Інформаційне повідомлення
про IY круглий стіл Народного проекту «Живи, солдате!»
26 лютого 2015 року

14.00 – 17.45

26 лютого 2015 року о 14.00 у приміщенні ГУАМ (м. Київ, вул.
Софіївська, 2а, 4 поверх) відбудеться черговий, IV круглий стіл нашого
проекту
на тему «Співробітництво з іноземними партнерами з питань
реалізації проблем комплексної нейрореабілітації та протезування
для ветеранів АТО в Україні».
Основною метою зазначеного проекту є повернення ветеранів АТО в мирне
працездатне життя, як повноцінний трудовий ресурс країни, збереження генофонду та
здоров’я української нації.
Програмою ІУ круглого столу передбачено розгляд актуальних питань:
1) обмін досвідом з з італійською компанією з виробництва протезів з електронним
інтелектом «Corpora» www.corporaortopedia.it та реабілітаційним центром “Fondazione
Centri di Riabilitazione Padre Pio” www.fondazionecentripadrepio.it. щодо історії успіху
протезування та реабілітації 58 лівійських бійців-ампутантів на базі реабілітаційного
центру під патронатом римо-католицької церкви в Італії,
2) обговорення питань можливого протезування та комплексного реабілітаційного
супроводу за участю іноземних партнерів для бійців АТО,
3) залучення інноваційних технологій та обміну досвідом,
4) пошук спільних поглядів на можливість ефективної реабілітації та протезування
бійців АТО,
5) вироблення алгоритмів спільної діяльності.
Порядок денний круглого столу:
14.00 – 15.30
- Зустріч з представниками італійської компанії з виробництва протезів з електронним
інтелектом «Corpora» та реабілітаційного центру “Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio”;
- презентація виробів, технологій комплексного протезування та реабілітації та
пропозиції щодо двостороннього співробітництва;
- обговорення шляхів та алгоритмів обміну технологіями та досвідом співпраці з
українськими протезними підприємствами та реабілітаційними центрами.
15.30 – 15.45
- Кава-пауза, обговорення актуальних питань в кулуарах.

15.45 - 17.45
- Практична дискусія щодо стану пацієнта, запланованого до безкоштовного
протезування компанією «Corpora»;
- Зустріч з деякими пацієнтами, які потребують термінового протезування та
обговорення існуючих проблем у реалізації такого протезування та пошук шляхів
їхнього вирішення;
- Проблеми духовно-душевного відновлення та гармонізації особистості серед
постраждалих в АТО. Пошук ефективних алгоритмів взаємодії релігійних організацій та
реабілітаційних центрів.
Запрошуємо Вас долучитися до соціального проекту повернення якості
життя поранених в АТО і завітати на круглий стіл з консолідації зусиль
громадськості для реалізації народного проекту «Живи, Солдате!».
Кількість учасників обмежена. Реєстрація на круглий стіл до 15 лютого 2015 року.
У разі Вашої зацікавленості просимо зареєструватися за адресами:
lyudmila-lukyanenko@yandex.ru, Freelena22@gmail.com,
aбо за телефонами: +38(044)2352090; (093) 7511101 – Людмила Лук’яненко;
(096) 1816491 – Ізмайлова Олена.
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