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Інформаційний лист 
 Цим листом повідомляємо, що згідно з «Реєстром з’їздів, конгресів, 

симпозіумів , науково – практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться 

у 2019році», і який затверджений МОЗ України та НАМН України,  

31 жовтня -01 листопада 2019 року у м. Києві відбудеться Науково- освітній форум 

«Академія інсульту - 2019» (далі – Форум), де розглядатимуться питання боротьби з 

серцево- судинними захворюваннями та інсультом, які залишаються одним із важливіших 

завдань державної політики у галузі охорони здоров’я.    

Форум організований ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» за підтримки 

Міністерства Охорони Здоров’я України, Європейської інсультної організації, проекту 

Ініціативи Ангелів, Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика. Програмою форуму передбачені:  наукові лекції, доповіді, дискусії та освітні 

програми для фахівців з питань діагностики, профілактики, надання медичної допомоги та 

реабілітації пацієнтам, що перенесли інсульт та впровадження їх у практичну охорону 

здоров’я. 

31 жовтня – 01 листопада 2019  основна програма   форуму , в рамках  якої 

планується проведення пленарне засідання «Проблеми боротьби з інсультом в період 

реформування галузі охорони здоров’я в Україні: нові підходи в реформуванні вторинної 

ланки допомоги при інсульті»  за участю  міжнародних партнерів, представників  

Міністерства охорони здоров’я,  Національної служби здоров’я України, Центру 

громадського здоров’я МОЗ України, провідних спеціалістів галузі, громадськості та 

представників пацієнтів. 

02 листопада 2019  в рамках  позапрограмної  освітньої сесії " Інсульт для фахівців"  

відбудеться спеціалізований тренінг для сімейних лікарів та медичних сестер «Інсульт: 

роль та  сучасні компетенції  фахівців первинної ланки» 

Для участі в форумі запрошуються  головні позаштатні спеціалісти структурних 

підрозділів з питань охорони здоров’я  обласних, Київської міської державних адміністрацій 

зі спеціальностей «Неврологія», «Нейрохірургія», «Кардіологія», «Загальна практика – 

сімейна медицина», «Ендокринологія», «Екстрена медична допомога», а також провідні 

науковці в цих напрямках. 

Інформація щодо участі в заході: 

1. Подання тез до 25 вересня  2019. 

2. Реєстрація для участі в спеціалізованому тренінгу для сімейних лікарів та медичних 

сестер «Інсульт: роль та  сучасні компетенції  фахівців первинної ланки»» до 25 

жовтня  2019 (є обов’язковою). 

3. Сертифікат конференції оцінюється  таким чином: 

 учасник  конференції  -  10 балів ( підставою є сертифікат конференції) 

 доповідач конференції - 30 балів ( підставою є програма конференції) 

Подання тез, реєстрація для участі  проводиться  

www.uabi.org.ua   
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