Медики влаштують фестиваль для популяризації науки, здорового способу життя і нових відносин з
пацієнтами

Медичні пікніки
19 травня 12:00 – 17:00
Парк ім. Т. Шевченка, Київ

19 травня з 12:00 до 17:00 у київському Парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні пікніки. Захід проводиться в
рамках Року науки в Києві і має на меті зруйнувати бар’єр «лікар – пацієнт», розібратися в перипетіях медичної
реформи, популяризувати здоровий спосіб життя у пізнавальній формі та познайомити киян з лікарями у
неформальній атмосфері.
На медичному фестивалі всі охочі зможуть дізнатися, що відбувається всередині організму людини, як надавати
першу медичну допомогу та залишатися здоровим.
«У свідомості суспільства вкорінилися десятки міфів, пов’язаних з охороною здоров’я, і ми налаштовані їх
зруйнувати. Хочемо розвіяти зайві вагання стосовно вакцинації, розповісти про те, чому гомеопатія насправді не
може вилікувати, і навчити молодих батьків правильно доглядати за малюками й не боятися примарних
проблем», – пояснює координатор Медичних пікніків Анастасія Шелевицька.
Завдяки мультидисциплінарному підходу та ігровому методу кожен переконається, що всі галузі науки
безпосередньо впливають на здоров’я та життя людини. Так, відвідувачі зможуть власноруч виділити ДНК,
визначити кислоту середовища за допомогою капусти, дізнатися про компоненти крові та побачити їх власними
очима в окуляр мікроскопа.
Гості пікніку зазирнуть всередину людини в прямому сенсі слова – на фантомі в людський зріст можна буде
побачити будову тіла людини зсередини, будову та зовнішній вигляд внутрішніх органів. А на спеціальному
майстер-класі будь-хто зможе опанувати основи курсу рятівників. Навіть діти навчаться надавати першу
допомогу, яка часто рятує життя. Організатори радять не оминати увагою цей тренінг.
Важливо, що відвідувачі медичного пікніку зможуть у комфортній обстановці поспілкуватися з лікарями різних
спеціальностей, заслухати лекції про сучасні медичні тренди та проблеми, поставити свої запитання про все, про
що «раніше соромились запитати». З огляду на кількість запитань у населення, зокрема, щодо медичної
реформи, такі зустрічі важливі тим, що розпочинають діалог між пацієнтами та лікарями.
Цікаво, що на Медичному пікніку зустрічати гостей будуть не тільки лікарі, а й філологи. Так до заходу долучився
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, який розкаже про хвороби та фобії відомих письменників, а
також, яким спортом вони займались і чи слідкували за своїм здоров'ям. І наостанок, усіх навчать писати
справжнім пером! Адже це медичний пікнік, а писання гусячим пером дуже корисне для дрібної моторики.
Завданням проекту є популяризація науки серед молоді: дітей, школярів, студентів, молодих батьків. Нагадаємо,
проект «Рік науки в Києві» став можливий завдяки підтримці киян на Громадському бюджеті міста. Офіційний
партнер фестивалю – медична мережа «Добробут».
Більше про захід: https://www.facebook.com/events/1972927479631331/
Сторінка Наукових пікніків у Facebook: https://www.facebook.com/ScientificFun
Анастасія Шелевицька
координатор Медичних пікніків
093 300 76 69
fb.com/anastasiya.shelevytska

Ксенія Семенова
координатор Наукових пікніків
063 954 85 20
fb.com/shelevytska

1. Лекторій 13:00 – 17:00.
13:00 Олександр Ябчанка "У чому суть
реформи системи охорони здоров’я і що
потрібно
для
її
реалізації",
речник
Міністерства охорони здоров'я
13:20 Лідія Бабіч "Дитячий плач, як виклик
для батьків", педіатр, керівник медичного
напряму клініки "Особливі"
13:40 Отто Стойка "Чому ми куримо? Чи є
альтернатива?", головний лікар Київського
міського центру здоров'я
14:00
Тетяна
Анікєєва
"Правильний
медичний огляд, або чому неефективна стара
система стандартних мед. оглядів у сучасному
світі",
Медичний
директор
напрямку
"Дорослі" ММ Добробут
14:20 Станіслав Устінов "Топ 10 міфів в
онкології", онколог ММ Добробут
14:40 Володимир Герасимов "Сучасна
флебологія,
розвінчування
міфів
про
лікування варикозу", судинний хірург,
флеболог ММ Добробут
15:00
Оксана
Виговська
"Актуальні
інфекційні захворювання сьогодення у дітей.
Чи все ми про них знаємо?" доктор медичних
наук, дитячий інфекціоніст 15:20 Тетяна
Рязанцева "Наука і література - разом крізь
віки", доктор філологічних наук
15:40 Наталія Васецька "Вакцинація – наш
спільний захист", медичний менеджер
кампанії GSK
16:00 Аркадій Водяник "Прихована селекція.
Чи зможемо ми виростити супербактерію до
2050", лікар-педіатр
16:20 Ольга Маслова "Здоровий спосiб
життя: 50 вiдтiнкiв трактування", кандидат
біологічних наук, популяризатор науки
16.40 Ольга Ільюхіна "Тарілка здорового
харчування",
автор
проекту
"Здорове
харчування для дітей"
2. Міжнародна зелена школа, Фонд
"Відкрита політика" - Екологія та взаємодія
людини з навколишнім середовищем;
Київський міський центр здоров‘я - Вплив
паління на людський організм
3. Дніпролаб - Лабораторна діагностика,
основні принципи,практичне
виконання.
Проведення езофагоскопії на макеті
4. Асоціація студентів біотехнологів НАУ,
кафедра хімії НАУ - Виділення ДНК власноруч,

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

визначення
кислоти
середовища
за
допомогою капусти, компоненти крові в
окулярі мікроскопа, клітини рослин, а ще
хімічна магія.
5. Інститут зоології НАНУ - Комахи та інші
членистоногі. Корисні та небезпечні для
людини тварини
- Андрій Тимченко, лікар-невролог Проведення діагностики, майстер клас по
правильному формуванні постави
- ДНІ науки, Моя наука - Генетично
модифікована миша. ГМО це зовсім не
страшно
6. Проект "Здорове харчування для дітей" Комплектація здорової тарілки. Майстер клас
для дітей, як завжди бути здоровими
7. Кафедра загальної хірургії №2 НМУ ім.
О.О. Богомольця - Ляпароскопічна операція на
тренажері
- Ініціатива Surgery - Накладання швів,
хірургічні вузли
8. Медичний центр педіатрії розвитку
"Особливі"
Проведення
арт-терапії,
підготовка дитини до школи
9. Третій медичний факультет НМУ ім. О.О.
Богомольця – Майстер клас з остеосинтезу,
правила антропометричних вимірів дитини,
мікроскопія волосини, шкіри.
10. Doctor Sam - "Малюнок сім'ї"
Психологічна
метедика,
до
дозволяє
зробуміти сприйняття навколишнього світу
дитиною.
Профком студентів НМУ – Гра в лікарню,
медичні загадки, медична англійська. Будова
серця, кровообіг.
11. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України - Розвиток дрібної моторики,
писання пером. Хвороби і фобії в літературі
- ГО "Батьки за вакцинацію" - Розвінчування
вакцинальних міфів
12. НДІ експериментальної та клінічної
медицини НМУ ім. О.О. Богомольця Принцип вакуумного набору біологічних
рідин, переваги одноразових систем. Чому
потрібні правила підготовки до аналізу
- Кафедра інфекційних хвороб НМУ ім. О.О.
Богомольця - Макропрепарати гельмінтів.
Малярія, філяріоз під мікроскопом
13. ГО "Вакцинація" - Користь вакцинації.
Навчально-розважальні ігри

14. UNIСEF - Місто здоров'я. Майстер класи
для дітей. Можливість побути маленьким
лікарем. Спілкування про вакцинацію.
15, 16. Київський медичний університет "Внутрішній світ людини" анатомічні макети,
дерматоскопія
шкірних
новоутворень,
стоматологія з середини
17. Медична мережа Добробут - лабіринт
"Країна Здоров'я Добробут". Навчальносимуляційний центр Добробут - курси
надання невідкладної медичної допомоги та
екскурсія автомобілем швидкої допомоги.
Тренінги з надання домедичної допомоги.
18. ГО "Медико-тактична група Київ"
19. ГО "Центр спеціальної підготовки"
20. ГО "44 Навчальний Центр"
21. Ukranian medical students association
22. ГО "Захист Патріотів"
23, 24. Експрес тестування на ВІЛ інфекцію
та консультація лікаря
Лекційні зони
25. З лікарем на траві про те, що ви не
встигли запитати в поліклініці
13.00 – 13.30 Олександр Гоменюк, лікартравматолог – "Травми у дітей"
13.30 – 15.00 "Півтори години спілкування з
МОЗ"
15.00 – 15.20 Ірина Гордієнко, лікарневролог – "Дитячі істерики: як реагувати?"
15.20 – 15.50 Олексій Риков, головний
дитинолог ММ Добробут – "ГРВІ - розумні
підходи для розумних батьків"
15.50 – 16.10 Максим Розяєв, лікар-педіатр
– "Розмова про аутизм (Діти дощу - хто
вони?)"
16.10 – 16.30 Куликовська Світлана, лікарпедіатр – "Аптечка маленького мандрівника"
16.30 – 16.50 Данил Столбунов, Teenagizer –
"Відверто про ВІЛ"
26. Гендер та сексуальність (зона 16+) 12:30
- 17:00

