
П Р О Г Р А М А 

засідання «круглого столу» на тему: 

«Робота системи екстреної медичної допомоги України: 

проблеми та шляхи вирішення» 

 

28 лютого 2017 року 

 

м. Київ, вул. М. Грушевського, 18/2, кім. № 12 

 

13:30 – 14:00  Реєстрація учасників 

 

14:00 – 14:25 

 

Відкриття «круглого столу», вступне слово 

 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна - народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я 

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна – народний депутат України, 

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я 

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна - народний депутат 

України, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я 

ШУРМА Ігор Михайлович - народний депутат України, член 

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

КИРИЧЕНКО Олексій Миколайович - народний депутат 

України, член Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я 

        

Виступи учасників «круглого столу»: 

 

14:25 – 14:35 

 

ТІМОШЕНКО Тетяна Василівна - заступник директора 
департаменту – начальник Управління надзвичайної медицини 
Медичного департаменту МОЗ України 

«Розвиток екстреної медичної допомоги» 

14:35 – 14:45 

 

БАГНЮК Віталій Валентинович – заступник голови  постійної 

комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту населення та пенсіонерів Київської обласної 

ради 

«Питання об’єднання екстреної та невідкладної медичної 

допомоги в єдину службу» 

 

 



14:45 – 14:55 

 

КУРМИШЕВ Олександр Васильович – в.о. головного лікаря 

Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Київської області 

«Стан оплати праці  працівників екстреної медичної допомоги 

та пропозиції щодо формування фонду заробітної плати 

працівників екстреної медичної допомоги» 
 

14:55 – 15:05 

 

ЮРЧЕНКО Володимир Дмитрович – голова ГО «Екстрена 

медицина України» 

«Роль служби екстреної медичної допомоги при формуванні 

госпітальних округів» 
 

15:05 – 15:15 

 

СТРАФУН Сергій Семенович - головний позаштатний 

спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Ортопедія і 

травматологія», заступник директора ДУ «Інститут травматології 

та ортопедії НАМН України» 

«Притрасові лікарні. Сучасний стан та можливості ортопедо-

травматологічної допомоги постраждалим у дорожньо-

транспортних пригодах» 
 

15:15 – 15:25 

 

ДЕРКАЧ Роман Володимирович – заступник головного лікаря 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

«Травматизм як основна проблема сучасної медицини» 
 

15:25 – 15:35 

 

БАРАННІК Сергій Володимирович - лікар КУ «Запорізька 

станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» Запорізької 

обласної ради 

«Деякі питання розвитку екстреної медичної допомоги» 
 

15:35 – 15:45 

 

СЕКЕЛИК Лілія Володимирівна – юрист, адвокат 

«Законодавче врегулювання захисту працівників екстреної 

медичної допомоги під час виконання ними службових 

обов’язків» 
 

15:45 – 16:45 Обговорення (виступи народних депутатів України, 

представників громадських організацій та інших учасників  

«круглого столу») 
 

16:45 – 17:00 Прийняття резолюції, підбиття підсумків, закриття «круглого 

столу» 

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна – народний депутат України, 

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я 

 


