ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №1
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Конференція організована за підтримки:
Міністерства охорони здоров’я України
за сприяння
низки державних органів, міжнародних організацій, навчальних закладів, наукових установ,
громадських організацій
Організаційний партнер Благодійний фонд розвитку інновацій медицини “РІМОН”
ЗАПРОШУЄ
долучитися до проведення

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«ВІД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ДО СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я»
яка відбудеться 14-15 квітня 2016 року в м. Київ
Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2016 році
Учасники - до участі у роботі конференції запрошуються науковці, молоді вчені, докторанти,
аспіранти, лікарі – психіатри, сімейні лікарі, організатори охорони здоров’я, соціальні
працівникі, медсестри, психологи (очікувана кількість учасників – 250 чол.)
Місце проведення: м.Київ,
Конференц-центр готелю ПРЕЗИДЕНТ, вул. Госпітальна, 12 (проїзд ст.м. Палац спорту)
Заїзд учасників науково-практичної конференції планується 13 квітня 2016 року

Основні наукові напрямки конференції (попередні):
Ø Огляд системи охорони здоров’я України. Державна стратегія надання психіатричної та
наркологічної допомоги населенню.
Ø Оптимізація роботи психіатричної та наркологічної служб: в лікарні та поза її межами.
Ø Психосоціальна реабілітація осіб з психічними розладами.
Ø Проблема коморбідності в сучасній психіатрії, наркології та неврології.
Ø Діагностика, терапія та профілактика мультиморбідних розладів психоневрологічного профілю.
Ø Оптимізація підходів до надання психіатричної, неврологічної та медико-психологічної допомоги
відповідно до сучасних потреб учасників бойових дій та вимушених переселенців.
Ø Психологічна та психіатрична допомога військовослужбовцям і населенню в умовах війни, а
також на окупованих територіях.
Ø Еволюція психіатричних дефініцій та діагностичних категорій. Застарілі та нові діагностичні
категорії в МКХ-11 та DSM-5.
Ø Особливості перебігу психічних розладів, що маніфестують в ранньому дитячому віці, в зрілому
віці та у літніх людей. Особливості вікової патопластики клінічного перебігу розладів
аутистичного спектру, розладів із дефіцитом уваги та гіперактивністю.
Ø Нейрокогнітивні порушення при афективних розладах, шизофренії, деменціях та епілепсії.
Ø Соматичне здоров’я пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Порушення психіки та поведінки
при хронічних захворюваннях внутрішніх органів. Охорона психічного здоров’я як складова
загальної системи охорони здоров’я.
Ø Судово-психіатрична експертиза та організація застосування примусових заходів медичного
характеру.

Розклад роботи конференції (попередній)
Scientific conference with international participation-2016
Wednesday
Thursday
13th April
14th April
09.00-10.00

Conference registration

Posters

14.00-15.00
15.00-18.00
18.00-19.00
Participants arrivals,
conference registration

Welcome ceremony
Presidential symposium
/Main session

Symposium

Break & Coffee

Break & Coffee

Symposium
/Satellite symposium
Discussion
/Reflections

Posters

10.00-13.00

19.00-20.00

Friday
15 April

Symposium
/Satellite symposium
Discussion
/Reflections

Conference dinner

Спонсорські пакети участі
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР – 250 000 грн.
- сателлітний симпозіум 60 хв в програмі конференції;
- надання ексклюзивного права на розміщення баннерів в основному залі засідань під час
всього часу роботи конференції;
- виставковий стенд в холі до 15 м. кв.;
- надання пріоритетного права вибору місця для виставкого стенду;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів в тому числі з відривом від
виставкого стенду;
- надання можливості розміщення рекламної інформації в програмі конференції (2 ст.);
- розміщення логотипу компанії на всіх матеріалах конференції.
СПОНСОР (пакет 1) – 120 000 грн.
- доповідь в рамках основної програми конференції 20 хв. (2);
- виставковий стенд в холі до 10 м. кв.;
- надання пріоритетного права вибору місця для виставкого стенду (після Генерального
спонсора);
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів, в тому числі з відривом від
виставкого стенду та в наборі учасника конференції;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
СПОНСОР (пакет 2) – 65 000 грн.
- доповідь в програмі 15 хв. (2);
- виставковий стенд в холі до 6 м. кв.;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.
СПОНСОР (пакет 3) – 45 000 грн.
- доповідь в програмі конференції 15 хв. (1);
- виставковий стенд в холі до 3 м. кв.;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
- розміщення логотипу компанії у програмі конференції.

СПОНСОР (пакет 4) – 35 000 грн.
- доповідь в програмі конференції 15 хв. (1);
- банер-павук в холі в зоні виставки;
- надання можливості розповсюдження інформаційних матеріалів;
розміщення логотипу компанії у програмі конференції.

З усіх організаційних та фінансових питань стосовно можливості залучення до
проекту, звертайтесь будь ласка до організатора, відповідального за забезпечення
проведення заходу – Благодійного фонду розвитку інновацій медицини “РІМОН” та ФО-П
Пряникова Зоя Василівна – координатор проекту Ганна Ващенко, за телефоном +38 (044)
5375277, +38 (097) 3923701 або за електронною адресою: anna.vaschenko@rimon.in.ua,
http://rimon.in.ua

З повагою,
організаційний комітет

