
Протягом двох років триває робота, спрямована на 

організацію надання допомоги хворим, які потребують 

трансплантації органів. Триває доопрацювання відповідного 

законопроекту перед другим читанням, Міністерство охорони 

здоров’я України створило профільну робочу групу. Проте не 

відбулось жодних змін, які б забезпечували надання 

практичної допомоги хворим, сприяли створенню і 

функціонуванню системи трансплантації в Україні. Держава 

продовжує витрачати кошти для лікування кількох десятків 

пацієнтів за кордоном, не покриваючи при цьому реальної 

потреби в застосуванні цього методу лікування. 

За цей час в Україні померло більше 7.000 людей, які так і не 

дочекались на допомогу! Щодня помирає 9 людей через 

відсутність системи трансплантації. Сотням хворим ще можна 

допомогти, якщо система трансплантації в Україні запрацює 

протягом 2017 року! 

За участі експертів у різних сферах ми хочемо окреслити 

алгоритм дій щодо механізму розвитку системи трансплантації 

в Україні, визначити реальні строки його впровадження і 

закликати до відповідального ставлення до цієї царини 

компетентних органів влади. Держава володіє кадровим та 

матеріальним потенціалом, аби впроваджувати цю 

високотехнологічну галузь медицини, що збереже життя тисяч 

українців! 
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Донорство від померлих осіб в Україні 

Мета: обговорити та визначити механізм розвитку посмертного 

донорства в Україні: організаційні, клінічні, медико-правові, 

морально-етичні та релігійні аспекти, готовність суспільства, 

міжнародний досвід, а також з’ясування нормопроектних 

проблем цієї царини. 

Модератор: Ірина Сенюта - к.ю.н., доцент, завідувач кафедри медичного 

права ФПДО Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного 

права та біоетики України» 

Програма

13:45 – 14:00  Реєстрація учасників 

14:00 – 14:20  Вітальне слово. Початок роботи панельної дискусії 

14:20 – 14:35 Костянтин Руденко 
Головний 
кардіохірург 
МОЗ України 

Трансплантація серця в Україні. Сучасний стан 
проблем 
Проблемні медичні питання розвитку донорства від 
померлих осіб в Україні 

14:35 – 15:10 Juan Fuertes,  
Ondrej Dostal 

Міжнародний досвід у сфері донорства від померлих 
осіб 

15:10 – 15:25 о. д-р. Андрій Логін Біоетичні аспекти застосування донорства від 
померлих осіб з погляду Церкви 
Релігійні, морально-етичні аспекти розвитку донорства 
від померлих осіб в Україні 

15:25 – 15:45  Перерва на каву 

15:45 – 16:00 Радміла Гревцова Розвиток посмертного донорства в Україні: правові та 
етичні проблеми 
Проблемні юридичні питання розвитку донорства від 
померлих осіб в Україні 

16:00 – 16:50 Дискусія Обговорення спектральних проблем донорства від 
померлих осіб. Нормопроектні пропозиції до 
Верховної Ради України, Міністерства охорони 
здоров’я України щодо механізму розвитку донорства 
від померлих осіб в Україні 

16:50 – 17:00  Підбиття підсумків 



Запрошені учасники круглого столу 

1. Ольга Мокрицька– людина, яка успішно пройшла трансплантацію легень; Каріна 

Овчаренко – пацієнт, яка потребує трансплантації органокомплексу серця-легень. 

2. Juan Fuertes– член Правління Європейської Асоціації Легеневої Гіпертензії, менеджер 

міжнародних проектів Європейської Асоціації Легеневої Гіпертензії, член Ради 

Європейського Фонду Легень, Член Ради Європейського Форуму Пацієнтів. 

3. Ondrej Dostal – PhD, керівник медичної і фармацевтичної практики 

PricewaterhouseCoopers (PwC) Чехія (м. Прага, Чехія). 

4. Отець Андрій Логін – адміністратор БФ Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького. 

5. Костянтин Руденко– д. мед. н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 

спеціальності «Хірургія серця та магістральних судин», заступник директора з лікувальної 

і координаціної роботи Національного Інституту серцево-судинної хірургії 

ім. М.М. Амосова. 

6. Любомир Кулик – віце-президент Асоціації серцево-судинних хірургів України, керівник 

Львівського центру серцевої хірургії. 

7. Дмитро Коваль– виконавчий директор Асоціації серцево-судинних хірургів України. 

8. Михайло Гичка – депутат Львівської обласної ради, голова Комісії з питань охорони 

здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та 

спорту, головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні. 

9. Микола Коник – завідувач дитячим кардіохірургічним відділенням Львівської обласної 

клінічної лікарні. 

10. Дмитро Шерембей – громадський активіст, член координаційної ради Всеукраїнської 

мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. 

11. Володимир Зуб – начальник Управління охорони здоров’я Львівської міської ради. 

12. Парасковія Дворянин– депутат Львівської обласної ради. 

13. Представник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА. 

14. Представник Жовківської центральної районної лікарні. 

15. Ігор Писаренко – трансплант-координатор, лікар-анестезіолог Запорізької міської 

клінічної лікарні. 

16. Оксана Юринець – народний депутат України. 

17. Володимир Парасюк –народний депутат України. 

18. Оксана Рубай – депутат Львівської міської ради, радник Львівського міського голови. 

19. Радміла Гревцова –адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного права Київського національного університету імена Тараса Шевченка, 

директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету. 
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20. Ірина Сенюта – адвокат, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики України», 

завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького. 

21. Віктор Сердюк – Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. 

22. Представники громадськості, зокрема: Юрій Федечко– волонтер, громадський діяч; 

Наталія Ліпська –директор Благодійного фонду «Крила Надії», Волонтер «Відкритої 

асоціації організацій, груп та осіб, що працюють з онкохворими дітьми». 

23. Представники ЗМІ. 


