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Про Зимову школу
На створення Зимової школи 2016 організаторів надихнула Літня школа «Трансформація 
систем охорони здоров’я: Східна Європа» та Літня школа в Лугано, в Швейцарії, присвячена 
політиці, економіці та менеджменту в охороні здоров’я. Перша літня школа з «Управління в 
реформованій системі охорони здоров'я в Україні» була проведена у 2014 році та Друга в 
2015 році - за оцінками  учасників, спікерів і партнерів, Літні школи стали визначною подією 
в Україні та поза її межами.

Ми організовуємо Зимову Школу 2016 з громадського здоров’я в Україні з огляду на брак 
сучасної європейської освіти в громадському здоров’ї для українських професіоналів, а 
також через потребу діалогу між залученими до громадського здоров’я сторонами. 

Стимулювання розвитку громадського здоров’я в Україні є основним завданням Зимової 
школи. Ефективно функціонуюча система громадського здоров’я – це передусім результат 
мультисекторальної взаємодії. У Національній стратегії реформування охорони здоров’я в 
Україні на період 2015 – 2020 років визначено, що система має бути орієнтованою на «на 
підвищення відповідальності за збереження здоров’я та промоцію здорового способу життя, 
зміцнення соціальної свідомості та формування готовності протистояти надзвичайним 
подіям у сфері громадського здоров’я, наприклад, епідеміям. Основною функцією держави 
у сфері громадського здоров’я повинна бути розробка політики і стратегії в галузі профілак-
тики хвороб, охорони та промоції здоров’я». 

Універсальний понятійний апарат і спільна філософія є основою для успішного розвитку 
громадського здоров’я в Україні, а розподіл функцій та відповідальності потребує виваженої 
політики та кропіткої координації. Зимова школа має на меті прискорити впровадження 
системи громадського здоров’я в Україні як через освіту для професіоналів, так і через 
започаткування діалогу щодо громадського здоров’я на національному рівні. 

Модулі та Формат

Зимова школа 2016 пропонує дві паралельні тематичні секції, таким чином учасники можуть 
обрати найбільш цікаву і актуальну для себе секцію. Кожна тематична секція складається з 
двох триденних модулів, передбачених у розкладі протягом усіх шести днів Школи. 

Секція 1. Громадське здоров’я та основи епідеміології. Епідеміологія інфекційних та 
неінфекційних захворювань. Створення доказової бази. Термінологія. Побудова діалогу 
між усіма гравцями громадського здоров’я: європейський досвід та уроки для України.  

Секція 2. Комунікація в громадському здоров’ї. Комунікація є тим інструментом, який 
дає можливість мобілізувати всі ресурси, залучені до охорони громадського здоров’я. 
Комунікація є важливим інструментом, який може формувати поведінку окремих 
індивідів і залучати громаду до політики в охороні громадського здоров’я та її реалізації.  
Дана секція допомагає визначати мету та цільову аудиторію для комунікаційної страте-
гії; формулювати ефективні повідомлення та обирати відповідні канали комунікації.

Ранкові пленарні зустрічі та післяобідні обговорення найбільш актуальних тем доповню-
ватимуть інтерактивні заняття в Секціях. А також сприятимуть обміну досвідом і налаго-
дженню професійних контактів. 

Викладачі Школи – це провідні професори, експерти та фахівці зі ЮНІСЕФ, Швейцарського 
інституту охорони здоров’я та тропічної медицини (м. Базель, Швейцарія), Маастрихтського 
університету (Нідерланди), Європейської обсерваторії здоров’я та інші. 

Робочі мови: англійська та українська; передбачено синхронний переклад.

Заняття заплановані щоденно з 9:00 до 19:00 год. Очікується, що до початку школи учасни-
ки ознайомляться з наданими матеріалами.

Цільова аудиторія

Ми запрошуємо до участі у Зимовій школі спеціалістів громадського здоров’я, лікарів, 
управлінців закладів охорони здоров'я, фахівців інформаційно-аналітичних відділів, пред-
ставників міжнародних організацій та НДО, а також тих, хто приймає рішення як в охороні 
здоров'я, так і в дотичних до громадського здоров’я галузях у регіонах та на національному 
рівні: освіті, дорожніх службах, екології тощо. 

Як подати заявку на участь

Апліканти можуть подати свої документи у період з 1 по 30 жовтня 2015р. 

Аплікаційна заявка складається із заповненої електронної форми – анкети, та включає  
наступні частини:

1. Освіта та професійний досвід апліканта 
2. Стислий виклад Ваших досягнень та майбутніх планів до реалізації в   
   громадському здоров’ї
3. Стислий виклад Вашої мотивації до участі в Зимовій школі 2016. 

Консультативна рада та Організаційний комітет Школи оцінюватимуть лише ті заявки, які 
були подані своєчасно та в повному обсязі. Апліканти будуть поінформовані стосовно їхньої 
участі в Зимовій школі 2016 до 1 грудня. За результатами оцінювання буде обрано до 40 
визначних і мотивованих учасників.

Вартість участі

Найбільш визначним аплікантам (визначених за результатами відбору) буде надано грант 
на участь, що стало можливим за підтримки фінансових партнерів і партнерських організа-
цій. Звертаємо увагу, що грант не покриває витрати на проїзд, вечері та добові.

Стандартна вартість участі в Зимовій школі складає 20'000 гривень, що включає плату за 
навчання, навчальні матеріали, переклад, розміщення, кава-брейки та обіди.


