
Верховна Рада України                             

Комітет з питань охорони здоров’я 

  

Засідання «круглого столу» на тему: 

 

«Проблеми фінансування програм лікування вірусних гепатитів, 

онкологічних та гематологічних захворювань, зубопротезування 

серед учасників АТО/ООС» 
 

05 грудня 2018 року 

вул. М. Грушевського, 18/2, 

кімн. № 12, м. Київ, 

14:30 

  

П Р О Г Р А М А 

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

КОРЧИНСЬКА Оксана -  

перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України  

Виступи учасників заходу (регламент 5 хв.): 

 СВИРИДЕНКО Вадим – 

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво 

або інше захворювання під час участі в АТО 

«Проблеми, які виникають у військовослужбовців та демобілізованих 

учасників бойових дій, під час лікування онкологічних, гематологічних 

захворювань, вірусних гепатитів та зубопротезування» 

 ВАСИЛЕНКО Леся –  

представник Міністерства України у справах ветеранів 

«Проблеми фінансування програм лікування вірусних гепатитів, 

онкогематологічних захворювань, зубопротезування серед учасників 

АТО/ООС» 

 ФЕСЕНКО Дмитро  -  

військовослужбовець Національної гвардії України, в/ч № 3035 

м. Слов‘янськ, батальйон спеціального призначення  

«Проблеми фінансування програм лікування онкогематологічних 

захворювань та реєстрації/перереєстрації препаратів, необхідних для 

лікування та подальшої підтримуючої терапії» 

 



 ЛЕГЕЗА Костянтин –  

заступник директора з лікувальної роботи  ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» 

«Лікування вірусних гепатитів серед учасників АТО/ООС» 

 ЛУКАШЕНКО Андрій –  

заступник директора Національного інституту раку МОЗ України, 

завідувач відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 

інтервенційної радіології, доктор медичних наук 

«Проблеми фінансування програм лікування онкологічних захворювань 

серед учасників АТО/ООС» 

 БЛОХІНА Лілія –  

волонтер Національного військово-медичного клінічного центру 

«Головний військовий клінічний госпіталь» 

 Д’ЯЧЕНКО Віктор –  

начальник клініки пульмонології Національного військово-медичного 

клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», 

полковник медичної служби   

«Проблеми фінансування програм лікування вірусних гепатитів, 

онкогематологічних захворювань, зубопротезування серед учасників 

АТО/ООС» 
 

 ОСІПОВА Тетяна –  

волонтер Національного військово-медичного клінічного центру 

«Головний військовий клінічний госпіталь» 

«Фінансове забезпечення та діагностика онкологічних захворювань 

серед учасників АТО/ООС» 
 

 ПІГАРЬОВА Валерія – 

заступник начальника відділу державного ринкового нагляду управління 

інспектування Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками 

«Заходи Держлікслужби у сфері обігу медичних виробів в Україні» 

 УГРИН Мирон –  

президент Національної спілки стоматологів України, представник 

волонтерських організацій «Санація», «Тризуб Дентал»,   «Тризуб   

дентал 2» 

«Проблеми фінансування програм стоматологічних захворювань та 

зубопротезування серед учасників АТО/ООС» 



 АЛЄКСЄЄВ Сергій – 

заступник начальника лікувально-профілактичного відділу управління 

охорони здоров’я Департаменту організації повсякденної діяльності та 

соціально-гуманітарного забезпечення Адміністрації Державної 

прикордонної служби України. 

«Організація надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я 

ДПСУ хворим на вірусний гепатит, з онкологічними та 

гематологічними захворюваннями учасників АТО/ООС та порядок їх 

зубопротезування» 

  

Обговорення 

 

 Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

КОРЧИНСЬКА Оксана - 

перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України 

 

 


