
 

 

Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 
 

«Круглий стіл» на тему: 

«Суспільство проти раку: переможемо разом» 
8 грудня 2017 року, 14:30  

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

П Р О Г Р А М А 
 

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

14:30 – 14:55 Відкриття засідання «круглого столу»  

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, народний депутат України  

Богомолець Ольга Вадимівна 

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я, народний депутат України 

Корчинська Оксана Анатоліївна 

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України 

Сисоєнко Ірина Володимирівна 

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я,  

Мельничук Сергій Петрович 

14:55 – 15:00 Вступне слово «Хворобу можна подолати» 

Фіналістка конкурсу «Міс Україна 2017» 

Мітченко Дарина Ігорівна 
 

Ситуація щодо онкологічної захворюваності в Україні 

 та державна політика у сфері боротьби з раком 
 

15:00 – 15:05 «Ситуація щодо онкологічної захворюваності в Україні та 

заходи, що вживаються з боку держави для боротьби з 

онкологічними захворюваннями» 

Колеснік Олена Олександрівна - директор Національного 

інституту раку МОЗ України 

15:05 – 15:10 «Обсяги та напрями фінансування організації медичної 

допомоги при онкологічних захворюваннях у проекті 

державного бюджету на 2018 рік, а також щодо медичних 

послуг для онкохворих у програмі медичних гарантій»  

Пістун Тарас Теодорович - директор Департаменту економіки і 

фінансової політики МОЗ України 

 



Участь недержавних організацій у боротьбі з раком 

15:10 – 15:15 Ноговіцина Юлія Олексіївна – директор департаменту по роботі з 

підопічними Благодійного фонду «Таблеточки» 

15:15 – 15:20 Лавренюк Лариса Миколаївна – керівник Благодійного фонду 

допомоги онкохворим дітям «Краб» 

15:20 – 15:25 Гуцал Ірина Анатоліївна - директор МБФ «Українська Біржа 

Благодійності» 

Стан організації надання медичної допомоги онкологічним хворим на місцях 

15:25 – 15:30 Клюсов Олександр Миколайович - головний лікар Київського 

міського онкологічного центру 

Онкогематологічні захворювання – перспективи лікування в Україні 

15:30 – 15:35 Рижак Олег Анатолійович - завідувач відділення трансплантації 

кісткового мозку Центру дитячої онкогематології  і 

трансплантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ» 

15:35 – 15:40 Хоменко Віктор Іванович - головний лікар Київського центру 

трансплантації кісткового мозку 

 Маркевич Валентина Володимирівна - президент благодійного 

фонду "Допомога онкохворим дітям" 

Скринінг і профілактика онкозахворювань – шанс на одужання та життя 

15:45 – 15:50 Євстігнеєва Олена Валентинівна - голова Асоціації фахівців з 

формування здорового способу життя  

15:50 – 15:55 «Контроль над тютюном - ефективний інструмент 

попередження онкологічних захворювань» 

Скіпальский Андрій - керівник Українського центру контролю 

над тютюном ГО «Життя» 

15:55 – 16:00 Канчалаба Ігор Олегович - голова ГО «Стоп меланома» 

16:00 – 16:05 Татарчук Тетяна Феофанівна – заступник директора з наукової 

роботи Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології Національної академії медичних наук України» 

16:05 – 16:10 Матюха Лариса Федорівна - завідувач кафедри сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО 

 Копаниця Ірина Юріївна - виконавчий директор конкурсу «Міс 

Україна» 

Фактори ризику виникнення онкологічних захворювань 

16:10 – 16:15 «Рак – це полум’я! Чи знаєте Ви, як його обійти?» 

Чехун Василь Федорович – директор Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

 



16:15 – 16:20 Чернюк Володимир Іванович - в.о. директора інституту ДУ 

«Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» 

 Найда Ігор Володимирович - лідер освітньої програми «Сходи в 

майбутнє», фахівець з побудови успішних організацій та розвитку 

людського капіталу 

 


