Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
Засідання «круглого столу» на тему:
«Актуальні проблеми медичного забезпечення учасників АТО»

10 листопада 2017 року
вул. М. Грушевського, 5,
конференц-зала,
м. Київ, 14:30.
ПРОГРАМА
14:30 – 14:40 Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, народний депутат України
14:40 – 14:50 Привітальні слова народних депутатів України

Виступи учасників заходу
14:50 – 14:55 СВИРИДЕНКО Вадим Васильович – Уповноважений Президента

України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції,
які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання
під час участі в АТО
«Отримання соціальних та медичних послуг ветеранами та
інвалідами війни. Проблеми і нюанси»

14:55 – 15:10 ЛІНЧЕВСЬКИЙ Олександр Володимирович – заступник Міністра

охорони здоров’я України

«Медичне забезпечення учасників АТО: стратегічні кроки та
невирішені проблеми»
15:10 – 15:15 ФЕДОРОВИЧ

Наталія Володимирівна – заступник Міністра
соціальної політики України
«Удосконалення нормативно-правового забезпечення реабілітації
учасників антитерористичної операції»

15:15 – 15:20 ЛАВРЕНЮК Вікторія Федорівна – експерт громадської організації

«Юридична сотня»

«Проблема проходження військової служби особою з інвалідністю»

15:20 – 15:25 ПУШИЧ

Валентина Михайлівна – санінструктор, тимчасово
виконуючий обов’язки начальника медичної служби 1-го батальйону
72 бригади, якою разом з колегами було врятовано близько 300 життів
українських військовослужбовців – учасників АТО в районі промзони
м. Авдіївки Донецької області
«Проблемні питання щодо технічного забезпечення, підбору
медичних кадрів, оформлення медичної документації для поранених
військовослужбовців, реабілітації військовослужбовців після виходу
із зони бойових дій»

15:25 – 15:30 РУСІНКА Юрій Іванович – заступник директора - начальник

організаційно-планового відділу Військово-медичного департаменту
Міністерства оборони України, заслужений працівник охорони
здоров’я України, полковник медичної служби
«Стан медичного забезпечення учасників антитерористичної
операції в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони
України»

15:30 – 15:35 БЕЗУГЛА Мар'яна Володимирівна - координатор планування та

реформи медичного напрямку, Проектний офіс реформ Міністерства
оборони України

«Актуальні питання трансформації військово-медичної служби
Збройних Сил України»
15:35 – 15:40 ГВОЗДЯР Анна – волонтер Національного військово-медичного

клінічного центру «Головний
Міністерства оборони України

військовий

клінічний

госпіталь»

«Проблеми медичного забезпечення військових госпіталів
Міністерства оборони України; кошти, передбачені на
забезпечення функціонування госпіталів»
15:40 – 15:45 ШОСТАК Людмила Йосипівна – заступник начальника Управління

медичного забезпечення та реабілітації Міністерства внутрішніх справ
України

«Стан реабілітаційного лікування учасників АТО в системі
Міністерства внутрішніх справ України»
15:45 – 15:50 ГРУЛЕНКО Павло Валерійович - проектний менеджер Комітету

реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України

«Тактична медицина підрозділів Збройних Сил України в зоні АТО:
наявні проблеми та оптимальні шляхи вирішення»
15:50 – 15:55 ГРІНЕНКО

Юрій Олександрович – директор Українського
державного медико-соціального центру ветеранів війни МОЗ України,
заслужений лікар України
«Актуальні питання реабілітації бійців АТО в госпіталях
ветеранів війни»

15:55 – 16:00 КУЗЬМІНИХ Сергій Володимирович - керівник Житомирського

обласного Центру реабілітації учасників АТО братів Кузьміних
«Проблемні питання реабілітації учасників АТО»

16:00 – 16:05 САЛЄЄВА Антоніна Денисівна – директор Українського науково-

дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення
працездатності, заслужений працівник соціальної сфери, кандидат
технічних наук, доцент
«Розширення переліку засобів для медичного забезпечення пацієнтів
з травмою хребта»

16:05 – 16:10 МАСНИЙ Олег Олегович – директор реабілітаційного центру

«МОДРИЧІ», фізичний терапевт

«Фізична реабілітація учасників АТО на базі реабілітаційного
центру «МОДРИЧІ»
16:10 – 16:15 МОРОЗ

Володимир
Миколайович
начальник
відділу
психологічного супроводу - заступник начальника управління
психологічного забезпечення Головного управління моральнопсихологічного забезпечення Збройних Сил України
«Проблемні
питання
психологічної
військовослужбовців та шляхи їх вирішення»

реабілітації

16:15 – 16:20 МАТЯШ Михайло Миколайович – ректор приватного вищого

навчального закладу «Київський міжнародний медичний університет»,
заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор
«Особливості медико-психологічної реабілітації учасників АТО в
госпіталях ветеранів війни»

16:20 – 16:25 ШЕВЧЕНКО Віра Георгіївна - кризовий психолог, психолог-

волонтер Психологічної Кризової Служби Громадської Організації
«Українська асоціація фахівців з подолання психотравмуючих подій»
«Оцінка психологічного супроводу у військових госпіталях»

16:25 – 17:50

Обговорення

17:50 – 17:55 Підбиття підсумків засідання «круглого столу»

ЛАВРЕНЮК Вікторія Федорівна - експерт громадської організації
«Юридична сотня»
17:55 – 18:00 Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, народний депутат України

