
 

Анонс вебінару “Права людини й туберкульоз” 

 

30 листопада 2018 року о 13.00 відбудеться вебінар “Права людини й туберкульоз”, який проводить Програма 

Розвитку ООН в Україні в рамках співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Національною Поліцією 

України. 

 

У 2018 році ПРООН провела дослідження з вивчення законодавчої бази в Україні, яке сприяє ефектній 

боротьбі з викликами епідемії туберкульозу. Вебінар покликаний представити основні висновки та 

рекомендації дослідження та надати базову інформацію щодо протидії розповсюдження туберкульозу у 

роботі поліцейського. Вебінар дасть змогу більш детально ознайомитися з такими темами: як убезпечити себе 

від туберкульозу при виконанні службових обов’язків? Яким чином порушення прав людей, які хворіють на 

сухоти або мають високий ризик розвитку захворювання впливає на подолання епідемії туберкульозу та яка 

роль поліцейських у боротьбі з туберкульозом в Україні?  

 

Реєстрація на вебінар відбувається за посиланням:  

 https://register.gotowebinar.com/register/5540397705837178370 

 

Участь у вебінарі безкоштовна.  

Будь ласка, зареєструйтесь для участі у вебінарі до 18:00 28 листопада 2018 року. Увага! Кількість учасників 

вебінару обмежена, не зволікайте та реєструйтесь! 

 

Тривалість вебінару: з 13:00 до 14:30  30 листопада 2018 року 

 

Вебінар буде цікавим для представників правоохоронних органів, зокрема Національної Поліції України, 

викладачів системи МВС, правозахисних організацій та НУО, які працюють з групами високого ризику щодо 

туберкульозу в контексті дотриманні прав під час затримання/тримання під вартою у закладах 

міністерства внутрішніх справ України (зокрема, у ізоляторах тимчасового тримання) та конвоювання 

ув’язнених. 

 

Запрошені доповідачі:  

 

 
Марія Долинська, Кандидат медичних наук, 

доцент кафедри фтизіатрії Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця, 

лікар-фтизіатр вищої категорії з 20-річним стажем. 

Виконавець і координатор наукових та 

прикладних досліджень епідеміологічних 

особливостей туберкульозу, шляхів покращення 

виявлення та лікування захворювання. Автор 

понад 60 наукових праць, численних навчальних 

матеріалів. Експерт громадських організацій 

«Міжнародний інститут ВІЛ/СНІДу і туберкульозу», 

«Інфекційний контроль в Україні». 

 

 

 
Наталія Співак, старший юрист Юридичної 

компанії «Правовий Альянс», спеціалізується у 

сфері фармацевтичного регулювання та 

нормотворчості. 

Протягом своєї кар'єри брала участь в реалізації 

комплексних юридичних проектів для 

Міністерства охорони здоров’я України, різних 

міжнародних проектів технічної допомоги, 

національних та іноземних фармацевтичних 

компаній. Регулярно бере участь в якості спікера у 

різноманітних заходах. Закінчила Національний 

університет ім. Т. Шевченка.

 

Фасилітатор вебінару: Ілона Єлєнєва, консультант Програми Розвитку ООН в Україні. 

https://register.gotowebinar.com/register/5540397705837178370

