ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 66-12-05, тел/факс 66-12-11
E-mail: vinuoz@ukr.net

30.05.2019р. №01-3016

Директору департаменту
охорони здоров’я
Вінницької міської ради,
головним лікарям ЛПЗ

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації інформує, що 06.06.2019
року буде проведена

НАУКОВО–ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ з міжнародною

участю: «Біопсихосоціальні аспекти охорони психічного здоров’я».
Місце проведення: Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни.
Реєстрація учасників: о 9-00 06.06.2019
Початок роботи: о 10-00 06.06.2019
До участі в заході запрошуються: заступники головних лікарів з медичної
допомоги, практичні лікарі – спеціалісти, лікарі загальної практики – сімейної
медицини, педіатри, психіатри, психотерапевти, наркологи, неврологи, дитячі
психіатри та неврологи, педіатри, логопеди.

В.о. директора Департаменту

Бондаренко Т.В. 66-12-05

Н.Д.Марусяк

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
ГО «Інститут біопсихосоціальних аспектів здоров’я»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - ЗАПРОШЕННЯ
06.VІ.2019 р.
Відбудеться
Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Біопсихосоціальні аспекти охорони психічного здоров'я»
В умовах реорганізації суспільства, наближення існуючих систем до
європейських ідеалів, оптимізації всієї системи медичної допомоги надзвичайно
актуальними є питання охорони психічного здоров’я на загальнодержавному рівні. На
заході будуть розглянуті актуальні питання щодо основних проблем у сфері охорони
психічного здоров’я в Україні, їх причин, шляхів і способів розв’язання.
Зокрема, увага буде зосереджена на проблемах інформування суспільства щодо
психічного здоров’я, представлення науково-обґрунтованої̈ системи діагностики,
лікування та профілактики психічних розладів, системного впровадження галузевих
стандартів у сфері охорони психічного здоров’я та контролю якості послуг в сфері
охорони психічного здоров’я.
Програма конференції включає наступні напрямки:
1.
Надання допомоги пацієнтам з психічними розладами в практиці сімейного
лікаря.
2.
Клінічні стандарти надання спеціалізованої допомоги: діагностики, лікування,
експертизи та реабілітації, сучасні особливості профілактичної роботи.
3.
Психотерапія, реабілітація та ресоціалізація осіб з психічними розладами.
4.
Організаційно-правові аспекти надання психіатричної допомоги особам з
психічними розладами та питання медико-соціальної експертизи.
До участі запрошуються заступники головних лікарів з медичної допомоги,
практичні лікарі – спеціалісти, лікарі загальної практики – сімейної медицини, педіатри,
психіатри, психотерапевти, наркологи, неврологи, дитячі психіатри та неврологи,
педіатри, логопеди, організатори охорони здоров'я, військові медики, шкільні,
військові, практичні психологи, психологи частин МЧС, міліції, соціальні працівники,
волонтери. (Передбачувана кількість учасників 100 чоловік)
В межах конференції будуть проведені пленарні виступи та обговорення,
воркшопи, а також демонстрація комплексного підходу до надання спеціалізованої
допомоги.
Довідки з організаційних питань: доценти кафедри психіатрії, наркології та
психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна, Е-mail: ratsіborinska@gmail.com Тел.
+38(067)9943261, +38(050)9219038, +38(093)9052075;
Марункевич Ярослава Юріївна, Е-mail: yaroslavamarunkevych@gmail.com, Тел.
+38(067)9943261

