
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 
 

Засідання «круглого столу»  на тему: 
 

«Психологічна реабілітація та психіатрична допомога 
учасникам АТО. Шляхи зменшення рівня суїцидів серед 

військовослужбовців та демобілізованих із зони АТО» 
 

18 вересня 2017 року 
вул. М. Грушевського,18/2,  

кімн.11, м. Київ, 14:00 

П Р О Г Р А М А 
 

14:00 – 14:15 Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

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

народний депутат України  

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна  

14:15 – 14:30 Вітальне слово:  

ПІНЧУК Ірина Яківна -  директор Українського науково-дослідного 

інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України 

ПЬЮСЕЛІК Френк - міжнародний експерт 

 Виступи учасників (регламент до 10 хв.) 

14:30 – 14:40 Психологічна реабілітація та психіатрична допомога учасникам 

АТО. Шляхи зменшення рівня суїцидів серед військовослужбовців 

та демобілізованих із зони АТО. Досвід Збройних Сил України 

ДРУЗЬ Олег Васильович - начальник клініки психіатрії 

Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» - 

головний психіатр Міністерства оборони України, полковник 

медичної служби 

14:40 – 14:50 Психологічна реабілітація та психіатрична допомога учасникам 

АТО в системі МВС України  

КИСЛОВА Олена Вікторівна - заступник начальника ДУ «Центр 

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 

відбору МВС України» - начальник експертно-діагностичного відділу 

14:50 – 15:00  Психологічний захист населення  

СИЧЕВСЬКИЙ Анатолій Станіславович - начальник Центру 

психологічного забезпечення підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, підполковник 

служби цивільного захисту 

 

 



15:00 – 15:10 Психіатрична допомога учасникам АТО в 2015-2016 рр. 

Характеристика суїцидальної поведінки за даними матеріалів 

кримінальних проваджень (2015-2017 рр.)  

ПІНЧУК Ірина Яківна -  директор Українського науково-дослідного 

інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України 

15:10 – 15:20 Щодо схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції 

Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної 

реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників 

антитерористичної операції на період до 2022 року, та стану 

розробки проекту зазначеної Державної цільової програми  

ТАРАСОВА Олександра Станіславівна - начальник управління у 

справах ветеранів та учасників АТО Міністерства соціальної 

політики України 

15:20 – 15:30  Досвід організації медичної та психологічної допомоги учасникам 

АТО в Кіровоградській області  

СЯБРЕНКО Генадій Петрович - головний лікар Кіровоградського 

обласного госпіталю для ветеранів війни 

15:30 – 15:40 Презентація «Клінічного Керівництва Міністерства США у 

справах ветеранів та Міністерства оборони США щодо лікування 

ПТСР (посттравматичного стресового розладу)» 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна  

ПЬЮСЕЛІК Френк  

ПІНЧУК Ірина Яківна 

ДАЦЕНКО Олена Вікторівна  

15:40 – 15:50 Досвід надання медичної, психологічної, психіатричної та 

реабілітаційної допомоги учасникам АТО у Вінницькій області 

 БАБІЙЧУК Валерій Вікторович - начальник Вінницького 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 

15:50 – 17:50  Обговорення 

16:50 – 17:00 Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

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

народний депутат України  

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна 

 


