Верховна Рада України
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги
та медичного страхування
Засідання «круглого столу» на тему:
«Перспективи запровадження трансплантації в Україні.
Стан реалізації Закону України «Про застосування
трансплантації анатомічних матеріалів людині»
08 жовтня 2019 р., 14:00
м. Київ, вул. М. Грушевського, 5, конференц-зала
ПРОГРАМА
13:30 – 14:00

Реєстрація учасників засідання «круглого столу»

14:00 – 14:05

Відкриття засідання «круглого столу»
Голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та
медичного страхування, народний депутат України
Радуцький Михайло Борисович

14:05 – 14:15

Вітальні слова народних депутатів України

14:15 – 14:20

Вступне слово
Модератор заходу, заступник голови Комітету, голова
підкомітету з питань трансплантації та сучасних медичних
технологій, народний депутат України
Дмитрієва Оксана Олександрівна

14:20 – 14:25

Демонстрація відео про відділення інтенсивної та еферентної
терапії хронічних інтоксикацій НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ
України

14:25 – 14:55

«Сучасний стан та перспективи розвитку трансплантації в
Україні»
Міністр охорони здоров’я України
Скалецька Зоряна Степанівна

14:55 – 15:10

«Стан та можливості трансплантації в Україні»
Ректор Запорізької медичної академії післядипломної освіти
Никоненко Олександр Семенович

15:10 – 15:20

«Діагностика смерті мозку: проблеми та шляхи вирішення»
Президент Асоціації анестезіологів України
Дубров Сергій Олександрович

15:20 – 15:30

«Трансплантація серця в Україні»
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Тодуров Борис Михайлович

15:30 – 15:45

«Трансплантація в НДСЛ «ОХМАТДИТ» - досвід, проблеми,
майбутнє»
Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку і
інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії НДСЛ
«ОХМАТДИТ» МОЗ України
Лисиця Олександр Володимирович

15:45 – 15:50

«Роль громадськості у популяризації донорства»
Представник громадської організації «Рух за трансплантацію»
Андрєєва Ірина Сергіївна

15:50 – 15:55

«Популяризація культури донорства – невід’ємна складова
дієвої системи трансплантації в Україні»
Голова правління громадської
платформа донорства «іDonor»

організації

«Всеукраїнська

Заславець Ірина Анатоліївна
15:55 – 16:00

Демонстрація відео «Підкорити Говерлу»

16:00 – 16:35

Обговорення (виступи народних депутатів України, учасників
засідання «круглого столу»):
Загрійчук Михайло Степанович – заступник Міністра охорони
здоров’я;
Зуб Валерій Олексійович – член Комітету, народний депутат
України;
Олена Мацибох – голова БФ «Крона»;
Маркевич Валентина – помічник-консультант народного
депутата України Білозір Л.М., голова БФ «Допомоги
онкохворим дітям»;
Лисиця Олександр Володимирович завідувач відділення
трансплантації кісткового мозку і інтенсивної мегадозової
хіміотерапії та імунотерапії НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ
України;
Корчинська Оксана – голова опікунської ради НДСЛ
«ОХМАТДИТ», народний депутат України VIII скликання

16:35 – 16:45

Підбиття підсумків та закриття засідання «круглого столу»
Модератор заходу, заступник голови Комітету, голова
підкомітету з питань трансплантації та сучасних медичних
технологій, народний депутат України
Дмитрієва Оксана Олександрівна

