
 

Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

 

Засідання «круглого столу» на тему: 

«Шляхи зменшення дитячої смертності» 

29 листопада 2017 року 

вул. М. Грушевського, 18/2,  

кімн. № 12, м. Київ, 14:30 

 

П Р О Г Р А М А 

14:00 – 14:30 Реєстрація учасників засідання «круглого столу»  

14:30 – 14:40 Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, народний депутат України  

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна  

14:40 – 14:50 Вітальне слово народних депутатів України 

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України  

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна 

 
 

Тематичні виступи (регламент 5 - 10 хв.) 

14:50 – 15:00 

 

«Медична реформа: напрямки змін в організації допомоги матерям 

та дітям» 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ Олександр Володимирович – заступник Міністра 

охорони здоров’я України 

15:00 – 15:10 

 

«Реформування системи медичної допомоги дітям України 

відповідно до європейських стандартів» 

МАМЕНКО Марина Євгеніївна – декан педіатричного факультету 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім.                               

П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор 

 

15:10 – 15:20 

 

«Малюкова смертність в Україні: причини та резерви її 

зменшення» 

БЕКЕТОВА Галина Володимирівна - завідувач кафедри дитячих і 

підліткових захворювань Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, 

професор 
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15:20 – 15:30 «Вроджені вади розвитку як одна з провідних причин малюкової 

смертності. Шляхи боротьби з епідемією вроджених вад 

невральної трубки в Україні» 

ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ Володимир  - іноземний член НАН України, член-

кореспондент Академії медицини Аргентини, почесний професор 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького та Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», професор (США) 
 

15:30 – 15:35 «Актуальність профілактики вроджених вад невральної трубки 

шляхом фортифікації борошна фолієвою кислотою» 

КОРЖИНСЬКИЙ Юрій Степанович - завідувач кафедри педіатрії і 

неонатології факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, 

професор  

15:35 – 15:40 «Нейрохірургічні аспекти ведення пацієнтів із вадами невральної 

трубки» 

СМОЛАНКА Андрій Володимирович - лікар-нейрохірург відділення 

№1 Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології 

Закарпатської області, асистент кафедри неврології, нейрохірургії та 

психіатрії Ужгородського національного університету № 1, кандидат 

медичних наук  

15:40 – 15:45 «Важкі вроджені вади розвитку нервової системи у дітей» 

КИРИЛОВА Людмила Григорівна - науковий керівник відділення 

психоневрології для дітей перших трьох років з перинатальними 

ураженнями нервової системи Інституту педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМН України, доктор медичних наук 

15:45 – 15:50 «Шляхи вирішення питання зменшення дитячої смертності» 

МАТВІЄНКО Ірина Миколаївна - старший науковий співробітник 

відділу проблем здорової дитини та преморбідних станів Інституту 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, кандидат медичних 

наук 

15:50 – 15:55 

 

«Смертність дітей внаслідок травм» 

ДЕРКАЧ Роман Володимирович - заступник головного лікаря 

Інституту травматології та ортопедії НАМН України, кандидат 

медичних наук  

15:55 – 16:00 

 

«Показники діяльності дитячої онкослужби»  

КЛИМНЮК Григорій Іванович - науковий керівник відділення 

дитячої онкології Національного інституту раку МОЗ України, доктор 

медичних наук 
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16:00 – 16:05 

 

«Розвиток дитячої гематології в Україні. Результати і 

перспективи» 

ДОНСЬКА Світлана Борисівна – завідувач Центру дитячої 

онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної 

спеціалізованої дитячої лікарні «ОХМАТДИТ», кандидат медичних 

наук 

16:05 – 16:10 

 

«Психічне нездоров’я як фактор, який впливає на дитячу 

смертність» 

МАРЦИНКОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович – керівник відділу 

психічних розладів дітей і підлітків Українського науково-дослідного 

інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 

доктор медичних наук 

16:10 – 16:15 

 

«Участь медичної та наукової громадськості в запобіганні дитячої 

смертності» 

БАЗИЛЕВИЧ Андрій Ярославович - президент Світової федерації 

українських лікарських товариств, проректор з лікувально-

профілактичної роботи Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, професор 

16:15 – 16:20 

 

«Презентація проекту Програми «Здоров’я дітей – старт на все 

життя» 

МОСТОВЕНКО Раїса Василівна – завідувач інфекційного 

діагностичного боксованого відділення Національної спеціалізованої 

дитячої лікарні «ОХМАТДИТ», кандидат медичних наук 

16:20 – 17:20 Обговорення 

17:20 – 17:30 Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, народний депутат України  

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна 

 

 


