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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Постковідний світ:
виклики та можливості», що відбудеться 15-16 квітня 2022 року в онлайн форматі.
ОРГАНІЗАТОРИ:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра медичної
психології, психосоматичної медицини та психотерапії
Міжнародна Платформа Психічного Здоров’я «Mental Health: Global Challenges of XXI Century»
(член Всесвітньої Федерації Психічного Здоров’я, www.mhgc21.org)
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ПАРТНЕРИ:
World Federation for Mental Health
Regis University, Ruekert-Hartman College for Health Professionals (USA)
Nursing Department, University of Thessaly (Greece)
Pyramind Services Ltd (Cyprus)
Zanzibar Psychiatric Association
Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
CПІКЕРИ:
Галина Іцкович, LCSW-R, Міждисциплінарна рада з розвитку та навчання (ICDL) ліцензований
клінічний соціальний працівник, магістр соціальної роботи Школи соціальної роботи Hunter
College. Психотерапевт. Є експертом DIR та клінічним консультантом Міждисциплінарної ради з
розвитку та навчання (ICDL), США.
Тема доповіді: Психотерапевтичне дистанційне лікування літніх російськомовних дорослих у
період пандемії.
Янніс Крисостому, PyraMind. Генеральний директор Pyramind Services Ltd, Кіпр.
Тема доповіді: Психічне здоров’я в “розумних” містах: роль технологій під час пандемії Covid-19.
Доктор Джошуа Креймер, PhD, Assistant Professor, Університет Регіса, Коледж медичних
працівників Рюкерта-Хартмана, Відділ консультування та сімейної терапії, Денвер, Колорадо,
США.
Тема доповіді: За межами вигорання: перехід від втоми від співчуття до задоволення від співчуття.
Моніка Аламдар-Німанн — дипломований соціальний педагог, науковець у сфері освіти та
соціології та Рейнхільд Зенк — дипломований психолог, соціально-педагогічний працівник,
старший психолог, психотерапевт, керівник Інституту концептуально-інтегративної методології.

Тема доповіді: виклики та наслідки коронарної кризи для дітей та підлітків – прагматичні
можливості дій на основі концепції інтегративної методології.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Розбудова програм та засад надання медичної та медико-психологічної допомоги
пацієнтам із постковідними розладами в Україні.
2. Спектр наукових досліджень, які займаються питаннями вивчення постковідних
наслідків для психічного здоров'я населення. Досягнення та перспективи.
3. Оцінка і питання діагностики, методів дослідження та діагностичних критеріїв у
пацієнтів із постковідними розладами.
4. Інтегративна допомога, психофармакотерапія, психотерапія, психосоматичний
тренінг, селф-менеджмент для пацієнтів із постковідними розладами.
5. Первинна медико-психологічна допомога, профілактика та реабілітація пацієнтів із
постковідними розладами. Поведінкові та психосоціальні механізми в процесі
надання допомоги пацієнтам.
6. Міждисциплінарний підхід у вирішенні питань допомоги пацієнтам із
постковідними розладами: діагностика, терапія, реабілітація .
МАЙСТЕР-КЛАСИ та ТРЕНІНГИ З ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ (із
видачею сертифікатів).
З урахуванням цих питань буде сформована програма засідань, яка буде оголошена на сайті.
Заплановано лекції та доповіді провідних вітчизняних та закордонних фахівців. Робочі
мови конференції: українська, англійська, російська.
До участі у роботі конференції запрошуються лікарі всіх спеціальностей, спеціалісти сфери
охорони психічного здоров'я та фахівці інших спеціальностей, які бажають поглибити знання в
даній галузі.
Реєстрація для слухачів на ефір обов’язкова! Участь безкоштовна. (Ви можете
зареєструватися на сайті www.mediamed.com.ua).
Посилання на трансляцію та умови підключення ви отримаєте у день конференції до 7 ранку
на електронну пошту, вказану при реєстрації. Увага! Реєструвати декількох учасників на однакові
контактні дані (№ телефону, електронну адресу) забороняється.
Учасники отримають електронний сертифікат, який можна буде роздрукувати.
Кількість балів відповідно до шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) за
участь у науково-практичній конференції:
1. з усною доповіддю
2. зі стендовою доповіддю
3. слухач
Докладніше про програму Конференції, місце проведення та реєстрацію відвідувачів - на
офіційному сайті співорганізатора ТОВ «МЕДІАМЕД» www.mediamed.com.ua
ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Усна доповідь
2. Стендова доповідь (за умови подання до публікації статті).
3. Майстер-клас
УСНА ДОПОВІДЬ
Презентація надається оргкомітету за 7-5 днів до конференції, для перевірки її відповідності
умовам он-лайн трансляції через канал YouTube. (оргкомітет зобов’язується не передавати доповідь
3-ім особам та не публікувати/використовувати презентацію без дозволу доповідача)

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ
Стендова доповідь надається оргкомітету у форматі Презентація Microsoft PowerPoint (.ppt,
.pptx). Кількість слайдів – 5-7 шт. Презентації буде опубліковано на сайті конференції: без
можливості завантаження.
МАЙСTЕР-КЛАС
Презентація надається оргкомітету за 7-5 днів до конференції, для перевірки її відповідності
умовам он-лайн трансляції через канал YouTube. (оргкомітет зобов’язується не передавати доповідь
3-ім особам та не публікувати/використовувати презентацію без дозволу доповідача)
Також обов’язково надається опитування до майстер-класу, у форматі – «обрати правильний
варіант».
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали конференції будуть надруковані в журналі «Психосоматична медицина і
загальна практика», який входить до переліку видань, у яких можуть публікуватися основні
результати дисертаційних робіт.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті по тематиці конференції.
Статті необхідно оформлювати відповідно до вимог журналу «Психосоматична медицина і
загальна практика»:- https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/information/authors. або https://emedjournal.com/index.php/psp/information/authors та в обов'язковому порядку оплатити публікацію.
Статті, оформлені без дотримання наведених правил, реєструватися не будуть. Не схвалені
до друку статті не повертаються. У разі змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно
сповістити редакцію окремим листом, підписаним усіма авторами.
Вся додаткова інформація стосовно публікацій:
Телефон: 099 002 80 56 (інформаційна підтримка журналу: асистент кафедри медичної психології,
психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця, Когут Анна Олесівна).
КОНТАКТИ: Електронна пошта: ua.psm.conf@gmail.com
Телефон кафедри: 063 801-88-38
Модератори:
Хаустова Олена Олександрівна: д. мед. н., професор, професор кафедри медичної психології,
психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця, лікар-психіатр.
Віктор Вус: представник ООН Всесвітньої Федерації Психічного здоров'я Європейського Бюро
ООН Офісу у Відні; Директор (2021-2023), Всесвітня Федерація Психічного Здоров'я; Координатор,
Міжнародна Платформа Психічного Здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики XXI століття»
(www.mhgc21.org ); старший науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології
НАПН України.
+380677408429
viktor.vus@mhgc21.org
Будемо раді бачити та чути Вас серед учасників конференції!
Від оргкомітету
Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та
психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця,
д. мед. н., професор

ЧАБАН О.С.

