
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

 

Засідання «круглого столу» на тему: 

«Право медичних працівників на захист від протиправних  

посягань на їх життя та здоров’я» 
 

24 січня 2018 року 

вул. М. Грушевського, 18/2,  

кімн. 12, м. Київ, 14:30  
 

П Р О Г Р А М А 

Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань охорони здоров’я, народний депутат України  

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна  

Тематичні виступи (регламент 10 хв.) 

ПОЛУПАН Олена Олександрівна – начальник Управління екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я 

України 

ЛИСЕНКО Станіслав Євгенійович - заступник начальника відділу Головного 

слідчого управління Національної поліції України 

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

депутат України 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна 

ТИТИКАЛО Роман Сергійович – адвокат, член Асоціації правників України, 

депутат Київської обласної ради 

«Судовий захист прав медичних працівників» 

СЕКЕЛИК Лілія Володимирівна – адвокат, Всеукраїнське об’єднання захисту 

прав медичних працівників 

«Правове регулювання безпеки медичних працівників під час надання 

медичної допомоги» 

СКОРИНА Ольга - керівник юридичної служби Всеукраїнської ради захисту 

прав та безпеки пацієнтів   

«Профілактика і протидія загрозам для безпеки лікаря - основа системи 

якості надання медичної допомоги» 



ГЛУЗМАН Семен Фішелевич - президент Асоціації психіатрів України, член 

Американської Психіатричної Асоціації, член Королівського Коледжу 

психіатрів Великої Британії, член Німецького Товариства психіатрів та 

неврологів 

«Безпечні умови надання психіатричної допомоги – складова захисту прав 

пацієнтів» 

ШЕКЕРА Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини НМАПО 

імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України 

«Правова захищеність професійної діяльності лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів» 

ЦАРЕНКО Анатолій Володимирович – доцент кафедри паліативної та 

хоспісної медицини Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, 

кандидат медичних наук, доцент 

«Захист прав медичних працівників, які надають паліативну і хоспісну 

допомогу населенню» 

БАРАННІК Сергій – лікар виїзної бригади КУ «Запорізька станція екстреної 

(швидкої) медичної допомоги» Запорізької обласної ради 

«Безпека працівників ЕМД в Україні та світі» 

ДЕРКАЧ Роман Володимирович  - заступник головного лікаря ДУ «Інститут 

травматології та ортопедії НАМН України» 

«Актуальні питання захисту медичних працівників у повсякденній роботі» 

Обговорення 

Супряга Алла Федорівна голова Житомирської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я України 

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

народний депутат України  

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна 

 


