
 

Верховна Рада України                             

Комітет з питань охорони здоров’я 
 

Засідання «круглого столу» на тему: 
 

«Шляхи зниження дитячого травматизму від опікової травми. 

Міжнародний та вітчизняний досвід - вчимося разом» 

25 січня 2018 року 

м. Київ, вул. М. Грушевського, 5,  

конференц-зала, 14:00 

П Р О Г Р А М А 

14:00 – 14:10 
Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна – Голова Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я, народний депутат України 

14:10 – 14:20 Вітальне слово народних депутатів України 

Досвід реалізації у Львівській області освітнього україно-американського  

пілотного проекту з попередження опікової травми у дітей «Проти опіків»   

14:20 – 15:20 
«Запобігання термічним опікам у дітей та перша медична допомога» 

Доктор Геннадій ФУЗАЙЛОВ - професор Гарвардського медичного 

університету, президент неурядової організації «Doctors Collaborating to 

Help Children, Corporation» (США), керівник спільного україно-

американського проекту з попередження опікової травми у дітей «Проти 

опіків»   

15:20 – 15:30 
«Освітній пілотний проект «Проти опіків» у м. Львові та Львівській 

області» 

ДЕЦИК Мирослава - голова Благодійного фонду «Доктус», 

координатор освітнього пілотного проекту «Проти опіків»  

15:30 – 15:35 
«Медіа-компонент освітнього пілотного проекту «Проти опіків» 

АНДРІЙЧУК Лариса - медіа-партнер освітнього пілотного проекту 

«Проти опіків», журналіст 

Вітчизняний досвід боротьби з опіковою травмою у дітей  

15:35 – 16:00 
«Надання медичної допомоги дітям з опіками та шляхи зниження 

опікового травматизму у дітей» 

КОЗИНЕЦЬ Георгій Павлович -  експерт МОЗ України за напрямами 

«Хірургія. Судинна хірургія. Торакальна хірургія. Урологія. 

Комбустіологія. Ендоскопія», завідувач кафедри комбустіології та 

пластичної хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, 

професор (10 хв.) 

«Особливості надання медичної допомоги дітям з опіками у 

Харківській області» 

ОЛІЙНИК Григорій Анатолійович -  головний позаштатний спеціаліст 



Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації з комбустіології, доцент  кафедри комбустіології, 

реконструктивної та пластичної хірургії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти  (5 хв.) 

«Особливості надання медичної допомоги дітям з опіками у 

Вінницькій області» 

ПОВОРОЗНЮК Андрій Миколайович - науковий співробітник 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 

лікар опікового відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова   

(5 хв.) 

16:00 – 16:10 
«Здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 

моніторингу щодо дотримання прав дитини» 

ФІЛІПІШИНА Аксана Анатоліївна - представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань 

дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності  

Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та 

гендерної рівності 

16:10 – 16:20 
 «Роль соціальних служб та служб у справах дітей у попередженні 
опіків у дітей та забезпеченні безпеки дітей» 

ВОВК Володимир Семенович  - заступник директора Департаменту 
захисту прав дітей та усиновлення - начальник відділу соціального 
захисту дітей Міністерства соціальної політики України 

16:20 – 16:30 
«Питання профілактики опіків у змісті загальної середньої освіти» 

ФІЦАЙЛО Світлана Сергіївна  - заступник начальника відділу 

департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України    

16:30 – 16:40 
«Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях в освітніх закладах» 

ОСИПЕНКО Сергій Іванович - начальник відділу підготовки органів 

управління та навчання населення Управління планування та координації 

заходів цивільного захисту Державної служби України з питань 

надзвичайних   ситуацій 

16:40 – 16:50 Відповіді на запитання до доповідачів 

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

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна – Голова Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я, народний депутат України 

 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/biografiii/filipishina-aksana-anatoliiivna.html
http://www.ombudsman.gov.ua/files/documents/Kadry/Posadova_predstavnyka_discr.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/files/documents/Kadry/Posadova_predstavnyka_discr.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/files/documents/Kadry/Posadova_predstavnyka_discr.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/files/documents/Kadry/pologenia/Pologenna_pro_uprav_nedescreminacii_gender_rivnosti.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/files/documents/Kadry/pologenia/Pologenna_pro_uprav_nedescreminacii_gender_rivnosti.pdf

