Інформаційні
зустрічі
(м.Боярка, серпень 2013 р.)

У серпні
2013 року було проведено низку інформаційних зустрічей у
ряді установ міста Боярка з метою розповсюдження інформаційних
листків відповідно до напрямків діяльності кожного закладу.
Соціальний працівник Тетяна Чіркова передала пакет
інформаційних матеріалів міській та районній бібліотекам з
метою подальшого ознайомлення населення щодо
безпечного
поводження у літній період на воді, в лісі, з вогнем, на сонці
і т. п. З працівниками бібліотек Брензей Г.О., Заєць Л.І.,
Венгер В.М. були обговорені перспективи співпраці, з’ясовано
запит бібліотекарів щодо тематики інформаційних матеріалів.
Також відбулися зустрічі з керівниками деяких медичних установ
міста – таких, як дитяча районна поліклініка (завідуюча
Заруцька Н.П.), жіноча консультація (в.о. завідуючого
Беневський О. В.). До вищевказаної інформації додавались
інформаційні листки для батьків «Якщо ваша дитина потрапила до
лікарні» та «Психологічні причини хворобливості дітей». А ще

відбулися переговори стосовно розповсюдження оголошень про
проект
«Позитивний погляд-2013»
із
адміністраторами
супермаркетів «Боярка-центр» (Матейко Т.І.) та «Квартал»
(Шаповалова
К.Ю.)

Про героїзм та
“День рятівника”

відвагу

у

17 вересня в
рамках святкування Дня рятівника Міністерство надзвичайних
ситуацій України проводило фінал Всеукраїнської акції «Геройрятівник року». Захід був спрямований на те, щоб звернути
увагу людей на власну безпеку та замислитись над тим, що серед
нас живуть герої. Тетяна Шпиця, соціальний педагог і психолог,
провела інформаційну бесіду із підлітками, що знаходяться на
лікуванні
у кардіологічному відділенні Київської обласної
дитячої лікарні. Під час цієї зустрічі підлітки з великим
інтересом познайомились із відомими героями-рятівниками, а
особливо їх зацікавили розповіді однолітків про героїчні
вчинки. Кожен намагався поставити себе на місце героя,
замислився над тим, чи здатен він на такий героїчний вчинок.
Особливо корисним для підлітків було обговорення тих рис
характеру людини, які потрібно розвивати, щоб бути справжнім
героєм, який здатен вчасно надати допомогу тим, хто цього так
потребує. Підлітки дійшли
висновку, що героями не
народжуються, а ними стають ті, хто насправді любить людей.

Інформаційні
зустрічі
рамках тижня серця

в

З нагоди Всесвітнього дня серця (29 вересня) за ініціативи МОЗ
України та громадських організацій з 24 вересня 2012 року
розпочався
Всеукраїнський тиждень серця. Заходи, що
відбудуться протягом цього тижня, покликані привернути увагу
до профілактики серцево-судинних захворювань, збереження
здоров’я за допомогою правильного харчування, достатньої
фізичної активності та свідомого ставлення до власного
самопочуття.
Під час Тижня серця буде проведено акцію-естафету “Кошик
здорового серця”, у ході якої різні регіони України визначать
найкорисніші для серця та властиві саме цій місцевості
продукти харчування та зберуть їх до всеукраїнського
символічного кошика.

Спеціалісти
ЦСПР вирішили провести інформаційні
зустрічі щодо
профілактики серцево-судинних захворювань дітей та підлітків

на базі Київської обласної дитячої лікарні. 24 вересня 2012
року психолог Оксана Слєпова розпочала інформаційні зустрічі в
рамках Тижня серця у кардіологічному відділенні КОДЛ. Під час
бесіди були обговорені питання здорового способу життя,
зроблені акценти на найкорисніших продуктах харчування, які
допоможуть нашому «моторчику» вправно працювати. Отже, топ 10
(за думкою кардіологів) продуктів для серця: вівсянка, сьомга,
лосось (оселедець, сардини), авокадо, оливкова олія, горіхи,
ягоди, квасоля, шпинат, льняне насіння, соя. Наприкінці
заняття дітям та підліткам були роздані інформаційні листки з
даної тематики.

День рятівника

День рятівника – свято, яке щорічно відзначається в Україні 17
вересня. Цього дня завжди вшановують не тільки працівників

пожежної допомоги, аварійно-рятувальних служб та інших
спеціальних формувань, але
й
тих звичайних людей, які
врятували чиєсь життя. До Дня рятівника спеціалісти КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
населення завжди проводять інформаційні зустрічі з хворими
дітьми, що знаходяться на лікуванні у Київській обласній
дитячій лікарні. Кожен спеціаліст по-своєму проводить цей вид
роботи. Так, психолог Оксана Слєпова поставила собі за мету
сформувати у підлітків адекватне уявлення про професію
рятівника. Під час бесіди всі гуртом згадували тих героїчних
людей, які протягом останнього часу когось врятували,
ризикуючи власним життям. Кожен зміг поділитися власним
досвідом – хтось сам побував у ролі рятувальника, а хтось
спостерігав за діями таких сміливих людей.
Наприкінці заняття всі разом заповнили кросворд, який певним
чином стосувався теми бесіди та допоміг комусь згадати, а
комусь дізнатися такі невід’ємні від роботи рятувальника
поняття, як «мобільність», «виживання», «пожежа», «пульс»,
«аварія», «затор», «орієнтація», «катаклізм» тощо.

Радіаційні
здоров’я

ефекти

для

28-29 серпня 2012 року у м.Києві на базі Національного
наукового центру радіаційної медицини відбувся
семінар на
тему «Радіаційні ефекти для здоров’я». Семінар був
організований у рамках проекту «Міжнародна науковоінформаційна мережа з Чорнобильських питань» (ICRIN).
Організаторами виступили Всесвітня організація охорони
здоров’я у партнерстві з МНС України та ГУ “Національний
науковий центр радіаційної медицини НАМН України” за участі

Міжнародної Агенції з Атомної Енергії. Участь у семінарі взяли
міжнародні фахівці-експерти в галузі радіаційної екології,
медицини та керівники центрів соціально-психологічної
реабілітації в Україні, Росії та Білорусі, котрі розглянули
тему інформаційного забезпечення подолання екологічних,
медичних та соціально-психологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Директор Києво-Святошинського центру соціально-психологічної
реабілітації Ангеліна Лахтадир розповіла про інформаційну
роботу, що провадиться у зоні посиленого радіологічного
контролю, поділилася напрацюваннями інформаційно-аналітичної
служби Центру. Жвава дискусія розгорнулася навколо питання
пошуків нових напрямків роботи Центрів в умовах зменшення
рівня забрудненості територій, що постраждали від
Чорнобильської катастрофи. У своїх виступах учасники семінару
зачіпали теми діяльності центрів соціально-психологічної
діяльності загалом, а не тільки інформаційного напрямку.
Про діяльність у рамках проекту ICRIN йшлося у виступах
Елізабет Паунович та Жаннат Карр (ВОЗ, Женева, Центральний
офіс). Своїми напрацюваннями у галузі подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи поділилися керівники управлінь та
міністерств з надзвичайних ситуацій, медичних установ, голови
адміністрацій, директори центрів соціально-психологічної
реабілітації. Екологічні та медичні наслідки Чорнобильської
катастрофи висвітили у своїх доповідях Базика Д.А., Чумак А.А.
(ННЦРМ, м.Київ), Кашпаров В.А. (НДІ Сільгопрадіології,
м.Київ), Мельницька Т.Б. (РФ), Король Н.А. (ВОЗ, Україна),
Поканевич І. (ВООЗ в Україні), Дмитро БАЗИКА (ННЦРМ) та
Антоніна ІЩЕНКО (МНС України).

