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ДРУГИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС 
з паліативної допомоги

Установи-організатори проведення (Співорганізатори) Конгресу:
 
Національна академія державного управління при Президентові України
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Національна медична академія післядипломної освіти і. П.Шупика МОЗ України
ДУ «Національний Інститут Раку» МОЗ України
Карітас Австрія

За сприяння:
Міністерства охорони здоров’я України
Міністерства соціальної політики України
Національної академії медичних наук України
Національної академії педагогічних наук України
Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Редакції журналу «Реабілітація і паліативна медицина»

За підтримки:
БМФ «Відроження»
ТОВ «Люм’єр Фарма»
ПрАТ «Індар»
ТОВ «Юрія Фарм»
ТДВ «Інтерхім»
БФ «Фармак»
Всеукраїнська мережа «ЛЖВ»
ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацефтичний завод»»
Міжнародний медичний форум

Місце проведення Конгресу:
Національна академія державного управління при Президентові України
(04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2 )
Національна медична академія післядипломної освіти і. П.Шупика МОЗ України
(04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9).
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КОРОТКА ПРОГРАМА 
ІІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ З ПАЛІАТИВНОЇ  ДОПОМОГИ

1-й день, 01.10.15 р. (четвер) 

09.00 – 14.00 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (дивись програму)

16.00 – 18.00
ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ З ПАЛІАТИВНОЇ ДО-

ПОМОГИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ
(Володимирський узвіз, 2, Київ, вхід за запрошеннями)

19.00
Концерт

2-й день. 02.10.15. (п’ятниця)

Національна академія державного управління при Президентові України
м.Київ, вул. Пугачова 12/2, 3-й поверх, конференцзала

Реєстрація з 08-00 до 09-00
І Пленарне засідання:

09.00 – 14.00
Обід

14.00 – 15.00
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (дивись програму)

15.00 – 16.20
1,2,3 секції м. Київ, вул. Пугачова 12/2, 3-й поверх

4 секція (міжнародна телеконференція) м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
ауд.401,16-00-19-00

ІІ Пленарне засідання
16.20 – 17.30

Виступи модераторів секцій
Обговорення доповідей

Прийняття Резолюції і закінчення Другого Національного Конгресу з 
паліативної допомоги

РЕГЛАМЕНТ пленарних засідань: 
доповідь: – до 10 хв., виступ у обговоренні до 3-х хв.
МОВА конгресу: 
українська, російська, англійська
  Контакти організаційного комітету

04050, м. Київ, вул. Пимоненка,10А офіс 321
тел./факс: (044) 482 36 75

www.ligalife.com.ua 
e-mail: ligahp@ukr.net

Поселення у Готелі Національної академії державного управління при 
Президентові України, Мельникова 36/1 та Гуртожитку Національної ака-
демії прокуратури України, вул. Мельникова, 81 Б з 08-00 01.10.2015р.
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ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ СЕКЦІЙ
ІІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ З ПАЛІАТИВНОЇ  ДОПОМОГИ

1-й день, 01.10.15 р. (четвер) 
09.00 – 14.00

Засідання науково-практичних секцій з актуальних питань розвитку системи 
паліативної допомоги в Україні. 
Головна мета засідання науково-практичних секцій, які проходитимуть 
у форматі круглих столів – опрацювати пропозиції до Стратегії розвитку 
паліативної допомоги в Україні на 2015 – 2020 роки та розробити конкретні 
завдання щодо розвитку відповідного напрямку системи паліативної допом-
оги, що обговорюється, запропонувати їх до проекту Резолюції ІІ Національ-
ного Конгресу з паліативної  допомоги.

СЕКЦІЯ №1
Організаційні засади системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні. 

Система підготовки, перепідготовки кадрів. Засади фінансування.

Місце проведення: Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Зала засідань 

вченої ради

Модератори:
Гойда Ніна Григорівна – проректор з лікувальної роботи, професор ка-
федри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д.мед.н., профе-
сор.
Цимбалюк Віталій Іванович – віце-президент НАМН України, академік 
НАМН України, д.мед.н., професор.
Губський Юрій Іванович – завідувач кафедри паліативної та хоспісної ме-
дицини НМАПО імені П.Л.Шупика, заступник голови правління ВГО «Україн-
ська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», член-кор. 
НАМН України, д.мед.н., професор.
Царенко Анатолій Володимирович – доцент кафедри паліативної та 
хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, член правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги» к.мед.н., доцент.
Суліма Оксана Василівна – заступник директора Департаменту соціаль-
них послуг–начальник відділу реформування системи соціальних послуг 
Міністерства соціальної політики України.
Кравченко Василь Віталійович – заступник директора медичного депар-
таменту МОЗ України.
Децик Орина Зенонівна – завідувач кафедри соціальної медицини, ор-
ганізації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського 
національного медичного університету, д.мед.н., професор.
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Доповіді:
1. Організаційні засади системи паліативної та хоспісної допомоги в 
Україні.
Гойда Ніна Григорівна – проректор з лікувальної роботи, професор кафе-
дри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор.
Царенко Анатолій Володимирович – доцент кафедри паліативної та 
хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, к.мед.н., доцент.

2. Організація паліативної допомоги в регіоні: системність, послідов-
ність, спадкоємність.
Андріїшин Людмила Іванівна – завідувач відділенням Івано-Франківського 
обласного клінічного центру паліативної допомоги «Хоспіс», головний поза-
штатний спеціаліст з паліативної та хоспісної медицини департаменту охоро-
ни здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, віце-пре-
зидент Благодійного фонду допомоги невиліковно хворим «Мати Тереза».

3. Організаційна технологія протидії та подолання професійного виго-
рання медичних працівників сфери паліативної допомоги.  
Децик Орина Зенонівна – завідувач кафедри соціальної медицини, організа-
ції охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського націо-
нального медичного університету, д.мед.н., професор.
Золотарьова Жанна Миколаївна – асистент кафедри соціальної медицини, 
організації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського 
національного медичного університету, к.мед.н.

4. Умови створення системи підготовки та перепідготовки кадрів для 
паліативної та хоспісної допомоги.
Губський Юрій Іванович – завідувач кафедри паліативної та хоспісної 
медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, член-кор. НАМН України, д.мед.н., 
професор.
Шекера Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини, про-
фесор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 
НМАПО імені П.Л.Шупика, президент Міжнародної громадської організації 
«Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», д.мед.н., професор.
Царенко Анатолій Володимирович – доцент кафедри паліативної та 
хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, к.мед.н., доцент.

5. Розвиток наукових досліджень в галузі паліативної медицини.
Волосовець Олександр Петрович – заступник начальника департаменту 
кадрів, освіти і науки МОЗ України, член-кор. НАМН України, д.мед.н., профе-
сор.
Гоженко Анатолій Іванович – директор ДП Український науково-дослідний 
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інститут медицини транспорта МОЗ України, д.мед.н., профессор.
Губський Юрій Іванович – завідувач кафедри паліативної та хоспісної меди-
цини НМАПО імені П.Л.Шупика, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор.

6. Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в про-
цесі професійної підготовки.
Білик Любов Володимирівна – завідувачка відділенням Черкаського медич-
ного коледжу.

7. Досвід післядипломної підготовки медичних сестер з питань надання 
паліативної та хоспісної допомоги.
Лукіна Ганна Олександрівна – викладач КЗ «Криворізьке училище підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовки молодших медичних спеціалістів та фарма-
цевтів» ДОР.

8. Міжнародний і національний досвід Християнського Служіння та 
допомоги паліативним пацієнтам.
Дандре Памела – голова Наглядової ради ГО «Асоціація християнських 
медсестер і волонтерів «Благо», Координатор Міжнародної організації хри-
стиянських медсестер «Faith Community Nursing» (США).

9. Досвід організації відділення паліативної та хоспісної медицини на 
базі Дніпропетровської міської лікарні №15.
Криничний Ю. В.  – заступник головного лікаря Дніпропетровської міської 
лікарні №15, головний позаштатний спеціаліст з паліативної та хоспісної 
медицини департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, голова Дніпропетровського обласного осередку 
Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

10. Особливості паліативної допомоги хворим з хронічними інфекційни-
ми захворюваннями.
Шевченко Олександра Теодорівна – заступник директора з навчально-мето-
дичної роботи Черкаського медичного коледжу.

11. Досвід розвитку і надання виїзної паліативної та хоспісної допомоги 
«Хоспіс на дому» жителям Донецького регіону.
Трифонова Наталія Семенівна – головний лікар Донбаського центру паліа-
тивної медицини, Голова Донецького обласного осередку Української ліги 
сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, Голова Правління БО 
«Янгол милосердя». 

12. Особливості надання паліативної допомоги підопічним ІV профілю в 
будинку-інтернаті.
Гармаш Олена Василівна – директор Ніжинського дитячого будинку-інтерна-
ту, к.пед.н.
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13. Паліативний статус пацієнта: ініціація та особливості психологічного 
компоненту паліативної допомоги.
Жогно Юрій Петрович – доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і 
психології ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, к.психол.н.

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку системи 
паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №2

01.10.2015, о 11.00
Круглий стіл з обговорення стратегії розвитку паліативної допомоги в 

Україні .
Місце проведення: Готель «Козацький» (вул.Михайлівська, 2) 2-й по-

верх, конференц зал.
Модератор: Ольга Гвоздецька

Доповіді:
1. Філософія, структура і діяльність хоспісу вдома
Гелена Нойбахер, Відень, Академія Лідерства.

2. Соціальна складова паліативної допомоги – основа комплексного 
підходу до задоволення потреб невиліковно хворого та його родини
Ірина Тарабукіна, Київ, МБФ Карітас України

3. Паліативна допомога в геріатрії
Айнур Єшманова, Алмати, Казахстан

СЕКЦІЯ №3
Роль та завдання служби первинної медико-санітарної допомоги у 

наданні паліативної та хоспісної допомоги.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського 100, реабілітаційний 

корпус, 4-й поверх, конференцзала.

Модератори:
Матюха Лариса Федорівна – завідуюча кафедрою сімейної медицини 
та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика, Голова 
Всеукраїнської асоціації сімейних лікарів, головний позаштатний спеціаліст 
МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», 
д.мед.н., професор.
Нетяженко Василь Захарович – завідувач кафедри пропедевтики вну-
трішніх хвороб № 1 Національного медичного університету імені О.О. Бо-
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гомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«Терапія», д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України.
Корж Олексій Миколайович – завідувач кафедри загальної практи-
ки-сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної 
освіти, д.мед.н., професор.
Хіміон Людмила Вікторівна– завідувач кафедри сімейної медицини НМА-
ПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор
Берікашвілі Наталія Володимирівна – головний лікар КДЦ Шевченківсь-
кого р-ну м. Києва

Доповіді:
1. Державна політика щодо організації паліативної та хоспісної допом-
оги на первинному рівні надання медичної допомоги.
Авраменко Тетяна Петрівна – докторант кафедри управління охороною 
суспільного здоров’я Національної академії державного управління при 
Президентові України.

2. Надання паліативної медичної допомоги на первинному рівні.  
Матюха Лариса Федорівна –  завідуюча кафедрою сімейної медицини та 
амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., 
професор.

3. Паліативна допомога дітям в практиці сімейного лікаря. 
Веселова Тетяна – НМАПО імені П.Л.Шупика.

Майстер класи: 

4. Повідомлення поганих новин.
Хіміон Людмила – д.мед.н., професор, завідуюча кафедрою сімейної меди-
цини НМАПО імені П.Л.Шупика.

5. Робота з інкурабельними хворими (психологічний аспект). 
Матвієць Людмила  – НМАПО імені П.Л.Шупика

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку систе-
ми паліативної допомоги в Україні. 

СЕКЦІЯ №4
Роль медсестринства в розвитку та підвищенні якості паліативної 

та хоспісної допомоги.
Місце проведення: Київський міський медичний коледж,

м. Київ, вул. Братиславська, 5. Конференцзала.
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Модератори:
Чернишенко Тетяна Іванівна – директор ДУ «Центральний методологіч-
ний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», к.н. з держ. 
управл.
Венгрин Надія Олексіївна – директор ВКНЗ «Дубенський медичний ко-
ледж» Рівненської обласної ради, к.мед.н. 
Шегедин Марія Брониславівна – директор Львівського державного ме-
дичного коледжу імені Андрія Крупинського, д.мед.н., професор.
Івашко Галина Миколаївна – головний позаштатний спеціаліст по ро-
боті з середнім медичним персоналом МОЗ України, президент Асоціа-
ції медичних сестер України.

Доповіді:
1. Підготовка медичних сестер з паліативної допомоги в Україні.
Чернишенко Тетяна Іванівна – директор ДУ «Центральний методичний 
кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», к.н. з держ. управл.
Губенко Інна Яківна – директор Черкаського базового медичного коледжу, 
к.м.н., доцент;
Ястремська Світлана Олександрівна – директор Навчально-наукового 
інституту медсестринства Тернопільського державного медичного універси-
тету імені І.Я. Горбачевського.

2. Післядипломна освіта медичних сестер з паліативної і хоспісної допо-
моги.
Вовк Леся Григорівна – директор Львівського медичного коледжу післяди-
пломної освіти.
Підмогильна Лідія Григорівна – директор Київського базового медичного 
коледжу імені П.І. Гаврося.
Мішуренко Олена Володимирівна – директор Криворізького училища 
підвищення кваліфікації.
Малик Світлана Станіславівна – директор Кременчуцького медичного 
коледжу імені В.І. Литвиненка.

4. Створення стандартів медсестринського догляду з паліативної і 
хоспісної допомоги в Україні.
Шегедин Марія Брониславівна – директор Львівського державного медич-
ного коледжу імені Андрея Крупинського, д.мед.н., професор.
Бразалій Людмила Павлівна – викладач Черкаського базового медичного 
коледжу.
Самолеліс Людмила Олексіївна - заступник головного лікаря Полтавскої 
обласної психіатричної лікарні.

5. Актуальні питання щодо створення відділення паліативної допомоги 
як функціонального підрозділу вищого медичного навчального закла-
ду.
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Венгрин Надія Олексіївна – директор ВКНЗ «Дубенський медичний ко-
ледж» Рівненської обласної ради, к.мед.н.
Солодовник Олена Володимирівна – директор ВКНЗ «Новоград-Волинсь-
кий медичний коледж».
Флоріна Наталя Олександрівна – заступник директора Харківського базо-
вого медичного коледжу № 1.

6. Роль і завдання асоціацій медичних сестер у розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги.
Івашко Галина Миколаївна – головний позаштатний спеціаліст по роботі з 
середнім медичним персоналом МОЗ України, президент Асоціації медичних 
сестер України.
Рошко Віорика Миколаївна – заступник головного лікаря з медсестринства 
Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Фаріон Надія Ярославівна – заступник головного лікаря з медсестринства 
Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні.

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку системи 
паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №5
Питання організації і надання паліативної та хоспісної допомоги хво-

рим на соціально небезпечні захворювання
Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, 

в приміщенні готелю «Козацький»

Модератори:
Нізова Наталія Миколаївна – директор ДУ «Український центр контролю за 
соціально небезпечними хворобами МОЗ України», д.мед.н., професор.
Александріна Тетяна Андріївна – к.мед.н., кафедра вірусології НМАПО імені 
П.Л.Шупика.
Черенько Світлана Олександрівна – д.мед.н., профессор, завідувачка від-
ділу хіміорезистентного туберкульозу.

 Доповіді:
1. Перспективи та можливості для забезпечення надання медичної 
допомоги пацієнтам, хворим на туберкульоз, які підлягають паліатив-
ному лікуванню. 
Нізова Н.М., Тєрлєєва Я.С., ДУ «Український центр контролю за соціально 
небезпечними хворобами МОЗ України».

2. Паліативна допомога хворим на туберкульоз. 
Черенько С.О., Літвиненко Н. А., Варицька Г.О. Національний інститут 
фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України.
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3. Досвід центру паліативної допомоги пацієнтам з ТБ/ВІЛ/гепатитами. 
Талалаєв К.О., Єсипенко С.В., Одеський державний медичний універ-
ситет, Одеський обласний протитуберкульозний диспансер. (м. Бєлго-
род-Дністровський, Одеської обл.).

4. Особливості надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ–інфекцію 
в Україні.
Лучинська Ольга  Віталіївна – аспірант Національної Академії Державного 
Управління при Президентові України.

5. Паліативна допомога, як складова комплексної медичної допомоги 
при ВІЛ-інфекції/СНІДі. 
Гетьман Л. І,  Соболєва Я. В., ДУ «Український центр контролю за соціально 
небезпечними хворобами МОЗ України». 

6. Особливості паліативної допомоги для наркозалежних осіб. 
Щербінська А. М., Іванчук І. О., ДУ «Український центр контролю за соціаль-
но небезпечними хворобами МОЗ України».

7. Актуальність паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію. 
Лазаревич Ю.М., Рівненське відділення ЛЖВ.

8. Сучасні аспекти паліативної допомоги хворим при ВІЛ-інфекції. 
Юрченко О. В., Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом.                          

9. Перспективи розвитку хоспісної допомоги хворим на СНІД після за-
вершення програм Глобального фонду. 
Задорожна К. І., Харківський обласний центр профілактики і боротьби зі 
СНІДом.

10.  Підходи ВООЗ щодо паліативної допомоги хворим на туберкульоз: 
що необхідно зробити в Україні. (WHO on Palliative care in TB: what 
should be done in Ukraine).
Славуцький Андрей – співробітник представництва ВООЗ в Україні.

11. Локальний клінічний протокол з ПХД: крок вперед чи формальність? 
Вінницький обласний обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом
Матковський І.А.

12. Досвід надання паліативної допомоги та авдокації доступу до зне-
болювального. Криворізьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська 
Мережа ЛЖВ»
Соколюк Е.Г.
13. Досвід роботи щодо внесення змін до п.3.12 наказу№41 від 
21.01.2013 Міністерства охорони здоров’я України. Київське міське 
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відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
Трикуль О.В.
  
Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку системи 
паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №6
Організація паліативного догляду в педіатрії

Місце проведення: м. Київ, вул. Богатирська, 30, Київська міська дитя-
ча клінічна лікарня №1, 2-й поверх, конференцзала.

Доїзд: метро Героїв Дніпра далі 15 хв. автобус № 41 або маршрутка 
№441 до зупинки дитяча лікарня.

Модератори:
Моісеєнко Раїса Олександрівна – перший заступник голови правління ВГО 
«Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», заві-
дувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО 
імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор.
Мартинюк Володимир Юрійович – член правління ВГО «Українська ліга 
сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», директор ДЗ «Україн-
ський медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової 
системи МОЗ України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «Дитяча неврологія», к.мед.н.
Ященко Юрій Борисович – завідувач наукового відділу організації медичної 
допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр про-
філактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, про-
фесор кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, головний позаштат-
ний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», д.мед.н., професор.
Шевченко Тетяна Петрівна –Департамент медичної допомоги Київської 
міської державної адміністрації. 

Доповіді:
1. Паліативна допомога в неонатології – проблемні питання.
Шунько Єлизавета Євгеніївна – завідувачка кафедри неонатології НМАПО 
імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор.
Лакша Ольга Тимофіївна – доцент кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.
Шупика, к.мед.н., доцент.
Краснова Юлія Юріївна – доцент кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.
Шупика, к.мед.н., доцент.
Сіренко Оксана Іванівна – аспірант кафедри неонатології НМАПО імені 
П.Л.Шупика.
2. Окремі питання щодо створення паліативної допомоги дітям 
Залесська Валентина Володимирівна – головний лікар Київської міської 
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дитячої клінічної лікарні №4, заступник голови Київської міської організації 
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».
Дзюба Ольга Леонтіївна – головний лікар Київської міської клінічної дитя-
чої лікарні №2, заслужений лікар України, головний фахівець ДОЗ м. Києва з 
надання стаціонарної допомоги дітям.

3. Апалічний синдром у дітей, клініка, діагностика, реабілітація, паліа-
тивна допомога.
Мартинюк Володимир Юрійович – директор ДЗ «Український медичний 
центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ 
України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«Дитяча неврологія», к.мед.н.

4. Спинальна м’язова атрофія, прогресуючі м’язові дистрофії: реабіліта-
ція та паліативна допомога. 
Шатіло Андрій Валерійович – к.мед.н., ДУ «Інститут неврології, психіатрії та 
наркології НАМН України»
5. Питання паліативної допомоги у дитячій нейрохірургії.
Духовський Олександр Ерікович – головний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «дитяча нейрохірургія», керівник Харківського Центру дитячої 
нейрохірургії.

6. Актуальні питання паліативної медицини в дитячій психіатрії.
Марценковський Ігор Агатолійович – Український ДУ «НДІ соціальної і су-
дової психіатрії та наркології МОЗ України», м. Київ, НМАПО імені П.Л.Шупика, 
к.мед.н., доцент.

7. Досвід та потреби надання паліативного супроводу дітям з онкогема-
тологічними захворюваннями в НДСЛ «ОМАТДИТ. Взаємодія з громад-
ськими організаціями.
Донська Світлана Борисівна – завідуюча Центру дитячої онкогематології 
НДСЛ Охматдит, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціаль-
ності «дитяча онкогематологія».

8. Питання паліативної допомоги дітям з онкологічними хворобами. 
Сім’я і громадські організації в паліативній допомозі.
Климнюк Григорій Іванович – завідувач відділення дитячої онкології Інсти-
туту раку НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «дитяча онкологія».

9. Стан проблеми оцінювання болю у дітей різного віку. 
Ріга Олена Олександрівна – доктор медичних наук, професор кафедри 
педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного універ-
ситету, д.мед.н., професор.
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10. Створення регіональної концепції педіатричної паліативної допомо-
ги дітям. Перший досвід виїзних хоспісних бригад. 
Пеньков Андрій Юрійович – лікар Харківського обласного спеціалізовано-
го будинку дитини №1, к.мед.н. 
Марабян Роман Володимирович – головний лікар Харківського обласного 
спеціалізованого будинку дитини №1, к.мед.н.
Баглаєнко Ірина – керівник проекту «Хоспіс вдома».

11. Абілітаційні програми в дитячому хоспісі – з досвіду дитячого паліа-
тивного відділення Надвірнянського будинку дитини Івано-Франківсь-
кої області. 
Ціхонь Зоя Олексіївна – доцент кафедри соціальної медицини, організації 
охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського націо-
нального медичного університету, к.мед.н.,доцент.
Кузнєцова Г. П., Іваненко А. Л.

12. Здобутки впровадження та перспективи розвитку дитячої паліатив-
ної допомоги на Прикарпатті.
Децик Орина Зенонівна – завідувач кафедри соціальної медицини, ор-
ганізації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського 
національного медичного університету, д.мед.н., професор.
Мельник Роман Михайлович – асистент кафедри соціальної медицини, ор-
ганізації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського 
національного медичного університету.

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку системи 
паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №7
Надання паліативної допомоги в онкології.

Місце проведення: ДУ «Національний інститут раку» МОЗ України, 
м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43 

09.00 – 11.00

Модератори:
Колеснік Олена Олександрівна – директор ДУ «Національний інститут 
раку» МОЗ України, д.мед.н., професор.
Чешук Валерій Євгенович – професор кафедри онкології Національно-
го медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний спеціаліст МОЗ 
України зі спеціальності «Онкологія», д.мед.н., професор.
Дубініна Владлена Геннадіївна – проректор з науково-педагогічної роботи 
(з лікувальної роботи та післядипломної освіти), д.мед.н., професор.
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Доповіді:
1. Захворюваність на рак в Україні. 
Чешук Валерій Євгенович – професор кафедри онкології Національно-
го медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний спеціаліст МОЗ 
України зі спеціальності «Онкологія», д.мед.н., професор.

2. Сучасні принципи паліативної допомоги хворим на рак в Україні. 
Колеснік Олена Олександрівна – директор ДУ «Національний інститут 
раку» МОЗ України, д.мед.н., професор.

3. Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної меди-
цини для онкологічних хворих в Україні.
Мосієнко Володимир Сергійович – головний науковий співробітник Ін-
ституту експериментальної патології,онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавець-
кого НАН України, д.м.н., професор;
Місяк Сергій Анатолійович – старший науковий співробітник Інституту 
експериментальної патології,онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького 
НАН України, к.м.н.  

4. Принципи протибольової терапії в паліативному лікуванні онколо-
гічних хворих. 
Лісний Іван Іванович – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», д.мед.н.

5. Корекція анемії у підтримуючій терапії онкологічних хворих.
Поступаленко Олена Вікторівна – старший лаборант кафедри онкології 
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. 

6. Аспекти психологічної підтримки хворих на рак та їх родичів в Україні. 
Суркіс М.О. – психолог ДУ «Національний інститут раку МОЗ України».
Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національ-
ного Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку 
системи паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №8
Паліативна та хоспісна допомога у психіатрії та неврології

Місце проведення: Український науково-дослідний інститут соціаль-
ної і судової психіатрії і наркології МОЗ України. Кафедра психіатрії 

НМАПО імені П.Л.Шупика 
Адреса: вул. Фрунзе, 103, м. Київ

Модератори:
Пінчук Ірина Яківна – директор  Українського науково-дослідного інституту 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштат-
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ний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Наркологія. Психіатрія», д.мед.н.;
Пилягіна Галина Яківна – завідувачка кафедри психіатрії Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор;
Мішиєв В’ячеслав Данилович – директор територіального медичного об’єд-
нання «Психіатрія», головний психіатр м. Киева, завідувач кафедри дитячої, 
соціальної та судової психіатрії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор. 

Доповіді:
1. Паліативна та хоспісна допомога у психіатрії 
Пінчук Ірина Яківна – директор  Українського науково-дослідного інсти-
туту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Наркологія. Психіа-
трія», д.мед.н., с.н.с.

2. Діагностика, принципи лікування та комплексної реабілітації хво-
рих з тяжкими органічними психічними розладами.
Пилягіна Галина Яківна – завідувач кафедри психіатрії НМАПО імені П.Л. 
Шупика, д.мед.н., професор.

3. Проблеми організації у наданні паліативної допомоги, медико-со-
ціального супроводу та догляду щодо хворих з хронічними психічни-
ми розладами
Мішиєв Вячеслав Данилович – директор територіального медичного 
об’єднання «Психіатрія», головний психіатр м. Киева, завідувач кафедри 
дитячої, соціальної та судової психіатрії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., 
професор. 
 
4. Проблемні питанні геріатрії при наданні паліативної допомоги
Чайковська Віра Володимирівна – завідувач лабораторії соціальної ге-
ронтології ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», 
д.мед.н., професор. 

5. Техника нейросенсорной депривации стресогенной активности – 
как метод психологического дебрифинга при оказании паллиативной 
помощи
Педак Анатолій Анатолійович – головний лікар Миколаївської обласної 
психіатричної лікарні №2.

6. Паліативна допомога при деменціях. Використання європейського 
досвіду.
Косенкова Ірина Володимирівна – заступник головного лікаря з медич-
ної частини КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня»

7. Особливості надання паліативної допомоги в психіатрії. Досвід ро-
боти відділення паліативної допомоги Чернігівської обласної психо-
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неврологічної лікарні.
Ященко Володимир Іванович – головний лікар Чернігівської обласної 
психоневрологічної лікарні.
8. Розвиток психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку  із 
затримкою психічного розвитку.
Мугаль Світлана Олександрівна – викладач кафедри практичної психо-
логії та психосоматики, аспірант IVкурсу Інституту соціології, психології та 
соціальних комунікацій Національного Педагогічного Університету імені 
М.П.Драгоманова. 

9. Напрямки вирішення соціальних проблем пацієнтів з вираженим 
дефектом та кінцевими станами внаслідок перебігу шизофренії.
Шейко Макар Васильович – завідувач відділення, Територіальне медичне 
об’єднання «Психіатрія» у м. Києві.
10. Изменение качества жизни больных раком молочной железы на 
фоне Цигун-тренинга.
Макаров Олександр Валентинович – лікар-психотерапевт Херсонського 
обласного онкологічного диспансеру. 

11. Досвід надання паліативної допомоги в США.
Мишаківська Ольга –  обласна клінічна психіатрична лікарня м. Львів.

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку систе-
ми паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №9
Питання нетрадиційної та народної медицини в паліативній допомозі
Місце проведення: Національна наукова медична бібліотека України. 

Адреса: м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.

10.00 –14.30

Модератори:
Гарник Тетяна Петрівна – завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії, біо-
енергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет 
УАНМ», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Народна 
та нетрадиційна медицина», президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України», д.мед.н., професор.
Андріюк Лук’ян Васильович – завідувач кафедри реабілітації та нетради-
ційної медицини Львівського національного медичного Університету ім. 
Данила Галицького, д.мед.н., професор.
Козименко Т.М.  – завідувач курсом гомеопатії, ПВНЗ « КМУ УАНМ», к.мед.н., доц.
Дмитрієва А.В. – директор центру «РАСАЯНА», м.Київ, д.мед.н., ст.н.сп.,
Радиш Я.Ф. – Національна академія державного управління при Президен-
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тові України, д.н. з держ.упр., професор.
Доповіді:

1. Народна і нетрадиційна медицина в Україні при надані паліативної 
та хоспісної допомоги.
Гарник Тетяна Петрівна – завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії, біо-
енергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет 
УАНМ», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Народна 
та нетрадиційна медицина», президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України», д.мед.н., професор. 
Соколовський С.І, Гарник К.В.

2. Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у па-
цієнтів з геморагічним інсультом.
Андріюк Лук’ян Васильович – завідувач кафедри реабілітації та нетра-
диційної медицини, Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького, д.мед.н., професор;
Магулка Ірина Володимирівна – асистент кафедри реабілітації та нетра-
диційної медицини, Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького

3. Класична гомеопатія при паліативних станах.
Козименко Тамара Миколаївна – завідуюча курсом гомеопатії кафедри 
фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київсь-
кий медичний університет УАНМ», головний позаштатний спеціаліст з НіНМ 
Департаменту охорони здоров’я КМДА, к.мед.н., доц.
 
4. Можливості гомеопатії при лікуванні тяжкої патології. 
Потоцька С.В.
 
5. Тибетские методы поддержки в палиативной и хосписной помощи.
Галян Я. А.

6. Випадок паліативного гомеопатичного лікування раку підшлунко-
вої залози.
Коломоєць Н.О.

7. Фармакодинамические характеристики растений в аюрведической 
фармакологии. Пример их использования в терапии.
Дорофеев А.Ю.

8. Холодинамика как инструмент  кризисной психологии и медицины.
Осипенко О.Д.

9. Аюрведа – терапія супроводу онкологічних хворих.
Дмитрієва А.В.
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10. Синдром  емоційного вигорання у медичних працівників.
Гарник Т.П.,  Іванова  Л.Н., Туманов В.А., Гарник К.В.

11. Засоби авторської фітотерапії династії лікарів Зубицьких ТОВ 
«Фіто-Данімир» в амбулаторній практиці супроводу паліативних хво-
рих. 
Зубицька В.О.

12. Електропунктурна діагностика інформотерапії в реабілітації сімей, 
що мають дітей з аутизмом. 
Головаха М.О.
13. Пряноароматичні рослини в паліативній допомозі.
Меньшова В.О., Березкіна В.І.

14. Досвід застосування  препарату гриба Ганодерма при лікуванні 
онкологічних хворих.
Степаненко В.В., Войтенко Г.М.
15. Реабілітаційні стратегії в лікуванні хворих, що перенесли бойову ЧМТ.
Матяш М.М.

16. Гомеопатическая терапия терминальных состояний.
Черкасенко И.Л.

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку систе-
ми паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №10
Хронічний біль у паліативній медицині: шляхи вирішення проблеми. 
Питання забезпечення доступу населення до наркотичних анальге-

тиків та інших засобів знеболення.
Місце проведення: ПАО НПЦ «Борщагівський ХФЗ,  м. Київ, вул. Миру, 17

Модератори:
Тимошенко Володимир Андрійович – президент Інституту вивчення залежно-
стей, проблем наркополітики та моніторингу наркоситуації, д.юр.н., професор. 
Казачiн Мiшель – спецiальний представник Генерального секретаря ООН 
по Схiднiй Европi i ЦентральнIй Азii, професор (Францiя).
Султанов Мiрзахiд – керiвник представництва Управлiння по наркотиках i 
злочинностi (УНЗ) ООН в Украiнi i Молдовi.
Лісний Іван Іванович – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», д.мед.н.
Конашевич Людмила Володимирівна – експерт Ліги з питань фармації 
Дзiсяк Олег Петрович – в.о. Голови ДСКН.
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Доповіді:
1. Чинники, що впливають на стан доступу населення Украiни до нар-
котичних анальгетикiв та iнших засобiв знеболення, та шляхи подо-
лання перепон на цьому шляху.
Тимошенко Володимир Андрійович – президент Інституту вивчення за-
лежностей, проблем наркополітики та моніторингу наркоситуації, д.юр.н., 
професор.

2. Кризис обеспечения доступа к контрольным наркотическим и пси-
хотропным веществам в медицинских целях: рекомендации Глобаль-
ной комиссии по наркополитике.
Казачiн Мiшель – спецiальний представник Генерального секретаря ООН 
по Схiднiй Европi i ЦентральнIй Азii, професор (Францiя).

3. Антинаркотические конвенции ООН и доступность наркотических 
средств и психотропных препаратов в медицинских целях: мифы и 
реальность.
Султанов Мiрзахiд – керiвник представництва Управлiння по наркотиках i 
злочинностi (УНЗ) ООН в Украiнi i Молдовi.

4.  Соцiальна вiдповiдальнiсть нацiональних виробникiв у забезпе-
ченнi знеболювальними лiкарськими засобами.
Редер А.С. – Iнтерхiм (Одеса).

5. Стигматизация пациентов с зависимостью: причины и следствия.
Рiттер Катрiн – Група Помпiду Ради Европи.

6. Стан та перспективи подольшого вдосконалення нормативноi бази 
щодо забезпечення безперешкодноi доступностi до знеболення. 
Стасюк Ігор Євгенович – заступник начальника Управління ДКСН, к.мед.н.

7. Проблеми практичного впровадженнч законодавчих актiв стосовно 
обiгу наркотикiв в ЛПЗ щодо лiбералiзацii доступу до лiкування спо-
живачiв iн’екцiйних наркотикiв.
Трецька Тамара – Мiжнародний Альянс з ВIЛ-СНIД в Українi.

8. Актуальнi проблеми доступностi до лiкарських наркотичних засобiв 
на прикладi впровадження ЗПТ в Украiні.
Скала Павло – Мiжнародний Альянс з ВIЛ-СНIДу в Українi.

9. Державне регулювання обiгу лiкарських засобiв, якi застосовують-
ся для знеболення: проблеми та шляхи вирiшення.
Конашевич Людмила Володимирівна – експерт Ліги з питань фармації.

10. Стандартизація медичної допомоги при хронічному болю: краща 
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медична практика та українські реалії.
Лiщишина Олена Михайлівна – директор департаменту стандартизації 
медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України.

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку систе-
ми паліативної допомоги в Україні.

СЕКЦІЯ №11
Юридичні підвалини розвитку паліативної допомоги в Україні.

Місце проведення: Університет «Києво-Могилянська академія»,  Київ, вул. 
Набережно-Хрещатицька, 27, приміщення підрозділу «Правнича клініка»

Модератори:
Черненко Зоряна Степанівна – доцент кафедри міжнародного права 
і спеціальних правових наук Школи охорони здоров’я Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», голова комісії з питань ре-
формування системи охорони здоров’я МОЗ України, д-р філософії в галузі 
права (Ph.D.), доцент.
Сенюта Ірина Ярославівна – завідувач кафедри медичного права фа-
культету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медичного 
права та біоетики України», головний редактор журналу «Медичне право», 
к.юр.н., доцент. 
Бронова Владислава Михайлівна – консультант з юридичних питань, 
USAID/Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні (Futures Group).

Доповіді:
1. Застосування принципу особистої автономії у паліативній медицині.
Миронова Галина Анатолівна – старший науковий співробітник Інститу-
ту НДІ приватного права та підприємництва імені акад. Ф. Бурчака НАПрН 
України, к.філ.н. 

2. Інституційно-правовий аспект розвитку паліативної допомоги.
Лісневська Наталія Олександрівна – директор Юридичної компанії «Фло-
ранс», заступник Міністра охорони здоров’я України (2014-2015).

3. Розвиток паліативної допомоги в контексті автономізації закладів 
охорони здоров’я. 
Черненко Зоряна Степанівна – заступник декана, доцент кафедри міжна-
родного права і спеціальних правових наук, викладач Школи охорони здо-
ров’я, Школи соціальної роботи Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія», доктор правових наук, член Правління ВГО «Українська 
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ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

4. Законотворча діяльність фракцій ВРУ VIII скликання (листопад 
2014-вересень 2015 рр.) у сфері соціальної політики 
Вольф Олександр Олександрович – асистент кафедри паліативної та 
хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, голова БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», 
к.політ.н., магістр соціальної роботи. 

5. Актуальні правові проблеми організації паліативної допомоги у 
світлі побудови системи громадського здоров’я в Україні.
Гревцова Радмила – директор навчально-наукового центру медичного 
права юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, к.юр.н., доцент.  

6. Правові аспекти роботи сімейних лікарів зі знеболюючими препа-
ратами.
Беденко-Зваридчук Олена – директор ЮК «МедАдвокат», голова Комітету 
з медичного права Асоціації правників України.

7. Вплив рівня правової обізнаності медичних працівників на надання 
паліативної допомоги. 
Зубеня Тетяна – магістрантка Школи охорони здоров’я Національного 
університету «Києво-Могилянська академія».

8. Судова практика як «дзеркало» особливостей реалізації прав люди-
ни в сфері паліативної допомоги. 
Сенюта Ірина Ярославівна – завідувач кафедри медичного права факуль-
тету післядипломної освіти Львівського національного медичного універ-
ситету ім. Д.Галицького, президент ВГО «Фундація медичного права та 
біоетики України», головний редактор журналу «Медичне право», к.юр.н., 
доцент. 

9. Медико-юридична клініка як інструмент забезпечення прав паліа-
тивного пацієнта на правову допомогу.
Клапатий Дмитро Йосифович – асистент кафедри медичного права 
ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького. 

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку систе-
ми паліативної допомоги в Україні.
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2-й день. 02.10.15. (п’ятниця)

Національна академія державного управління при Президентові України 
(вул. Пугачова 12/2, 3-й поверх, конференцзала)

 І Пленарне засідання:

09.00 – 14.00
Президія:

Шафранський Віктр Вікторович – заступник Міністра охорони здоров’я України
Шевченко Василь Васильович – перший заступник Міністра соціальної політи-
ки України.
Яриніч Костянтин Володимирович – Народний депутат України
Князевич Василь Михайлович – голова правління ВГО «Українська ліга спри-
яння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач кафедри управлін-
ня охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України, д.мед.н.
Ковбасюк Юрій Васильович – президент Національної академії державного 
управління при Президентові України, д.н. з держ.упр., професор.  
Вороненко Юрій Васильович – ректор  Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, д.мед.н., професор.
Колеснік Олена Олександрівна – директор ДУ «Національний інститут раку» 
МОЗ України, д.мед.н.
Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент НАПН УкраїниЦимбалюк 
Віталій Іванович – віце-президент НАМН України, академік НАМН України, 
д.мед.н., професор. 

Пленарні доповіді:
Регламент до 10 хв.

1.Завдання держави та громадськості у розвитку паліативної допомоги. 
Князевич Василь Михайлович – голова правління ВГО «Українська ліга спри-
яння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач кафедри управлін-
ня охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України, д.мед.н. 
2. Обґрунтування організаційно-функціональної моделі системи паліатив-
ної та хоспісної допомоги в Україні. 
Гойда Ніна Григорівна – проректор з лікувальної роботи, професор кафедри 
соціальної медицини та організації охорони здоров’я Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор. 
Царенко Анатолій Володимирович – доцент кафедри паліативної та хоспісної 
медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шу-
пика, к. мед.н. 
3. Оптимізація підготовки кадрів та розвиток наукових досліджень в галузі 
паліативної медицини як умова створення системи паліативної та хоспіс-
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ної допомоги. 
Губський Юрій Іванович – завідувач кафедри паліативної та хоспісної медици-
ни НМАПО імені П. Л. Шупика, член-кор. НАМН України, професор, д.мед.н. 
4. Юридичні підвалини розвитку паліативної допомоги в Україні.
Сенюта Ірина Ярославівна – завідувач кафедри медичного права факультету 
післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики 
України», головний редактор журналу «Медичне право», к.юр.н., доцент. 
Черненко Зоряна Степанівна – доцент кафедри міжнародного права і 
спеціальних правових наук Школи охорони здоров’я Національного університе-
ту «Києво-Могилянська академія», голова комісії з питань реформування систе-
ми охорони здоров’я МОЗ України, д-р філософії в галузі права (Ph.D.), доцент.
5. Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функції та виклики.
Семигіна Тетяна Валеріївна – професор кафедри соціальної роботи і практич-
ної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, д.політ.н., доцент.
6. Роль та завдання служби первинної медико-санітарної допомоги у на-
данні паліативної допомоги.
Матюха Лариса Федорівна – завідувач кафедри сімейної медицини та амбула-
торно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика, Голова Всеукраїнської 
асоціації сімейних лікарів, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», д.мед.н., професор.
7. Філософія, структура і діяльність хоспісу вдома.
Гелена Нойбахер, Відень, Академія Лідерства.
8. Медико-соціальна допомога – основа комплексного підходу до задово-
лення потреб невиліковно хворої людини і його родини.  Якісний догляд 
– запорука гідності у термінальній стадії життя
Чайківська Дзвенислава Романівна – національний координатор програми 
напрямку «Здоров’я» Міжнародного благодійного фонду «Карітас України».
9. Проблеми та перспективи створення системи паліативної допомоги 
дітям в Україні. 
Моісеєнко Раїса Олександрівна – завідувач кафедри дитячої неврології та 
медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор. 
10. Актуальні питання паліативного догляду в онкологічній практиці.
Колеснік Олена Олександрівна – директор ДУ «Національний інститут раку» 
МОЗ України, д.мед.н.
Чешук Валерій Євгенович – професор кафедри онкології Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «Онкологія», д.мед.н.
11. Досвід створення та діяльності паліативної та хоспісної допомоги в 
регіоні. Інтегрований підхід до створення системи паліативної допомоги.
Андріїшин Людмила Іванівна – завідувач відділенням Івано-Франківської об-
ласної лікарні допомоги невиліковно хворим «Хоспіс», віце-президент Благодій-
ного фонду допомоги невиліковно хворим «Мати Тереза».
12. Нагальні питання організація геріатричної паліативної допомоги в 
Україні і в світі.
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Чайковська Віра Володимирівна – завідувач лабораторії соціальної геронто-
логії ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», д.мед.н., 
професор.
13. Паліативна допомога в геріатрії. 
Айнур Єшманова, Алмати, Казахстан.
14. Роль медсестринства в розвитку та підвищенні якості паліативної та 
хоспісної допомоги. 
Чернишенко Тетяна Іванівна – директор ДУ «Центральний методологічний 
кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», к.н. з держ. управл.
15. Хронічний біль у паліативній медицині: шляхи вирішення проблеми. 
Питання забезпечення доступу населення до наркотичних анальгетиків та 
інших засобів знеболення.
Тимошенко Володимир Андрійович – президент Інституту вивчення залежно-
стей, проблем наркополітики та моніторингу наркоситуації, д.юр.н., професор. 
Лісний Іван Іванович – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії 
ДУ «Національний інститут раку МОЗ України», д.мед.н.
16. Духовна опіка, психологічні та етичні засади в паліативній та хоспісній 
медицині.
Пустовіт Світлана Віталіївна – завідувачка кафедри філософії НМАПО імені П. Л. 
Шупика, д.філос.н., професор.
Отець Ігор Бойко – ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, доктор 
морального богослов’я, к.філос.н. 
17. Соціальна складова паліативної допомоги – основа комплексного під-
ходу до задоволення потреб невиліковно хворого та його родин
Ірина Тарабукіна, Київ, МБФ Карітас України
18. Паліативна та хоспісна допомога у психіатрії та неврології.
Пінчук Ірина Яківна – директор  Українського науково-дослідного інституту 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний 
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Наркологія. Психіатрія», д.мед.н.;
Пилягіна Галина Яківна – завідувач кафедри психіатрії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор. 
19. Питання організації паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з 
ВІЛ-інфекцією/СНІД, туберкульозом.
Нізова Наталія Миколаївна – директор ДУ «Український центр контролю за 
соціально небезпечними хворобами МОЗ України», д.мед.н., професор.
20. Питання нетрадиційної та народної медицини в паліативній допомозі.
Гарник Тетяна Петрівна – завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії, біоенер-
гоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за фахом «Народна та нетради-
ційна медицина», президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної 
медицини України», д.мед.н., професор.
21. Підходи ВООЗ щодо паліативної допомоги хворим на туберкульоз: що 
необхідно зробити в Україні. (WHO on Palliative care in TB: what should be 
done in Ukraine). Славуцький Андрей – співробітник представництва ВООЗ в 
Україні.
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Обід 14.00 – 15.00
 

15.00 – 16.20

Засідання секцій №1,2,3

СЕКЦІЯ № 1
Основні Засади державної політики в галузі паліативної допомоги. 
Національна стратегія розвитку системи паліативної допомоги в 
Україні: нові реалії, виклики та завдання. Нормативно-правові та 
організаційні засади надання паліативної та хоспісної допомоги.

Конференцзала

Модератори секції:
Шафранський Віктор Вікторович – заступник Міністра охорони здоров’я 
України.
Царенко Анатолій Володимирович – доцент кафедри паліативної та 
хоспісної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика, к.мед.н., доцент.
Андріїшин Людмила Іванівна – завідувач відділенням Івано-Франківської 
обласного центру паліативної допомоги «Хоспіс», віце-президент Благодій-
ного фонду допомоги невиліковно хворим «Мати Тереза».
Чуловський Ярослав Богданович – головний лікар Львівської міської 
лікарні №4.
Суліма Оксана Василівна – заступник директора Департаменту соціальних 
послуг – начальник відділу реформування системи соціальних послуг Міні-
стерства соціальної політики України.
Максименко Сергій Дмитрович – декан медико-психологічного факуль-
тету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця академік 
НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 
Академік-секретар  відділення психології, вікової фізіології та дефектології 
НАПН України, д.псих.н., професор.
Тимошенко Володимир Андрійович – президент Інституту вивчення 
залежностей, проблем наркополітики та моніторингу наркоситуації, д.юр.н., 
професор. 
Сенюта Ірина Ярославівна – завідувач кафедри медичного права факульте-
ту післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медичного права та біое-
тики України», головний редактор журналу «Медичне право», к.юр.н., доцент.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
• Роль і місце інформаційної політики у розвитку паліативної допомоги в країні.
• Роль громадських організацій та суспільства, формування політики держави 
та розвитку системи паліативної допомоги. 
• Особливості волонтерства у паліативній допомозі.
• Система підготовки, перепідготовки кадрів для паліативної та хоспісної допомоги. 
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• Визначення єдиної термінології та понять в системі паліативної допомоги.
• Особливості надання паліативної допомоги в міській та сільській місцевості. 
• Нормативно-правова база розвитку паліативної і хоспісної допомоги. 
• Контроль за обігом наркотичних анальгетиків в медичній сфері: перешкоди 
доступу до лікарських засобів та шляхи вирішення. 
• Стандарти надання паліативної допомоги. 
• Організаційні засади догляду за паліативними пацієнтами. Сестринський догляд.
• Організація взаємодії медичної та соціальної служб при наданні паліативної 
допомоги.
• Організація надання паліативної допомоги в системі соціального захисту.
• Механізми фінансування, благодійність. Фандрейзінг. 

1. Державні механізми фінансування системи надання хоспісної та 
паліативної допомоги.
Дубич Клавдія Василівна – докторант кафедри соціальної і гуманітарної 
політики Національної академії державного управління при Президентові 
України, к.пед.н., доцент.

2. Основні проблемні напрями освітнього та кадрового забезпечення 
системи паліативної допомоги в Україні.
Ярошенко Алла Олександрівна – директор Інституту соціальної роботи 
та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драго-
манова, д.філос.н., професор.

3. Державне управління у сфері медико-соціальної  допомоги  дітям з 
термінальними хворобами
Кринична Ірина Петрівна – професор кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ, д.н.держ.упр., доцент;
Щетко Юлія Юріївна – лікар-хірург, КЗ “Дніпропетровська міська лікарня 
№15” Дніпропетровської обласної ради, магістр держ.упр.

4. Деякі особливості організації хоспісної допомоги в Україні.
Екзархов Віталій Олександрович – головний лікар Харківського обласно-
го центру паліативної медицини «Хоспіс», діакон, к.мед.н., доцент.
Гончаренко Олександр Анатолійович – заступник головного лікаря Хар-
ківського обласного центру паліативної медицини «Хоспіс»

5. Роль консультацій з громадськістю у розвитку системи паліативної 
допомоги.
Данилюк Катерина Володимирівна – магістр Інституту соціальної роботи 
та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драго-
манова

6. Соціальна робота у сфері паліативної та хоспісної допомоги: нові 
виклики, зумовлені суспільною та економічною кризою.
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Вольф Олександр Олександрович – асистент кафедри паліативної та 
хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л.Шупика, Голова правління БО «Асоціація паліативної та хоспісної 
допомоги», к.політ.н.

7. Мистецтво догляду. 
Чорна Наталія Олексіївна – директор Комунального закладу «Центр піс-
лядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною 
освітою» Дніпропетровської обласної ради».

СЕКЦІЯ № 2

Інтегрований підхід до надання паліативної та хоспісної допомоги 
пацієнту: лікування, догляд, психологічна та соціальна підтримка. 

Медико-соціальна допомога – основа комплексного підходу до задово-
лення потреб невиліковно хворої людини  і його родини. 

Місце проведення: 3-й поверх Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України (м. Київ, вул. Пугачова 12/2) Аудиторія №305

Модератори:
Шевченко Василь Васильович – Перший заступник Міністра соціальної 
політики України.
Моісеєнко Раїса Олександрівна – перший заступник голови правління ВГО 
«Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завіду-
вач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені 
П.Л.Шупика, д.мед.н., професор.
Чайківська Дзвенислава Романівна – національний координатор програми 
напрямку «Здоров’я» Міжнародн ого благодійного фонду «Карітас України».
Гвоздецька Ольга – Програмний директор ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна – заступник міського голови м. 
Харкова з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, член 
виконавчого комітету Харківської міської Ради, завідувач кафедри соціально-
го управління і соціальної роботи Національного університету ім. Каразина, 
к.соціал.н., доцент.
Джон Марстон – виконавчий директор Міжнародної Мережі Паліативної 
допомоги для дітей (ICPCN, професор). 
Кравченко Василь Віталійович – заступник Директора медичного департа-
менту МОЗ України.
Клюсов Олександр Миколайович – головний лікар Київського міського 
клінічного онкологічного центру.
Семигіна Тетяна Валеріївна – професор Академії праці, соціальних відносин 
і туризму, виконавчий секретар Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи, 
д.політ.н., професор.
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Суліма Оксана Василівна – заступник директора Департаменту соціальних 
послуг–начальник відділу реформування системи соціальних послуг Міністер-
ства соціальної політики України.
Чернишенко Тетяна Іванівна – директор ДУ «Центральний методологічний 
кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», к.н. з держуправл.

Доповіді:
1. Перинатальна паліативна допомога: сучасний стан проблеми. 
Знаменська Тетяна Костянтинівна – ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України», д.мед.н., професор;
Пеньков Андрій Юрійович – Харківський обласний спеціалізований буди-
нок дитини №1, к.мед.н.; 
Ковалева Олена Михайлівна – професор кафедри педіатрії №1 з пропе-
девтикою та неонатологією Української медичної стоматологічної академії, 
д.мед.н., професор.

2. Дитяча захворюваність та смертність. Розвиток дитячої паліативної 
допомоги.  
Джон Марстон – виконавчий директор Міжнародної Мережі Паліативної 
допомоги для дітей (ICPCN), професор, 
Ріга Олена Олександрівна – професор кафедри педіатрії №1 та неонатології 
Харківського національного медичного університету, д.мед.н., професор.

3. Досвід організації та діяльності моделі виїзної мультидисциплінар-
ної бригади – результати моніторингу і оцінки.
Дзвенислава Чайківська – національний координатор програми напрям-
ку «Здоров’я» Міжнародного благодійного фонду «Карітас України».

4. Паліативна допомога хворим на СНІД – досвід Карітасу Одеси. 
Світлана Колодчин

5. Соціальні аспекти паліативної допомоги. Стандарти надання паліа-
тивної допомоги. 
Ірина Тарабукіна – Київ.

6. Роль і місце медичної сестри в системі надання паліативної допомо-
ги. Сестринські діагнози.
Галина Курницька – Львів. 

7. Взаємодія медичної та соціальної служб при наданні паліативної 
допомоги. Досвід Казахстану обєднання Міністерств ОЗ і соціальної 
політики
Болат Жантурієв – Алмати, КазМУ, Казахстан.

8. Вплив міждисциплінарного підходу при наданні паліативної допом-
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оги на якість життя паліативних пацієнтів (на прикладі роботи першо-
го денного хоспісу в Україні). 
Брацюнь Леся Петрівна – асистент кафедри паліативної та хоспісної медици-
ни Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

9. Викладання основ паліативної допомоги. 
Асія Аканова – Алмати, Казахстан.

10. Паліативна допомога та народна і нетрадиційна медицина. 
Христина Макух – Львів, НМУ імені Данила Галицького, к.м.н.

11. Гнатенко А.,  Проблемні питання паліативної допомоги для нарко-
залежних. Перспективи розвитку даної послуги на платній основі на базі 
НПО. Харківський міський благодійний фонд «Надія Є»

12. Сірих-Чаплинська О., ДОСВІД  НАДАННЯ ПОСЛУГИ «ДОГЛЯД ВДОМА» 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДАНОЇ ПОСЛУГИ НА БАЗІ НПО. Харківське об-
ласне відділення ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»

Обговорення доповідей та пропозицій до Резолюції Другого Національного 
Конгресу з паліативної допомоги і Національної стратегії розвитку систе-
ми паліативної допомоги в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

• Інтегрований, міжсекторальний підхід до надання паліативної допомоги – 
основа розвитку служби. Досвід та перспективи.
• Хоспіс – це основний центр надання паліативної допомоги населенню, 
проведення організаційної, методичної і навчальної роботи з паліативної 
допомоги у регіоні.
• Виїзна служба паліативної допомоги: досвід та проблеми. 
• Розвиток служби амбулаторної паліативної допомоги. Роль сімейного ліка-
ря у паліативній допомозі.
• Догляд за паліативними пацієнтами. Роль і місце медичної сестри.
• Взаємодія медичної та соціальної служб при наданні паліативної допомоги.
• Надання паліативної допомоги в системі соціального захисту.
• Забезпечення якості надання паліативної допомоги.
• Надання паліативної допомоги онкологічним хворим.
• Особливості надання паліативної допомоги дітям.
• Надання паліативної допомоги в геріатрії.
• Надання паліативної допомоги у психіатрії.
• Особливості надання паліативної допомоги хворим з хронічними інфекцій-
ними захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, гепатити тощо).
• Паліативна допомога та народна і нетрадиційна медицина. 
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• Показання для переведення пацієнтів під паліативний догляд у дорослого 
населення та у педіатрії.
• Ведення хронічного больового синдрому при наданні паліативної допомо-
ги дорослим, дітям та літнім людям.
• Реабілітація та догляд за паліативними пацієнтами, які постраждали під час АТО.

СЕКЦІЯ №3

Науково-методичні і філософські засади розвитку паліативної до-
помоги. Питання психологічної, соціальної та духовної підтримки 

пацієнтів при наданні  паліативної та хоспісної допомоги.

Місце проведення: 3-й поверх Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Пугачова 12/2),  

Аудиторія № 302

Модератори секції:
Войтович Радміла Василівна – завідувач кафедри філософії, теорії та історії 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України.
Отець Ігор Бойко – ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, док-
тор морального богослов’я, к. філос. н. зі спеціальності «Етика». 
Цимбалюк Віталій Іванович – віце-президент НАМН України, академік 
НАМН України, д.мед.н., професор. 
Пустовіт Світлана Віталіївна – завідувачка кафедри філософії НМАПО імені 
П. Л. Шупика, д.філос.н., професор.
Максименко Сергій Дмитрович – декан медико-психологічного факульте-
ту Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік 
НАПН України, директор Інституту психології НАПН України імені Г.С.Костюка, 
завідувач лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психоло-
гії НАПН України імені Г.С.Костюка, Академік-секретар  відділення психології, 
вікової фізіології та дефектології НАПН України, д.псих.н, професор.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

• Місце науки у розвитку паліативної допомоги в Україні. Танатологія.
• Сучасні підходи та методи психологічної підтримки паліативних пацієнтів 
та їх родичів.
• Медичний психолог у наданні паліативної допомоги.
• Профілактика професійного вигоряння при наданні паліативної і хоспісної 
допомоги.
• Етичні та духовні засади паліативної і хоспісної допомоги. Впровадження 
системи капеланства.
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Важливість капеланського-душпастирського супроводу паліативного 
пацієнта.
П’яста Руслан Михайлович – голова Комісії Української греко-католицької 
Церкви у справах душпастиртсва охорони здоров’я.

Духовно-моральні виклики невиліковної хвороби та шляхи допомоги 
хворому.
Єпископ Львівський і Галицький Філарет (Кучеров), прот. Геннадій Батенко, 
Г.П. Таранюк

Духовні засади Християнського Служіння та допомоги паліативним 
пацієнтам.
Протоієрей Микола Ільницький – голова наглядової ради ГО «Асоціація 
християнських медсестер і волонтерів», засновник та керівник Центру реа-
білітації і соціального розвитку «Логос».

СЕКЦІЯ №4

Надання паліативної допомоги в геріатрії
МІЖНАРОДНА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЯ

Місце проведення: НМАПО імені П.Л.Шупика (Київ, вул. Дорогожицька, 9), 
аудиторія №401 адмінкорпусу.

16.00 – 19.00
Співорганізатори: Східний  Мічиганський університет, військовий коледж 

«Цитадель» (США). 

Модератори секції:
Безруков Владислав Вікторович – директор ДУ «Інститут геронтології 
імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», академік НАМН України, д.мед.н., 
професор.
Стаднюк Леонід Антонович – завідувач кафедри терапії і геріатрії На-
ціональної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, 
д.мед.н., професор
Чайковська Віра Володимирівна – завідувач лабораторії соціальної ге-
ронтології ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», 
д.мед.н., професор. 

Доповіді:
Контроль больового синдрому у пацієнтів, які нездатні до самооцінки.
Y. Colon, Східний Мічиганський університет.

Психо-соціальна оцінка помираючого пацієнта.
T.Kriener-Smith, хоспіс Арбор, Мічиган.
Психо-соціальна оцінка сімей пацієнтів хоспісу. 
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S.Wladkowski, Східний Мічиганський університет.

Організація геріатричної паліативної допомоги в Україні і в Казахстані.
В.Чайковська, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».
А.К.Ешманова, директор наукової школи геронтології, завідуюча кафедрою 
геронтології Казахського Національного медичного університету.

Діагностика, профілактика і лікування остеопоротичних переломів. 
Особливості   догляду за пацієнтами літнього віку. 
В.Поворознюк, Н.Григорьєва, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чебо-
тарьова НАМН України».

Якісний догляд – запорука гідного життя в останні місяці і дні життя.
Д.Чайківська, МБФ «Карітас України».

Перспективи оптимізації міжвідомчої багаторівневої підготовки до 
надання паліативної і геріатричної допомоги в Україні.  
Л.Стаднюк, НМАПО імені П.Л.Шупика.

ІІ Пленарне засідання
16.30 – 17.30

Виступи модераторів секцій
Обговорення доповідей

Прийняття Резолюції і закінчення Другого Національного Конгресу з 
паліативної допомоги

03.10.2015; 10.00 -12.30.
Семінар-тренінг на тему: «Профілактика професійного вигорання. 

Індивідуальна та групова супервізія» Гелен Нойбахер, Австрія.
Місце проведення буде повідомлено 1.10.2015

Організаційний комітет проведення
Другого національного конгресу з паліативної допомоги

Голова комітету:
Князевич Василь Михайлович – Голова правління ВГО «Українська ліга сприяння 
розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач кафедри управління охоро-
ною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Прези-
дентові України, доктор медичних наук; (044) 482 36 75; ligahp@ukr.net
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