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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

(МОЗ України)

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло лист від 08.06.2015 
№ 1844 Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння 
розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та повідомляє.

Ураховуючи актуальність питань розвитку паліативної допомоги 
населенню України за підтримки Міністерства охорони здоров’я ВГО 
"Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги" 
спільно з Національною академією державного управління при Президентові 
України та Національною медичною академією післядипломної освіти імені 
П.Л. Ш упика 01-02 жовтня 2015 року у м. Києві проводять Другий 
національний Конгрес з паліативної допомоги (надалі Конгрес).

Тематика конференції: нормативно-правові та організаційні засади 
надання паліативної та хоспісної допомоги; інтегрований підхід до надання 
допомоги пацієнту: лікування, догляд, психологічна та соціальна підтримка, 
засади та досвід їх забезпечення; науково-методичні, філософські, етичні 
засади розвитку паліативної допомоги; питання психологічної, соціальної та 
духовної підтримки пацієнтам при наданні паліативної та хоспісної 
допомоги.

Передбачається предметне обговорення стану та досвіду надання 
допомоги паліативним пацієнтам у педіатрії, геріатрії, онкології, психіатрії, 
при ВІЛ інфекції, знеболення тощо. Важливим аспектом Конгресу стане 
обговорення створеної робочою групою Стратегії розвитку паліативної 
допомоги в Україні та її прийняття.

У Конгресі приймуть участь провідні науковці з різних країн світу, 
пройде телеміст з фахівцями .в паліативній допомозі США.



У рамках Конгресу буде проведено 15 окремих секцій, які відбудуться з 
10-00 до 14-00 1 жовтня 2015 року. У 16-00 розпочнеться святкове відкриття 
Конгресу у Національній філармонії за адресою м. Київ, Володимирський
узвіз, 2.

Робочі пленарні та секційні засідання відбудуться 2 жовтня 2015 року з 
10-00 у Національній академії державного управління при Президентові 
України за адресою м. Київ, вул. Пугачова 12/2.

Витрати на проїзд та харчування буде здійснюватись за рахунок 
оргкомітету Конгресу. Проживання учасників може бути забезпечено 
безоплатно у гуртожитку Національної академії державного управління при 
Президентові України за адресою м. Київ, вул. М ельникова 36/1. Реєстрація 
учасників, що потребують проживання з 08-00 до 14-30 1 жовтня 2015 року у 
холі гуртожитку, інших -  у секціях та 02 жовтня 2015 року на пленарному 
засіданні.

Тези конференції та статті за темою доповідей буде опубліковано в 
журналі «Реабілітація та паліативна медицина».

Заявки на участь та матеріали для публікації у електронному вигляді 
надіслати на адреси: ^аЬр(о)икт.пєі, а також atsarenko@ gmail.com.

Контактний тел./факс: +380 44 482 36. Всі додаткові матеріали та 
ссилки на сайті ВГО "Українська ліга сприяння розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги".

Пропонуємо відрядити для участі в Конгресі заступників директорів 
департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та м. 
Києва, головних позаштатних спеціалістів департаментів: з питань надання 
паліативної та хоспісної допомоги, терапевтів, загальної практики/сімейної 
медицини, педіатрів, онкологів, психіатрів, геріатрів, з питань СНІД, 
фтизіатрів, .керівників закладів / відділень паліативної та хоспісної 
допомоги, голів осередків ВГО "Українська ліга сприяння розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги", що працюють в закладах та установах 
МОЗ, Мінсоцполітики, доповідачів, зацікавлених викладачів медичних 
навчальних закладів.
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