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Обмежений доступ до системи охорони здоров'я, а також недостатня доступність соціальної 

інфраструктури є лише деякими з проблем, що виникають на польсько-білорусько-українському 

прикордонні. Реалізація тематичної цілі БЕЗПЕКА в рамках Програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 

спрямована, зокрема, на полегшення доступу до системи охорони здоров'я, протидію поширенню 

захворювань через кордони та сприяння розвитку соціальних послуг.  

На даний час з огляду на пандемію коронавірусу ми замислюємося про безпеку здоров'я частіше,  ніж будь 

коли раніше. Програма Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 приєдналася до боротьби з цим 

захворюванням - лікарням, які реалізують проєкти, що співфінансуються Програмою, були виділені 

додаткові кошти на придбання обладнання, тестів і засобів індивідуального захисту. 



Об'єднання тематики охорони здоров'я і безпеки на порозі XXI століття привело до появи нового поняття - 

безпека у сфері охорони здоров'я (health security). У травні 2001 року воно було описано в резолюції 

Всесвітньої організації охорони здоров'я під назвою Global health security: epidemic alert and response. 

У даній резолюції підкреслюється, що інфекційні захворювання поширюються незалежно від кордонів. 

Це доводить, наскільки важливими є спільні дії держав-сусідів при розробці механізмів 

протидії надзвичайним ситуаціям.  

Організовуючи Міжнародну Конференцію «Безпека у сфері охорони здоров'я на території Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна» ми хочемо спонукати вчених проаналізувати 

питання безпеки у сфері охорони здоров'я в контексті проєктів, що реалізуються в рамках Програми. 

Під час Конференції ми розглянемо та обговоримо наступні теми:  

1. Підвищення ефективності профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями.

2. Соціально-економічні наслідки епідеміологічних ситуацій.

3. Координація діяльності служб та інспекцій у разі виникнення епідеміологічних загроз.

4. Достовірне інформування про загрози, пов'язані з епідемією, різними інформаційними центрами

(включаючи державні установи та засоби масової інформації).

5. Різноманітність позицій і думок експертів та вчених з питань протидії загрозам пандемії.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

З метою участі в Конференції необхідно до 5 жовтня 2020 року надіслати електронний формуляр заявки, 

що містить основні дані, назву та короткі тези виступу (до 1000 знаків) національною мовою. 

Тези доповідей, які не відповідатимуть заявленій тематиці конференції, не братимуться до уваги. 

При розгляді заявок на участь у конференції пріоритет надаватиметься особам, які в своїх тезах торкнулися 

тематики проєктів, що впроваджуються на даний час або вже реалізованих в попередніх програмних 

періодах Програми Польща-Білорусь-Україна. Ми закликаємо потенційних учасників конференції 

ознайомитися з описами проєктів і врахувати їхню тематику в планованих виступах. Описи доступні 

за наступними посиланнями: 

Проєкти Програми 2007-2013: 

EN http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Book_of_projects_PL_BY_UA.pdf 

http://www.pl-by-ua.eu/en,5 

PL http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/ALBUM_POL_09.2016.pdf 

http://www.pl-by-ua.eu/pl,5 

http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Book_of_projects_PL_BY_UA.pdf
http://www.pl-by-ua.eu/en,5
http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/ALBUM_POL_09.2016.pdf
http://www.pl-by-ua.eu/pl,5


UA http://www.pl-by-ua.eu/ua,5 

RU http://www.pl-by-ua.eu/ru,5  

Проєкти Програми 2014-2020: 

EN https://www.pbu2020.eu/en/projects2020 

PL  https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020 

UA https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020 

RU https://www.pbu2020.eu/by/projects2020 

Заявки, надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. 

Учасникам конференції буде надіслана детальна інформація щодо організаційних питань. 

Оргкомітет вибере найцікавіші тези та запропонує їхнім авторам написати і представити свої доповіді на 

пленарному засіданні Конференції. Статті будуть опубліковані англійською мовою у збірнику матеріалів 

Конференції після її завершення. 

Решта учасників матиме можливість представити тези своїх доповідей в організованих тематичних групах. 

Гонорар авторам за надіслані тези, представлені доповіді та опубліковані тексти не передбачений. 

Робочі мови конференції: англійська, польська, українська та російська. 

http://www.pl-by-ua.eu/ua,5
http://www.pl-by-ua.eu/ru,5
https://www.pbu2020.eu/en/projects2020
https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020
https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020
https://www.pbu2020.eu/by/projects2020

