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Від імені Голови Правління ГО "Українська Ліга розвитку паліативної 
та хоспісної допомоги" Князевича В.М. висловлюємо Вам свою повагу та 
звертаємося з запрошенням до співпраці.

Ми з Вами у 2016 році підписали Договір про співпрацю.
Тому, звертаюсь до Вас, як до Голови Асоціації з проханням 

надати свої пропозиції щодо виконання цього договору, а саме:
- проведення спільних заходів, в тому числі конференцій, семінарів, тренінгів, 
круглих столів тощо з питань надання паліативної допомоги по спеціальності.
- спільних зустрічей, нарад та консультацій;
- розробки та впровадження галузевих стандартів паліативної допомоги по 
спеціальності;
- розробки та видання методичних рекомендацій, посібників, іншої 
навчально-методичної літератури з питань паліативної допомоги по 
спеціальності.

Також інформуємо Вас, що започаткована Відзнака «Орден Святого 
Пантелеймона» яка є щорічною. У 2017 році відзначатимуться кандидати у 
таких 5 номінаціях: «Кращий лікар», «Кращий медик», «Новатор охорони 
здоров’я», «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»; 
«Служіння суспільству».

Відзнака «Орден Святого Пантелеймона» вручається особам, які 
володіють високими професійними та духовно-моральними якостями й мають 
видатні виключні особисті заслуги у царині охорони здоров’я, а також у 
благодійній, гуманістичній та громадській діяльності.
Мета Відзнаки —збереження та зміцнення фізичного та духовного здоров'я 
нації через популяризацію гуманістичної діяльності та збільшення ваги лікаря
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в сучасному українському суспільстві. А також повернення та зміцнення 
довіри до такої нелегкої та відповідальної професії -лікар.

Подія Урочистого нагородження відбуватиметься 9 серпня у День 
Святого великомученика і цілителя Пантелеймона та буде широко 
висвітлюватись у центральних ЗМІ.

Офіційний сайт відзнаки за гуманність та милосердя є ЬЦр://огс1еп- 
рапіеіеітоп.сот.иа/, назва сторінки у РАСЕВООК: Орден Святого
Пантелеймона.

Запрошуємо Вас, шановна Тетяно Петрівно, приєднатися до цього 
дійства та враховуючи важливість цієї події звертаємося з проханням 
поширити інформацію у своїх регіональних Асоціаціях та прийняти 
участь у висуненні кандидатур для нагородження.

Також просимо Вас повідомити до 20 червня 2017 року 
(1щаЬр@икг.пеі) чи маєте Ви, особисто, можливість прийняти участь в 
заходах 9 серпня 2017 року. Після відповіді на електронну адресу Ліги, Ви 
отримаєте персональне запрошення на Урочисту подію.

Дякуємо за співпрацю.

З ПОВАГОЮ,
Голова Правління Ліги,
Голова Організаційного комітету Відзнак 
за гуманність і милосердя 
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