестаційної комісії ГУОЗ

Співголова комісії з сімейної медицини: 
Крикливець Л.Г. - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги населенню
та охорони здоров’я дітей та матерів управління організації та розвитку медичної допомоги
населенню Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
Члени комісії:
Білецький С.В. – президент Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області, 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини БДМУ;
Андрієць О.А. – д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології
з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ;
Іващук С.І. – к.м.н., доц. кафедри сімейної медицини БДМУ;
Мельничук Л.В. – головний педіатр управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, к.мед.н., 
доцент кафедри сімейної медицини БДМУ;
Знак О.Р. - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги населенню та
охорони здоров’я дітей та матерів управління організації та розвитку медичної допомоги населенню
Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
Бочаров А.В. - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги населенню
та охорони здоров’я дітей та матерів управління організації та розвитку медичної допомоги населенню
Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
Цинтар Т.П. - головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги населенню
та охорони здоров’я дітей та матерів управління організації та розвитку медичної допомоги населенню
Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
Ткачук Л.І. – заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні з поліклінічної роботи;
Лесюк Ю.М. – головний лікар обласного центру з профілактики і боротьби зі СНІДом; 
Бойко В.В. – міський позаштатний спеціаліст загальної практики-сімейної медицини, 
завідувач відділенням сімейної медицини КМУ «Міська поліклініка № 3».



ЕМБЛЕМИ

АСЛ Великобританії АСЛ Чернівецької області


