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Проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, доктор
технічних наук,
професор Сергій Павлов взяв участь у роботі міжнародного
науково-практичного круглого столу «Економіка здоров‘я – багатство і сила
територіальної громади»
, що відбувся у
селищі Поляна на Закарпатті.

Ініціатори заходу — Полянська об’єднана територіальна громада, Національна
науково-технологічна асоціація України і Національної мережі громадського здоров’я
України за підтримки Ужгородського національного університету та Кошицького
технічного університету (Словаччина).

Професор Сергій Павлов виголосив доповідь «Інтелектуальні імпланти, біомедтехнології
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та мультидисциплінарна підготовка біоінженерних кадрів — стратегічна перспектива
розвитку гуманітарного капіталу територіальної громади».

Серед ключових пропозицій професором Сергієм Павловим було запропоновано

створити на базі Полянської об’єднаної територіальної громади систему мотиваційних
преференцій для реалізації завдань програми Індустрія 4.0, впровадження сучасних
інформаційних технологій, програми просвіти та трансферу кращих практик з
біомедичних технологій,

об’єднати на базі Полянської об'єднаної територіальної громади зусилля науковців ЗВО,
які займаються інноваційними розробками у напрямку біомедичних досліджень,

створити на базі Полянської об'єднаної територіальної громади філіал ВНТУ для
підготовки високоякісних фахівців за напрямком біомедичної інженерії та розробки
інтелектуальних штучних імплантів, а також впровадження сучасних інформаційних
технологій в контексті створення новітнього програмного та апаратного забезпечення
для медичних та санаторних установ територіальної громади.

Слід відзначити, що в роботі взяли участь

голова національного банку України (2008-2010 рр.), Президент науково-виробничої
корпорації “VODIS” Володимир Стельмах,

голова Всеукраїнської громадської спілки «Об’єднання народного контролю України»
Володимир Яворський,

член національного координаційного комітету Національної мережі громадського
здоров’я України, заслужений діяч науки і техніки України Олександр Морозов та багато
інших громадських діячів, науковців та медичних працівників.
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Модератором заходу був національний модератор Національної мережі громадського
здоров’я України, академік Української Академії наук Юрій Сенюк.

Враховуючи ключову роль забезпечення життя і здоров’я людей у розробці Державної
політики та конституційне їх визнання як головної цінності, учасниками круглого столу
було прийнято Резолюцію із зверненням до провідних політичних партій-учасників
парламентських перегонів з пропозицією узгодити та підписати ще до виборів
Меморандум Національної Згоди щодо пріоритетного значення в майбутній законодавчій
діяльності законопроекту «Про систему громадського здоров’я та проблеми якісного
життя і здоров’я людей як ключової 17 глобальних цілей сталого розвитку ООН».
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