
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

 

Засідання «круглого столу» на тему: 

«Проблеми материнської смертності та шляхи її зменшення» 

 

8 вересня 2017 року 

14 год. 30 хв. 

 
м. Київ,  

вул. Грушевського, 18/2, кім. № 12 
(2-й поверх) 

 

П Р О Г Р А М А 

 

14:00 – 14:30 Реєстрація учасників слухань 30 хв. 

14:30 – 14:35 Відкриття слухань  

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

народний депутат України  

Богомолець Ольга Вадимівна  

5 хв. 

14:35 – 14:40 Вітальне слово народних депутатів України 5 хв. 

Основні доповіді  

14:40 – 14:50 Проблеми материнської смертності в Україні та шляхи її 

зменшення 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, народний депутат України  

Богомолець Ольга Вадимівна 

10 хв. 

14:50 – 14:55 Доцільність впровадження в Україні розслідування випадків 

материнської смертності 

Коломейчук Валентина Миколаївна - голова комісії з проведення 

конфіденційного дослідження випадків материнської смерті, 

головний лікар ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства 

охорони здоров’я України» 

5 хв. 

14:55 – 15:00 Материнська смертність як якісний показник роботи 

акушерської служби 

Камінський В’ячеслав Володимирович – директор Київського 

міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, 

завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор 

5 хв. 



15:00 – 15:05 Роль служби планування сім’ї в попередженні материнської 

смертності 

Татарчук Тетяна Феофанівна – заступник директора з наукової 

роботи Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології Національної академії медичних наук України», член-

кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор 

5 хв. 

15:05 – 15:10 Судово-медична оцінка надання медичної допомоги акушерсько-

гінекологічного профілю за даними комісійних судово-медичних 

експертиз 

Варфоломєєв Євгеній Анатолійович – завідувач судово-медичного 

відділу Державної установи «Головне бюро судово-медичної 

експертизи Міністерства охорони здоров’я України» 

5 хв. 

15:10-15:15 Шляхи вирішення проблеми материнської смертності в Україні з 

доведеною ефективністю 

Жилка Надія Яківна – професор кафедри акушерства та гінекології  

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика 

5 хв. 

15:15 – 15:20 Державна програма «Репродуктивне здоров`я нації на період 2017-

2021 рр.»: стан та перспективи 

Майструк Галина Павлівна - голова правління благодійного фонду 

«Здоров`я жінки і планування сім’ї» 

5 хв. 

15:20 – 16:00 Виступи представників регіонів щодо проблем материнської 

смертності та шляхів їх подолання  

40 хв. 

16:00 – 16:30 Виступи народних депутатів України та учасників слухань в 

обговоренні 

30 хв. 

16:30 – 16:40 Підбиття підсумків та підписання Меморандуму про співпрацю 

між Комітетом Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я та учасниками засідання «круглого столу» 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

народний депутат України  

Богомолець Ольга Вадимівна 

10 хв. 

 

 


