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Установи-організатори проведення Конгресу:
	ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України 
	Національний Інститут Раку


За підтримки:
Європейської асоціації паліативної допомоги
	Міністерства охорони здоров'я України
	Міністерства соціальної політики України
	Національної академії медичних наук України,
Національної академії педагогічних наук
	МБФ «Відродження»
Редакції журналу «Реабілітація і паліативна медицина»



Місце проведення Конгресу:
Національна академія державного управління при Президентові України (03057,Київ, вул. Ежена Потьє, 20)
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
(04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Мета проведення Конгресу: сприяння створенню і розвитку системи паліативної і хоспісної допомоги в Україні.


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ТЕМАТИЧНИХ РОЗДІЛІВ КОНГРЕСУ:


Основні Засади державної політики. Національна стратегія розвитку системи паліативної допомоги в Україні: нові реалії, виклики та завдання;
Науково-методичні і філософські засади розвитку паліативної допомоги: 
2.1Місце науки у розвитку паліативної допомоги в Україні. Танатологія ;          
2.2Сучасні підходи та методи психологічної підтримки паліативних пацієнтів та їх родичів                                                                                                                                                         2.3Медичний психолог при наданні паліативної допомоги              
2.4Профілактика професійного вигорання при наданні паліативної і хоспісної допомоги                                                                                                                                                         2.5Етичні та духовні засади паліативної і хоспісної допомоги. Впровадження системи капеланства
Організаційно-правові та соціально-економічні принципи розвитку паліативної допомоги:
	Визначення єдиної термінології та понять в системі паліативної допомоги
	Хоспіс - це основний центр для проведення організаційної, методичної і навчальної роботи  паліативної допомоги у регіоні.
	Виїзна служба паліативної допомоги: досвід та проблеми 

Особливості надання паліативної допомоги в міській та сільській місцевості 
Нормативно-правова база розвитку паліативної і хоспісної допомоги 
Контроль за обігом наркотичних засобів в медичній сфері: перешкоди доступу до лікарських засобів та шляхи вирішення 
	Стандарти надання паліативної допомоги 
Догляд за паліативними пацієнтами. Роль і місце медичної сестри 
	Взаємодія медичної та соціальної служб при наданні паліативної допомоги
	Надання паліативної допомоги в системі соціального захисту
3.11 Механізми фінансування, благодійність, Фандрейзінг 

Система підготовки, перепідготовки кадрів для паліативної та хоспісної допомоги;
Організаційно-клінічні аспекти системи паліативної допомоги:
	Місце та роль сімейного лікаря у паліативній допомозі
 Забезпечення якості надання паліативної допомоги
Надання паліативної допомоги онкологічним хворим
	Особливості надання паліативної допомоги дітям
	Надання паліативної допомоги в геріатрії
Надання паліативної допомоги у психіатрії
	Особливості надання паліативної допомоги хворим з хронічними інфекційними захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, гепатити тощо)
	Паліативна допомога та народна і нетрадиційна медицина 
	Показання для переведення пацієнтів під паліативний догляд серед дорослого населення та у педіатрії
	Ведення хронічного больового синдрому при наданні паліативної допомоги дорослим, дітям та підліткам
	Реабілітація та догляд за паліативними пацієнтами, які постраждали під час АТО
Роль громадських організацій та суспільства у розвитку системи паліативної допомоги. 
Особливості волонтерства у паліативній допомозі.

Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська. Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Під час роботи Конгресу відбудуться:
пленарні засідання;
секційні засідання;
сателітні сесії;
	стендові доповіді.


Для участі у конгресі необхідно до 1 вересня 2015 р. надіслати заявку, статті та тези для публікації матеріалів конгресу в Міжнародному журналі «Реабілітація та паліативна медицина» відповідно до вимог публікації наукових матеріалів в журналі.
З питань, пов'язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися за тел. (044) 482 36 75; ligahp@ukr.net; (044) 455 62 92; natvasus@umail.com; atsarenko@gmail.com 




Ініціативна група Конгресу:

Князевич Василь Михайлович -Голова правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор медичних наук; (044) 482 36 75; ligahp@ukr.net;
Моісеєнко Раїса Олександрівна - Перший заступник Голови правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук; HYPERLINK "mailto:v-moiseenko@ukr.net" v-moiseenko@ukr.net 067 4481511	
Губський Юрій Іванович -заступник Голови правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», директор Державного навчально-методичного центра паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор; тел. (044) 205-48-61 ; info@paliativecare.gov.ua .
Колеснік Олена Олександрівна - директор Національного інституту раку, доктор медичних наук, заслужений лікар України 
Нетяженко Василь Захарович – Головний позаштатний терапевт МОЗ України
Федосюк Роман Миколайович - Головний позаштатний анестезіолог МОЗ України
Ященко Юрій Борисович – Головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія»
Царенко Анатолій Володимирович - член правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»,в.о.завідувача кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, кандидат медичних наук, доцент;. ; 0673101675, atsarenko@gmail.com. 
Васюк Наталія Олегівна - доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук здержавного управління; тел. (044) 455 62 92; natvasus@gmail.com
Яковенко Ігор Валентинович - радник голови правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»; (044) 482 3675 
Чайківська Дзвенислава Романівна -ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»; (044) 482 3675
Гвоздецька Ольга - директор департаменту ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»





