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Ця конференція стане нагодою ознайомитись з результатами проекту Європейського
Союзу, реалізованого в Україні, що розпочався у 2013 році. Цей проект під назвою
«ЕКОЛОГІЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ПРОЕКТИ НАВКОЛО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ
ВІДЧУЖЕННЯ. РОЗРОБКА, НАВЧАННЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ПРОЕКТІВ З ПИТАНЬ
ЗАХИСТУ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ ПОБЛИЗУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ
ВІДЧУЖЕННЯ» був спрямований на підтримку населення Іванківського району,
постраждалого від радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
покращуючи його загальну якість життя.
«Я рада організувати цю конференцію в Європейському парламенті, щоб отримати
результати трьохрічних досліджень здоров'я та навколишнього середовища населення,
проживаючого навколо Чорнобильської зони відчуження. Цей європейський проект є
результатом унікальної співпраці між Європейським парламентом та Європейською
комісією. Важливо, що європейські фонди не обмежувались лише матеріалом, а й зосередили
увагу на людях, їх здоров'ї та довкіллі», Мішель Рівазі, член Європейського парламенту.
ПРОГРАМА
9:00: ВІДКРИТТЯ.
Привітання Мішель Рівазі, заступник голови та Філіп Ламберц, співголова Групи зелених.
9:15: «Удосконалення діагностичних та терапевтичних заходів для дітей та дорослого
населення в Іванківському районі, використовуючи сучасне медичне обладнання, надане
Європейським Союзом у рамках проекту».
Д-р Оксана КАДУН, Головний лікар Іванківської центральної лікарні.
9:30: «Лабораторія радіометричного та спектрометричного аналізу в Іванківській
лікарні та її роль в оцінці впливу радіоактивного фактора на населення Іванківського та
Поліського районі».
Проф. Юрій БАНДАЖЕВСЬКИЙ, Голова правління Координаційного аналітичного
центру «Екологія та здоров'я», Іванків.
9:45: «Моніторинг радіоактивності та стану здоров'я дітей та територій Іванківського
та Поліського районів, його результати та основні напрями профілактичних заходів щодо
онкологічних та серцево-судинних захворювань».
Проф. Юрій БАНДАЖЕВСЬКИЙ, Голова правління Координаційного аналітичного
центру «Екологія та здоров'я», Іванків.
10:00: «Сучасний центр охорони здоров'я матері та дитини - важливий інструмент
захисту здоров'я населення в Іванківському і Поліському районах».
Д-р Микола МЕЛЬНИЧУК, директор Центру охорони матері та дитини в Іванківській
центральній лікарні.

10:15: «Інформаційно-консультаційний центр з гігієни харчування в Іванківській лікарні основна ланка профілактики захворювань, пов'язаних із впливом радіоактивності».
Д-р Наталія ДУБОВА, доцент кафедри гігієни харчування та гігієни дітей та підлітків
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Міністерства
охорони здоров'я України.
10:30: «Здоров’я та екологічні проекти навколо Чорнобильської зони відчуження».
Пан Паскаль ДАУРЕС, ДГ ДЕВКО, Європейська комісія.
10:45 - 11:45: Відгук від Європейського парламента.
Ребекка ХАРМС, член Європейського парламенту, Німеччина.
Молли Скотт КАТО, член Європейського парламенту, Великобританія.
11.15: ПІДСУМКИ.
«Пропозиції щодо продовження проекту».
Проф. Юрій БАНДАЖЕВСЬКИЙ
«Заключні зауваження».
Мішель РІВАЗІ
Контакт:
Проф. Юрій БАНДАЖЕВСЬКИЙ
Голова правління Координаційного аналітичного центру «Екологія та здоров'я»
Ключовий експерт проекту Європейського Союзу «Розробка, навчання та координація
проектів з питань захисту здоров'я людей, які мешкають поблизу Чорнобильської зони
відчуження»
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