
                                                                                                                                                                                  

 

 

Народний проект   

    

                           

Третій круглий стіл на тему  
 «Реалізація проблем комплексної нейрореабілітації  
та протезування для ветеранів АТО в Україні» 

 

04 лютого 2015 року                           12.00 – 17.00 
 

Вельмишановні колеги! 

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!» 

 

 Проблематика круглого столу: 

1. Пошук алгоритмів ефективної взаємодії у формуванні нового статусу 

постраждалих в АТО з метою активного повернення поранених в АТО  до 

мирного життя шляхом протезування та комплексного 

нейрореабілітаційного супроводу на медичному, протезувальному, 

родинному, духовному, соціальному, та професійному рівнях. 

2. Пошук алгоритмів ефективної взаємодії державних органів та народної 

ініціативи як з боку громадських, волонтерських організацій, так і 

бізнесових структур для ефективного відновлення постраждалих в АТО.  

 Порядок денний круглого столу: 

Сесія 1.  
12.00 – 14.00   для лікарів, протезувальників та реабілітологів:  
 
Практична дискусія та пошук ефективних алгоритмів в спільній роботі 
лікарів-травматологів, протезних підприємств та реабілітаційних центрів  
на кінцевий результат – повернення  якості життя та працездатності 
ветеранам АТО.    
                                        



                                                                                                                                                                                  

 

14.00–14.30  
Кава-пауза.  
Обговорення в кулуарах нагальних  питань. 
 
Сесія 2.  
14.30  – 16.30  для військових капеланів, священників різних конфесій, 
духовних наставників, лікарів, психологів та реабілітологів, волонтерів. 
 
Проблеми духовно-душевного відновлення  та                                          
гармонізації особистості серед    постраждалих в АТО. Пошук ефективних 
алгоритмів взаємодії релігійних організацій та реабілітаційних центрів. 
 
16.30 – 17.00  
Кава-пауза.  
Обговорення в кулуарах нагальних   питань. 
 

Посимо усіх бажаючих зголошуватися до доповіді до 20 січня 2015 року. 

Формат проведення круглого столу: очно-дистанційний мозковий штурм та 

формування алгоритмів взаємодії різних команд.   

Захід відбудеться 04 лютого 2015 року з 12:00 до 17:00 у приміщенні 

ГУАМ (м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, 4 поверх). 

Кількість учасників обмежена.  

Обов’язкова реєстрація для участі в роботі круглого столу  через E-mail 

lyudmila-lukyanenko@yandex.ru 

Або за телефонами: +38 (066) 4435105, +38 (063) 4774141, +38 (044) 2352090           tel.: +39 

(342) 5563379, +38 (066) 4435105, +38 (044) 2352090 

 

Науковий керівник проекту                                          чл.-кор. АТН України, д.м.н. Лущик У.Б.   

 

Керівник проекту  
з адміністративно-організаційної роботи                                               А.А. Ромашко 

 

Інформація для контактів:  

Вся інформація про проект на сайті - http://angio-veritas.com/portfolio-view/zhyvy-soldate-2/ 

E-mail: info.innmed@gmail.com             Skype: curator-vv 



                                                                                                                                                                                  

 

 

 


