PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020
we współpracy z
Narodowym Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku

ZAPRASZAJĄ
do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE NA OBSZARZE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
PROGRAMU POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA

Data i miejsce:
18-20 listopada 2020 r. (nowa data!)
Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku
oraz
za pośrednictwem platformy on-line

Ograniczony dostęp do ochrony zdrowia oraz niewystarczająca dostępność infrastruktury socjalnej, to niektóre z
problemów występujących na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Realizacja w Programie Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020 celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO służy m.in. ułatwianiu dostępu do ochrony zdrowia,
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się chorób ponad granicami, a także sprzyja rozwojowi usług społecznych.
Obecnie, w związku z pandemią koronowirusa, częściej niż do tej pory myślimy o bezpieczeństwie zdrowotnym.
Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 włączył się do walki z pandemią – do szpitali realizujących projekty
współfinansowane przez Program trafiły dodatkowe środki na zakup sprzętu, testów i środków ochrony osobistej.

Połączenie tematyki zdrowia i bezpieczeństwa u progu XXI wieku zaowocowało pojawieniem się nowego pojęcia –
bezpieczeństwa zdrowotnego (health security). W maju 2001 roku zostało ono opisane w rezolucji Światowego
Zgromadzenia Zdrowia zatytułowanej Global health security: epidemic alert and response. Podkreśla się w niej, że
choroby zakaźne rozprzestrzeniają się niezależnie od granic, co pokazuje jak ważne są wspólne działania państw
sąsiadujących przy wypracowaniu procedur dotyczących przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym.

Organizując Międzynarodową Konferencję „Bezpieczeństwo zdrowotne na obszarze współpracy transgranicznej
Programu Polska-Białoruś-Ukraina” chcemy zachęcić naukowców do przeanalizowania problematyki
bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście projektów realizowanych w Programie. W trakcie Konferencji
podejmiemy i przedyskutujemy następujące tematy:
1. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i ich zwalczania.
2. Społeczno-ekonomiczne skutki sytuacji epidemiologicznych.
3. Koordynacja działalności służb i inspekcji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
4. Wiarygodne informowanie o zagrożeniach związanych z epidemią przez różne ośrodki
informacyjne (w tym: instytucje rządowe czy media).
5. Różnorodność stanowisk oraz opinii ekspertów i naukowców w przeciwdziałaniu sytuacjom
zagrożeń pandemicznych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W celu zgłoszenia chęci udziału w Konferencji należy wysłać do 19 października 2020 r. (nowy termin!)
elektroniczny formularz zgłoszeniowy zawierający podstawowe dane, tytuł i krótki abstrakt wystąpienia (do
1000 znaków) w języku narodowym.
Abstrakty, których tematy nie odpowiadają tematyce Konferencji nie będą brane pod uwagę.
Przy rozpatrywaniu zgłoszeń do udziału w Konferencji priorytetowo traktowane będą osoby, które w swoich
abstraktach poruszyły tematykę projektów realizowanych/będących w trakcie realizacji w dotychczasowych
edycjach Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Zachęcamy potencjalnych uczestników Konferencji do zapoznania
się z opisami projektów oraz uwzględniania ich tematyki w planowanych wystąpieniach. Opisy dostępne są pod
linkami:
Projekty Programu 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
RU http://www.pl-by-ua.eu/ru,5
UA http://www.pl-by-ua.eu/ua,5

Projekty Programu 2014-2020:
EN https://www.pbu2020.eu/en/projects2020
PL https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020
RU https://www.pbu2020.eu/by/projects2020
UA https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020
Formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Do zakwalifikowanych uczestników Konferencji zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące kwestii
organizacyjnych.
Komitet organizacyjny wybierze najciekawsze abstrakty i zaprosi ich autorów do napisania oraz wygłoszenia
referatów podczas sesji plenarnej Konferencji. Referaty zostaną wydane w formie publikacji pokonferencyjnej w
języku angielskim.
Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia abstraktów w zorganizowanych grupach tematycznych.
Autorzy nie otrzymują honorarium za zgłoszone abstrakty, referaty i opublikowane teksty.
Języki robocze konferencji: angielski, polski, ukraiński oraz rosyjski.

