
Шановні колеги!

Від імені Української асоціації дитячої паліативної допомоги щиро вітаємо Вас 
на Третьому національному форумі дитячої паліативної допомоги!

З ініціативи Української асоціації дитячої паліативної допомоги, за підтримки 
національних та міжнародних партнерів, що два роки відбуваються національ-
ні форуми дитячої паліативної допомоги, які стали ефективною платформою 
взаємодії активістів та експертів, можливістю поділитися досвідом, розпоча-
ти нові партнерства, отримати нові знання та окреслити спільні наступні кроки 
для розвитку паліативної допомоги дітям в Україні.

Заснована на Першому національному форумі дитячої паліативної допомоги у 
м. Івано-Франківськ, у 2015 році,  Українська асоціація дитячої паліативної до-
помоги активно розвивається, сприяючи побудові мережі сервісних та громад-
ських об’єднань, які опікуються наданням паліативної допомоги дітям. 
На жаль, позиція влади все ще залишається пасивною, законодавча база змі-
нюється безсистемно, досі не затверджені основні нормативно-правові доку-
менти, без яких неможливо розвивати сервіси на всіх рівнях надання медичної 
допомоги.

Водночас визнання паліативної допомоги, як складової гарантованої з боку 
держави медичної послуги, є вкрай важливим позитивним зрушенням у побу-
дові доступної системи паліативної допомоги в Україні. Ми сподіваємося, що в 
подальшому держава визнає всі поступальні зміни в цій сфері, які відбувають-
ся завдяки наполегливій адвокації громадських організацій, та візьме на себе 
відповідальність щодо забезпечення всіх пацієнтів, які потребують паліативної 
допомоги, якісними медичними послугами. 

Внесок кожного з нас та об‘єднання зусиль є вкрай важливими для забезпе-
чення подальшого розвитку паліативної допомоги дітям. Упевнена, що Ваша 
участь у Третьому національному форумі стане визначною подією, що дасть 
можливість привернути увагу влади та зміцнити потенціал спільноти ак-
тивістів. Захід буде сповнений фаховими доповідями, активними обговорення-
ми за участі експертів, які вболівають за розвиток паліативної допомоги дітям 
в Україні.

Ми разом пройшли значний відрізок на шляху розвитку паліативної допомоги, 
тож не зупиняймося і йдемо далі потужною командою колег, партнерів, одно-
думців, друзів!

З повагою,

Тетяна Нікелсен
Голова правління Української асоціації дитячої паліативної допомоги





Шановні колеги!

Минає четвертий рік від створення Української асоціації дитячої паліативної 
допомоги та проведення Першого національного форуму дитячої паліативної 
допомоги в місті Івано-Франківськ у грудні 2015 року. Стає доброю європейсь-
кою традицією щодва роки зустрічатися експертним середовищем, й ми тіши-
мося з того, що кількість зацікавлених громадських організацій, медичних та 
соціальних працівників, педагогів, психологів, медичних капеланів, волонтерів 
та активістів дедалі зростає, так само як і тематик до обговорення. Ми здобу-
ваємо все нові практичні знання, стрімко формуються нові сервіси, попри те, 
що розвиток дитячої паліативної допомоги в Україні розпочався лише у 2000 
році. 

Від імені Організаційного комітету Третього національного форуму дитячої 
паліативної допомоги дозвольте привітати вас та побажати успішної конструк-
тивної праці.

Попри велику потребу в паліативній допомозі в Україні, до цього часу питання 
доступності та якості такої допомоги вирішуються несистемно та неконструк-
тивно. Ми спостерігаємо значну активність громадських та професійних об’єд-
нань у цій сфері, хоча найбільшу зацікавленість у розвитку паліативної допом-
оги мають виявляти органи виконавчої влади. 

Потреби в громадах щодо надання послуг паліативної допомоги дітям не оціню-
ються, відсутня єдина методологія розрахунку потреби та переліку послуг, за-
пропоноване експертним середовищем визначення дитячої паліативної допом-
оги не було затверджено профільним міністерством, як і не було затверджено 
вичерпний перелік організаційних форм надання паліативної допомоги дітям. 
Зрозуміло, за таких умов відсутність єдиного стандарту призводить до по-
гіршення якості надання паліативної допомоги дітям. Це непокоїть експертів, 
батьків, громадських діячів, це виклики, на які нам слід реагувати. 

Упродовж двох днів Форуму ми будемо мати можливість здобути нові знан-
ня, ділитись власним досвідом, обговорити проблеми, сформувати не «своє», а 
спільне бачення подальшого розвитку дитячої паліативної допомоги на засадах 
міжнародних стандартів. 

Форум дає змогу об’єднати зусилля в наших наступних кроках, базованих на 
постійному аналізі практик і науково обґрунтованих даних, задля збереження 
гідності дитини та забезпечення високої якості життя кожного пацієнта та його 
оточення.   

Бажаю усім творчого налаштування на успішну конструктивну працю, а також 
приємних зустрічей і спілкування зі старими та новими друзями!

З повагою,

Людмила-Оксана Андріїшин
Голова Організаційного комітету, завідувачка виїзного/консультативного від-
ділення Івано-Франківського обласного клінічного центру паліативної допомо-
ги, експерт ДОЗ ОДА, експерт МОЗ  з напряму «Паліативна допомога», керівник 
тренінгового центру





08:30 – 09:00 Реєстрація учасників
Ранкова кава

09:00 – 09:30 Відкриття Форуму
 
Модераторка Форуму:
Анастасія Безверха

Олександр Сушко 
Виконавчий директор 
МФ «Відродження»
 
Джоан Марсон 
Амбасадор  Міжнародної мережі дитячої 
паліативної допомоги
 
Тетяна Нікелсен 
Голова Української асоціації дитячої паліатив-
ної допомоги 

Сесія І
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ПОСЛУГ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

09:30 – 09:45 Фінасування служб паліативної допом-
оги силами місцевого бюджету.

Тетяна Нікелсен
Голова Української асоціації дитячої паліатив-
ної допомоги

09:45 – 10:15 Забезпечення державного фінансу-
вання послуг дитячої паліативної до-
помоги в Грузії.

Ніно Кікнадзе
Фундація Відкритого суспільства, Грузія

10:15 – 11:15 Успішний досвід фандрейзингу для 
підтримки програми паліативної допо-
моги дітям.

Дрю Філіпс
Старший дослідник ALSAC Global Alliances, Го-
спіталь Сант Джуд, США

Сесія 2
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

11:15 – 11:45 Огляд міжнародних практик щодо 
припинення реанімаційних заходів для 
пацієнта дитячого віку. Етичні аспек-
ти, стандартизація підходів.

Джоан Марсон
Амбасадор  Міжнародної мережі дитячої 
паліативної допомоги

11:45 – 12:15 Респіраторна підтримка для дітей в 
Україні. Практичний досвід, виклики 
та перспективи.

Наталя Чучман
Завідувачка відділенням «Мобільний Хоспіс 
для дітей» КНП ЛОР «Західноукраїнський 
спеціалізований дитячий медичний центр»

12:15 – 12:45 Стан дотримання прав дітей, які по-
требують паліативної допомоги в ста-
ціонарних закладах.

Ірина Сергієнко 
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради 
з прав дитини 

12:45– 13:00 Робота з пацієнтами дитячого віку, 
батьками та медичним персоналом у 
закладах, які надають паліативну до-
помогу крізь призму лікарняної клоу-
нади.

Юрій Яцюк
Ініціативна група «Лікарняні клоуни» 

ТРЕТІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
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13:00 – 13:15 ФОТО СЕСІЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ
#HatsOn4CPC 

#КапелюхаНаВуха

13:15 – 14:00 Обід

Сесія 3
ОСВІТНІ ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ МОЖЛИВОСТІ В СФЕРІ ДИТЯЧОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

14:00 – 14:30 Національний тренінговий центр з 
паліативної допомоги: виклики та по-
треби розвитку системи освіти у сфері 
паліативної допомоги в Україні та 
Євразійському регіоні.

Людмила Андріїшин
Обласний позаштатний спеціаліст з паліа-
тивної допомоги Івано-Франківської області, 
завідувачка мобільною службою паліатив-
ної допомоги, директор тренінгового центру 
паліативної допомоги

Андрій Роханський
Директор ГО «Інституту правових досліджень 
та стратегій», директор тренінгового центру 
паліативної допомоги, лікар сімейної практики

14:30 – 15:00 Досвід проведення практичних 
семінарів  з паліативної допомоги в 
педіатрії в Україні: результати, обмін 
досвідом, перспективи.

Олена Ріга
Професор кафедри педіатрії №1 та неона-
тології Харківський Національний Медичний 
Університет

15:00 – 15:30 Cант Джуд Глобальний огляд. Регіо-
нальні та міжнародні можливості спі-
впраці в рамках глобального альянсу 
Сант Джуд.

Ася Агульнік 
Директор Сант Джуд Госпіталь Глобал, 
Євразійська регіональна програма, США

Сесія 4 з кавою
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНЕБОЛЕННЯМ ПАЦІЄНТІВ ДИТЯЧОГО ВІКУ

15:30 – 16:00 Нормативно-правове забезпечення 
знеболенням пацієнтів дитячого віку 
в Україні.

Олена Коваль
Консультант МФ «Відродження»

16:00 – 16:30 Роль фізичного терапевта для ліку-
вання хронічного болю у дітей ранньо-
го віку з паралітичними синдромами.

Наталія Орлова
Харківський Національний Медичний Універ-
ситет кафедра педіатрії №1 та неонатології, 
лікар-педіатр відділення паліативної допомо-
ги дітям КНП ХОР ОСБД «Гіппократ»

16:30 – 18:30 Сучасні принципи лікування болю у ді-
тей.

Дораліна Ангелеску
Директор викладацького відділення Сант 
Джуд Госпіталь, Служба управління болем

18:30 – 19:00 Відкрита сесія 5
ЗАПИТАННЯ ДО ОСНОВНИХ ДОПОВІДАЧІВ ТА КОМЕНТАРІ

19:00 – 20:00 Вечеря

19:30 – 20:30 Збори засновників Української асоціа-
ції дитячої паліативної допомоги.

Тетяна Нікелсен
Голова Української асоціації дитячої паліатив-
ної допомоги



Сесія 6 з кавою
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

09:00 – 10:00 Парентеральне харчування при син-
дромі недостатності кишківника.

Януш Ксьонжик
Професор клініки педіатрії, нутриціології та 
метаболічних захворювань, Меморіального 
інституту здоров’я дитини

10:00 – 11:00 Відкрита сесія обговорення щодо па-
рентерального харчування при син-
дромі недостатності кишківника.

Януш Ксьонжик
Професор клініки педіатрії, нутриціології та 
метаболічних захворювань, Меморіального 
інституту здоров’я дитини

11:00 – 11:30 Практичні аспекти надання нутритив-
ной підтримки дітей паліативної групи.

Тетяна Куріліна
Доктор медичних наук, проф.. кафедри педіа-
трії 2, НМАПО ім. П. Шупика

11:30 – 11:45 Практика спільної роботи фізично-
го терапевта та психолога в процесі 
абілітації.

Анна Яцульчак 
Фізичний терапевт відділення мобільної паліа-
тивної служби Київського дитячого діагно-
стичного центру 

Олександра Чемарьова
Психолог відділення мобільної паліативної 
служби Київського дитячого діагностичного 
центру 

11:45 – 12:30 Мобільна абілітація при наданні паліа-
тивної допомоги дітям. Досвід Біло-
руського Дитячого Хоспісу.

Катерина Панченко 
Керівник програми «Мобільна абілітація» Біло-
руського Дитячого Хоспісу 

Юрій Абадінський
Фізичний терапевт Білоруського Дитячого 
Хоспісу

12:30 – 13:00 Забезпечення фінансування по-
слуг дитячої паліативної допомоги в 
Україні.

Альона Горошко
Директорка Департаменту стратегії універ-
сального охоплення

13:00 – 13:30 Обід

Сесія7 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ГІДНОСТІ ДИТИНИ ТА ОПІКА НАД РОДИНОЮ

13:30 – 14:10 Супровід і підтримка сім’ям під час 
патологічної вагітності. Перинаталь-
ний хоспіс.

сестра Юстина Ольга Голубець
Керівниця ГО «Слід Життя»

14:10 – 14:30 Свідчення батьків. Перинатальний 
хоспіс.

Ореста Засадна
Мама, член ГО «Слід Життя»

ТРЕТІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
З ДИТЯЧОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
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14:30 – 15:15 Підтримка родин, які зазнали перина-
тальних втрат.

Олександра Балясна
Голова «Української Асоціації батьків перед-
часно народжених дітей «Ранні пташки»  

Юлія Александрова  
Координаторка програм «Української Асоціації 
батьків передчасно народжених дітей Асоціа-
ції «Ранні пташки»

15:15 – 15:30 Перинатальні втрати. Світлана Максюта 
Активістка ГО «Природні Права Україна», ве-
дуча груп підтримки для батьків, що зазнали 
перинатальної втрати

15:30 – 15:45 Дні пам’яті та підтримка родин. Радміла Кривонос
Координаторка паліативної
програми БФ «Таблеточки»

15:45 – 16:00 Право дитини на мрію. Інна Головачук
Засновниця БФ «Зелений Слон»

Сесія 8
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ
Модераторка сесії: Анастасія Безверха

16:00 – 17:00 Відкрита сесія обговорення результатів Форуму.
Запитання  до основних доповідачів. Коментарі.

17:00 Кава та вільне спілкування



Esteemed colleagues!

Let us sincerely greet you at the Third National Children’s Palliative Care Forum on 
behalf of the Ukrainian Association of Children’s Palliative Care!

At the initiative of the Ukrainian Association of Children’s Palliative Care and with 
the support from the national and international partners every other year national 
children’s palliative care forum are taking place, which have become an efficient 
platform of interaction between activists and experts, an opportunity to share the 
experience, start new partnerships, gain new knowledge and outline common next 
steps for the development of palliative care for children in Ukraine.  

Being founded at the First National Children’s Palliative Care Forum in Ivano-Frankivsk 
in 2015 the Ukrainian Association of Children’s Palliative Care is actively developing, 
helping to build a network of service and community associations, which support 
provision of palliative care to children.  

Position of the authorities unfortunately still remains passive, the regulatory 
environment changes unsystematically and the key normative legal documents are 
still not approved making it impossible to develop services at all the levels of medical 
care. 

Nevertheless, recognition of the palliative care an integral part of state-guaranteed 
medical service is a very important positive development in building an accessible 
system of the palliative care in Ukraine. We strongly hope that in the future the state will 
recognize all the progressive changes in this area, which are driven by the persistent 
advocacy of civil society organisations, and will undertake a responsibility to ensure 
all the patients in need of the palliative care with high quality medical services.  

Contribution of each and every one of us and joining our efforts is vital to sustain the 
further development of pediatric palliative care. I’m confident that your participation in 
the Third National Forum will become a milestone, which will allow drawing attention 
of the authorities and strengthening the potential of activists’ community. The event 
is going to be rich in professional reports, lively discussions with the involvement of 
experts, who care about development of the palliative care for children in Ukraine.  

Together we have walked a long path on our way to development of the palliative 
care, so I urge us not to stop but rather keep on going forward as a strong team of 
colleagues, partners, fellow-thinkers and friends!

Respectfully yours,

Tetiana Nickelsen 
Chair of the Board of the Ukrainian Association of Children’s Palliative Care





Esteemed colleagues!

It has almost been four years since the date of establishment of the Ukrainian 
Association of Children’s Palliative Care and holding of the first National Forum on 
Children’s Palliative Care in Ivano-Frankivsk in December 2015. Such meetings in 
an expert environment every second year are becoming a good European tradition 
and we are happy to acknowledge that the number of interested non-governmental 
organizations, medical and social workers, educators, psychologists, medical 
chaplains, volunteers and activists is becoming proportionally bigger as the number 
of topics discussed. We gain new practical knowledge and witness new services being 
rapidly developed regardless of the fact that development of pediatric palliative care 
in Ukraine was launched only in 2000. 

On behalf of the Organising Committee of the Third National Forum on Children’s 
Palliative Care let us greet you and wish you productive constructive work. 
 
Despite the high demand for palliative care in Ukraine the issues of accessibility and 
quality of such care are still not addressed systematically or constructively. We see 
significant efforts of non-governmental organizations and professional associations 
in this field thought namely the executive authorities shall be displaying the greatest 
interest in the development of palliative care. 

The need in pediatric palliative care is not assessed in the communities, there is no 
unified methodology to calculate the need and no list of services, the definition of 
children’s palliative care offered by the expert community was never approved by the 
line ministry, moreover a comprehensive list of organizational forms of palliative care 
for children has not been approved either. It is obvious that under such conditions the 
lack of a unified standard results in deterioration in quality of palliative care provision 
to children. This is a distressing situation for experts, parents and community leaders 
as these are the challenges they need to address.  

In the course of two Forum days we will have an opportunity to gain new knowledge, 
share experience, discus problems and shape a shared rather than «once own» vision 
of the further development of children’s palliative care on the basis of international 
standards.  

The Forum allows joining the efforts in terms of our next steps, based on continuous 
analysis of practices and evidence-based data, to preserve the dignity of a child and 
ensure the high quality of life of every patient and persons surrounding them.  

I wish all of you creative spirit enabling successful constructive work, as well as 
enjoyable meetings and networking with old and new friends!

Respectfully yours,

Liudmyla-Oksana Andriishyn
Chairperson of Forum’s Organising Committee, head of the mobile / advisory 
department of Ivano-Frankivsk Regional Clinical Center for Palliative Care, expert of 
Health Care Department of the Oblast State Administration, palliative care expert of 
the Ministry of Health, head of training center





08:30 – 09:00 Participants’ registration
Morning coffee

09:00 – 09:30 Opening of the Forum
 
Forum moderator:
Anastasiia Bezverkha

Oleksandr Sushko 
Executive Director
International Renaissance Foundation
 
Joan Marston
Ambassador of the International Children’s 
Palliative Care Network
 
Tetiana Nickelsen 
Head of Ukrainian Association of Children’s 
Palliative Care

 Session 1
 ENSURING PALLIATIVE CARE SUSTAINABILITY

09:30 – 09:45 Funding of Palliative Care Services from 
the Local Budget. 

Tetiana Nickelsen
Head of Ukrainian Association of Children’s 
Palliative Care

09:45 – 10:15 Ensuring Public Funding of Children’s 
Palliative Care Services in Georgia.

Nino Kiknadze
Open Society Foundation, Georgia

10:15 – 11:15 Successful Experience in Implementation 
of Fundraising to Sustain Children’s 
Palliative Care.

Drew Phillips
Sr. Advisor ALSAC Global Alliances, St. Jude 
Place Hospital, USA

 Session 2
PRACTICAL ASPECTS OF PALLIATIVE CARE PROVISION TO CHILDREN

11:15 – 11:45 Overview of International Practices to 
Cease Life Support in Pediatric Patients. 
Ethical Aspects, Standardization of 
Approaches.

Joan Marston, MD
Ambassador of the International Children’s 
Palliative Care Network  

11:45 – 12:15 Respiratory Support for Children in 
Ukraine. Practical Experience, Challenges 
and Way Forward.

Nataliia Chuchman, MD
head of department in Children’s Mobile Hospice, 
communal non-commercial enterprise by the Lviv 
Oblast Council «Western Ukrainian specialized 
pediatric medical center» 

12:15 – 12:45 Situation with the Observance of Children 
Rights Requiring Palliative Care in In-
Patient Health Care Institutions.

Iryna Serhiienko
Ukrainian Parliament Commissioner for Human 
Rights

12:45– 13:00 Work with Pediatric Patients, Parents 
and Health Care Providers in Institutions 
Providing Palliative Care through the Lens 
of Hospital Clown’s Fooling.

Yurii Iatsiuk
Hospital Clowns initiative group
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13:00 – 13:15 GROUP PHOTO OF FORUM PARTICIPANTS
#HatsOn4CPC 

#КапелюхаНаВуха

13:15 – 14:00 Lunch

 Session 3
EDUCATIONAL AND R & D OPPORTUNITIES IN THE AREA OF CHILDREN’S PALLIATIVE CARE

14:00 – 14:30 National Palliative Care Training Center: 
Challenges and Needs of Educational 
System Development in the Field of 
Palliative Care in Ukraine and the Eurasian 
Region.

Liudmyla Andriishyn, MD
Oblast level external expert in palliative care, 
Ivano-Frankivsk oblast, Head of Mobile Palliative 
Care Service, Director of the Palliative Care 
Training Center 
 
Andrii Rokhanskyi
Director of the Institute for Legal Studies and 
Strategies civil society organization, general 
practitioner

14:30 – 15:00 Experience in Conducting Practical 
Workshops on Pediatric Palliative Care 
in Ukraine: Achievements, Exchange of 
Experience, Prospects.

Olena Riha
Professor of the Department of Pediatrics No. 1 and 
Neonatology, Kharkiv National Medical University

15:00 – 15:30 St. Jude Global overview. Regional 
and international opportunities for 
collaboration within St Jude Global 
Alliance.

Asya Agulnik, MD, MPH 
Assistant Member, St. Jude Faculty
Director, Global Critical Care Program, St. Jude 
Global Director, Eurasia Regional Program, St. 
Jude Global 

 Session 4 with coffee
 ENSURING PAIN MANAGEMENT IN PEDIATRIC POPULATION

15:30 – 16:00 Regulatory Support of Pain Management 
in Pediatric Population in Ukraine.

Olena Koval
Consultant of the International Renaissance 
Foundation

16:00 – 16:30 Role of Physical Therapist in Management 
of Chronic Pain in Young Children with 
Paralytic Syndromes.

Nataliia Orlova, MD
Kharkiv National Medical University, Department 
of Pediatrics No. 1 and Neonatology, pediatrician 
of Pediatric Palliative Care Unit, oblast specialized 
child care center «Hippocrates»

16:30 – 18:30 Principles of Modern Pain Management in 
Children.

Doralina Anghelescu, MD 
Member, St. Jude Faculty
Director, Pain Management Service

18:30 – 19:00 Open Session 5
Q&A SESSION WITH KEY PRESENTERS AND COMMENTS

19:00 – 20:00 Dinner

19:30 – 20:30 Meeting of Founding Members of 
Ukrainian Association of Children’s 
Palliative Care

Tetiana Nickelsen
Head of Ukrainian Association of Children’s 
Palliative Care



Session 6 with coffee
PRACTICAL ASPECTS OF PALLIATIVE CARE PROVISION TO CHILDREN

09:00 – 10:00 Parenteral Nutrition in Intestinal Failure Janusz Książyk, MD
Professor of Children’s Memorial Health Institute, 
Poland

10:00 – 11:00 Open Discussion on Parenteral Nutrition 
in Intestinal Failure.

Janusz Książyk, MD
Professor of Children’s Memorial Health Institute, 
Poland

11:00 – 11:30 Practical Aspects of Nutritional Support 
for Children of the Palliative Group

Tetiana Kurilina, MD
Professor of pediatric department No. 2, Shupyk 
National Medical Academy of Postgraduate 
Education

11:30 – 11:45 Practical Aspects of Physical Therapist 
and Psychologist Joint Work in the 
Process of Habilitation.

Anna Yatsulchak, MD
Physical therapist of mobile palliative care unit of 
Kyiv Pediatric Diagnostic Center 

Oleksandra Chemariova
Psychologist of Mobile Palliative Care Unit of Kyiv 
Pediatric Diagnostic Center

11:45 – 12:30 Mobile Habilitation in the Course of 
Pediatric Palliative Care Provision. 
Experience of Belarusian Children’s 
Hospice.

Kateryna Panchenko
Manager of Mobile Habilitation program of 
Belarusian Children’s Hospice 

Yurii Abadinskyi 
Physical therapist of Belarusian Children’s 
Hospice

12:30 – 13:00 Ensuring Public Funding of Children’s 
Palliative Care Services in Ukraine.

Aliona Horoshko 
Head of Universal Health Coverage Department

13:00 – 13:30 Lunch

 Session 7 
 PRESERVING CHILD’S DIGNITY AND CARE OF FAMILY

13:30 – 14:10 Support to families in the course of 
pathological pregnancy. Perinatal 
hospice.

sister Yustyna Holubets
Head of «Slid Zhyttia» (Imprint of Life) civil society 
organization

14:10 – 14:30 Parents View. Perinatal Hospice. Oresta Zasadna
Mother, member of «Slid Zhyttia» (Imprint of Life) 
civil society organization
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14:30 – 15:15 Support to Families Facing Perinatal 
Losses.

Oleksandra Baliasna
Head of «Ranni Ptashky» (Early Birds) civil society 
organization 

Yuliia Aleksandrova  
Program Coordinator, Non-Governmental 
Organization «Ukrainian Preemie Parent 
Association «Early birds»

15:15 – 15:30 Perinatal Losses. Svitlana Maksiuta
Activist of Natural Rights Ukraine NGO, moderator 
of support groups for parents who have faced 
perinatal losses.

15:30 – 15:45 Memory Days and Support to Families. Radmila Kryvonos
Coordinator of Tabletochky CF palliative program

15:45 – 16:00 Child’s Right to a Dream. Inna Holovachuk
Founder of Green elephant CF

 Session  8
 FORUM WRAP UP
 Session Moderator: Anastasiia Bezverkha

16:00 – 17:00 Open Session to Discuss Forum Results
Q & A Session with Key Presenters. Comments.

17:00 Coffee and Networking





№
Повна назва 
організації 

або установи
e-mail Поштова адреса 

для листування
Телефони для 

зв’язку
ПІБ керівника 

та посада Адреса сайту Посилання на сторінки у 
соціальних медіа

Коротка інформація про організацію 
або установу

Опис основних послуг та допомоги за 
якою можно звернутися

Вікові
обмеженя, 

якщо є

Де надаються 
послуги:

1 БФ «Крила 
надії»

volonter.lviv@gmail.
com

м. Львів. вул. Городо-
цька 16

+38 0650 430 71 88 Ліпська Н.С. 
Директор

www.krylanadiyi.org.ua https://www.facebook.com/
krylanadiyi.org.ua

Допомога важкохворим дітям,  паліативна до-
помога.

Благодійна допомога – ліки, спецхарчування, 
обладнання життєзабезпечення; психологічна 
підтримка – заняття з арттерапії,  група психо-
логічної підтримки. 

Діти до 18, або 
18+ за умови, 
що вони 
перебували під 
опікою фонду 
в дитячому 
віці.

За місцем пе-
ребування дити 
(дома, в реаніма-
ції, в стаціонарі).

2 Благотвори-
тельный фонд 
«Таблеточки»

info@tabletochki.org 01010, м. Київ, вул. 
Омеляновича-Пав-
ленка, 4/6, 14 поверх

+38 067 464 87 74 Пугач С.Ю.
Директор испол-
нительный

www.tabletochki.org https://www.facebook.com/
tabletochki/

Таблеточки – благодійний фонд, який захищає 
інтереси дітей з онкологічними захворювання-
ми та їх родини в Україні 

Фонд надає адресну, психологічну, палліатив-
ну допомогу та системно допомагає необхід-
ними лікарськими засобами 17 онковідділен-
ням на території Україні. 3500 дітей отримали 
допомогу фонда на суму більше 190 млн гри-
вень.

Діти до 18 
років. 

Адресно, 17 
окновідділень в 
Україні.

3 БО «Благодій-
ний фонд 
паліативної 
допомоги 
«ЛаВіта»

info@lavita.fund 03150, м. Київ,
вул. Велика Василь-
ківська, 132

+38 067 372 17 12 Лободіна М.В. 
Директор

https://www.facebook.com/
lavitafund

Благодійний фонд паліативної допомоги 
ЛаВіта працює над тим, щоб паліативна допо-
мога була доступною для кожного в Україні. 
Ми хочемо, аби важкий діагноз не був си-
нонімом нестерпного життя. Це можливо, 
якщо не боляче, не страшно і не самотньо.  
Працює консультаційна лінія: +38 067 372 17 12

Консультації спеціалістів щодо отримання 
паліативної допомоги, знеболення, юридичні 
питання, соціальні. Допомога з гігієнічними 
товарами з догляду, киснева підтримка.

Немає. Консультації за 
телефоном.

4 КНП «Черкась-
кий обласний 
онкологічний 
диспансер 
Черкаської 
обласної ради», 
центр паліатив-
ної допомоги.

labamos@ukr.net 18009, м.Черкаси, 
вул. Менделеєва, 7

+38 067 795 45 23 М.А.Босенко
Завідувач центру 
паліативної допо-
моги

https://www.facebook.com/
groups/429373024135351/
?multi_
permalinks=615876608818324
&notif_
id=1564117796125207&notif_t
=feedback_reaction_generic

Спеціалізована паліативна допомога дітям та 
дорослим з онкологічними діагнозами на базі 
Обласного онкологічного диспансеру.

Супровід фахівцями міждисциплінарної ко-
манди.

Немає. В стаціонарі.

5 Херсонська 
міська громад-
ська організація 
«Асоціація 21 
століття»

21_stoletie@ukr.net Херсон, вул. Фон-
танна, 19, корпус 1, 
кімн. 30

+38 095 277 78 44 Зятюк Ярослав 
Степанович
Голова адміністра-
тивної ради

www.xxlstolittya.ks.ua https://www.facebook.com/
Kherson21stoletie

Головним пріоритетом роботи ХМГО «Асоціація 
21 століття» є підтримка громадської ініціати-
ви, спрямованої на зменшення захворюваності 
на ВІЛ/СНІД, ТБ у найбільш уразливих групах 
населення, розвиток громадської підтримки 
ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ 
груп, визначення та впровадження зразків 
найефективнішої відповіді на епідемію, покра-
щення якості життя людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД,ТБ шляхом надання психологічної, со-
ціальної, консультативної, правової допомоги 
та адвокатування доступності лікарських за-
собів та діагностики для ЛЖВ в Україні.

Соціально – психологічна підтримка дітей та 
родин

Немає. Офіс організації.

6 Благодійний 
фонд «Орфанні 
Синиці»

orphabf@gmail.com 02154, м. Київ, 
Дніпровський район, 
Русанівський бул. 7, 
кімн. 3

+38 096 155 11 21 Заморська Тетяна https://www.facebook.com/
orphannisunuci/?modal=admin_
todo_tour

Орфанні Синиці” – благодійний фонд, ство-
ренний допомогати пацієнтам з орфанними 
(рідкісними) захворюваннями, коли вони зали-
шились сам на сам с важкими діагнозами. За-
снований активістами, які довгий час борются 
на державному рівні за права та повноцінне 
життя орфанних пацієнтів. 

Фонд має на меті  надавати адресну, психоло-
гічну, юридичну та паліативну допомогу усім 
дорослим та дітям з орфанними (рідкісними) 
захворюваннями на території України. Фонд 
може закуповувати ліки та лікарські засоби 
для пацієнтів адресно, спеціальне медичне 
обладнання, засоби гігієни та спеціалізоване 
харчування. 

Немає. Амбулаторно.

7 Комунальне 
некомерційне 
підприєм-
ство «Центр 
первинної 
медико-санітар-
ної допомоги 
Бахмутської 
районної ради»

med.centr.art@ukr.
net

84500, м. Бахмут, 
Донецька обл., вул. 
Незалежності, 73,
4 поверх

+38 06274 4 02 35 Петриченко 
Андрій Володими-
рович
Головний лікар

www.bahmut-centr.com.ua https://www.facebook.com/
bahmut.centr.com.ua/

Центр обслуговує населення Бахмутського 
району та м. Бахмут в кількості понад 65 тисяч 
осіб, з яких близько 10 тисяч – діти, у тому числі 
мешканців населених пунктів, що розташовані 
близько та на лінії розмежування з територією 
проведення ООС. До складу КНП входить 11 ам-
булаторій, 23 ФП та кабінет вузьких спеціалістів 
з мобільною консультативно-діагностичною 
лікарською бригадою.

Надання первинної медичної допомоги, а 
тому числі паліативної допомоги пацієнтам 
всіх вікових категорій.

Немає. Амбулаторно та 
вдома.



№
Повна назва 
організації 

або установи
e-mail Поштова адреса 

для листування
Телефони для 

зв’язку
ПІБ керівника 
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якою можно звернутися

Вікові
обмеженя, 

якщо є

Де надаються 
послуги:

1 БФ «Крила 
надії»

volonter.lviv@gmail.
com

м. Львів. вул. Городо-
цька 16

+38 0650 430 71 88 Ліпська Н.С. 
Директор

www.krylanadiyi.org.ua https://www.facebook.com/
krylanadiyi.org.ua

Допомога важкохворим дітям,  паліативна до-
помога.

Благодійна допомога – ліки, спецхарчування, 
обладнання життєзабезпечення; психологічна 
підтримка – заняття з арттерапії,  група психо-
логічної підтримки. 

Діти до 18, або 
18+ за умови, 
що вони 
перебували під 
опікою фонду 
в дитячому 
віці.

За місцем пе-
ребування дити 
(дома, в реаніма-
ції, в стаціонарі).

2 Благотвори-
тельный фонд 
«Таблеточки»

info@tabletochki.org 01010, м. Київ, вул. 
Омеляновича-Пав-
ленка, 4/6, 14 поверх

+38 067 464 87 74 Пугач С.Ю.
Директор испол-
нительный

www.tabletochki.org https://www.facebook.com/
tabletochki/

Таблеточки – благодійний фонд, який захищає 
інтереси дітей з онкологічними захворювання-
ми та їх родини в Україні 

Фонд надає адресну, психологічну, палліатив-
ну допомогу та системно допомагає необхід-
ними лікарськими засобами 17 онковідділен-
ням на території Україні. 3500 дітей отримали 
допомогу фонда на суму більше 190 млн гри-
вень.

Діти до 18 
років. 

Адресно, 17 
окновідділень в 
Україні.

3 БО «Благодій-
ний фонд 
паліативної 
допомоги 
«ЛаВіта»

info@lavita.fund 03150, м. Київ,
вул. Велика Василь-
ківська, 132

+38 067 372 17 12 Лободіна М.В. 
Директор

https://www.facebook.com/
lavitafund

Благодійний фонд паліативної допомоги 
ЛаВіта працює над тим, щоб паліативна допо-
мога була доступною для кожного в Україні. 
Ми хочемо, аби важкий діагноз не був си-
нонімом нестерпного життя. Це можливо, 
якщо не боляче, не страшно і не самотньо.  
Працює консультаційна лінія: +38 067 372 17 12

Консультації спеціалістів щодо отримання 
паліативної допомоги, знеболення, юридичні 
питання, соціальні. Допомога з гігієнічними 
товарами з догляду, киснева підтримка.

Немає. Консультації за 
телефоном.

4 КНП «Черкась-
кий обласний 
онкологічний 
диспансер 
Черкаської 
обласної ради», 
центр паліатив-
ної допомоги.

labamos@ukr.net 18009, м.Черкаси, 
вул. Менделеєва, 7

+38 067 795 45 23 М.А.Босенко
Завідувач центру 
паліативної допо-
моги

https://www.facebook.com/
groups/429373024135351/
?multi_
permalinks=615876608818324
&notif_
id=1564117796125207&notif_t
=feedback_reaction_generic

Спеціалізована паліативна допомога дітям та 
дорослим з онкологічними діагнозами на базі 
Обласного онкологічного диспансеру.

Супровід фахівцями міждисциплінарної ко-
манди.

Немає. В стаціонарі.

5 Херсонська 
міська громад-
ська організація 
«Асоціація 21 
століття»

21_stoletie@ukr.net Херсон, вул. Фон-
танна, 19, корпус 1, 
кімн. 30

+38 095 277 78 44 Зятюк Ярослав 
Степанович
Голова адміністра-
тивної ради

www.xxlstolittya.ks.ua https://www.facebook.com/
Kherson21stoletie

Головним пріоритетом роботи ХМГО «Асоціація 
21 століття» є підтримка громадської ініціати-
ви, спрямованої на зменшення захворюваності 
на ВІЛ/СНІД, ТБ у найбільш уразливих групах 
населення, розвиток громадської підтримки 
ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ 
груп, визначення та впровадження зразків 
найефективнішої відповіді на епідемію, покра-
щення якості життя людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД,ТБ шляхом надання психологічної, со-
ціальної, консультативної, правової допомоги 
та адвокатування доступності лікарських за-
собів та діагностики для ЛЖВ в Україні.

Соціально – психологічна підтримка дітей та 
родин

Немає. Офіс організації.

6 Благодійний 
фонд «Орфанні 
Синиці»

orphabf@gmail.com 02154, м. Київ, 
Дніпровський район, 
Русанівський бул. 7, 
кімн. 3

+38 096 155 11 21 Заморська Тетяна https://www.facebook.com/
orphannisunuci/?modal=admin_
todo_tour

Орфанні Синиці” – благодійний фонд, ство-
ренний допомогати пацієнтам з орфанними 
(рідкісними) захворюваннями, коли вони зали-
шились сам на сам с важкими діагнозами. За-
снований активістами, які довгий час борются 
на державному рівні за права та повноцінне 
життя орфанних пацієнтів. 

Фонд має на меті  надавати адресну, психоло-
гічну, юридичну та паліативну допомогу усім 
дорослим та дітям з орфанними (рідкісними) 
захворюваннями на території України. Фонд 
може закуповувати ліки та лікарські засоби 
для пацієнтів адресно, спеціальне медичне 
обладнання, засоби гігієни та спеціалізоване 
харчування. 

Немає. Амбулаторно.

7 Комунальне 
некомерційне 
підприєм-
ство «Центр 
первинної 
медико-санітар-
ної допомоги 
Бахмутської 
районної ради»

med.centr.art@ukr.
net

84500, м. Бахмут, 
Донецька обл., вул. 
Незалежності, 73,
4 поверх

+38 06274 4 02 35 Петриченко 
Андрій Володими-
рович
Головний лікар

www.bahmut-centr.com.ua https://www.facebook.com/
bahmut.centr.com.ua/

Центр обслуговує населення Бахмутського 
району та м. Бахмут в кількості понад 65 тисяч 
осіб, з яких близько 10 тисяч – діти, у тому числі 
мешканців населених пунктів, що розташовані 
близько та на лінії розмежування з територією 
проведення ООС. До складу КНП входить 11 ам-
булаторій, 23 ФП та кабінет вузьких спеціалістів 
з мобільною консультативно-діагностичною 
лікарською бригадою.

Надання первинної медичної допомоги, а 
тому числі паліативної допомоги пацієнтам 
всіх вікових категорій.

Немає. Амбулаторно та 
вдома.



8 КУ «Міський 
спеціалізований 
будинок дитини 
№1»

babyhom1odessa@
gmail.com

65038, м.Одеса, пров.
Монастирський, 3

746 84 95 (96)
+38 067 483 94 09

Карташова Вален-
тина Олексан-
дрівна
Головний лікар

в розробці https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100018341954043

КУ «Міський спеціалізований будинок дитини 
№1» існує більше 75-ти років. Потужність уста-
нови – 100 ліжок. В установі створені умови 
для надання медичної, медико-педагогічної 
корекції та реабілітації дітей від народження 
до 7 років з органічним ураженням нервової 
системи (ДЦП, органічні пре- і перинатальні 
ураження), руховими порушеннями, затримка-
ми статокінетичного і психомовного розвитку, 
прогресуючими протягом багатьох років за-
хворюваннями без можливості ефективного 
лікування, важкими неврологічними порушен-
нями, ВІЛ-інфекцією. 
З 2016 року стоврено Центр медико-соціальної 
реабілітації дітей раннього віку та відділення 
паліативної допомоги для дітей від народжен-
ня до 7 років.

У 2016 році в установі була відкрита паліа-
тивна група для дітей з невиліковними за-
хворюваннями на 16 ліжок. З пацєнтами 
працюють лікар педіатр, невролог, психолог, 
реабілітолог, догляд за дітьми здійснюють 16 
спеціалістів середнього і молодшого медично-
го персоналу:
- полегшення больового синдрому;
- емоційна підтримка;
- соціальна підтримка сім’ї;
- корекційна медико-педагогічна реабілітація.
Фахівці Будинку дитини №1 проводять ком-
плексну реабілітацію: ЛФК з елементами 
методу Бобат-терапії, логокорекцію, дефек-
тологію з елементами Монтессорі-терапії, 
психокорекції з елементами Петі, фізіотера-
пію, ортопедичну корекцію, медикаментозну 
терапію.
Також, всі діти паліативної групи знаходяться 
на ентеральному харчуванні Нутрікомп, за до-
помогою системи Enteroport plus. 

Від 0 до 7 
років.

Стаціонарно у 
закладі. 

9 Виїзне/кон-
сультативне 
відділення Іва-
но-Франківсь-
кого обласного 
клінічного цен-
тру паліативної 
допомоги

mothertereza.if@
gmail.com

м. Івано-Франківськ, 
вул. Нова, 19-Б

+38 0342 72 45 10
+38 0342 72 58 79

Людмила-Оксана 
Андріїшин
Завідувачка 
відділення

www.palliative.if.ua  Обласний клінічний центр паліативної допом-
оги в Івано-Франківській області функціонує з 
1997 року. Відділення (мобільна служба) пра-
цює з 2012 року для  дорослих та з 2013 – для 
дітей.

1.Створення домашнього стаціонару за міс-
цем перебування пацієнта; 
2.Денний стаціонар - надання практичної ме-
дичної допомоги та психологічного супроводу 
в приміщенні відділення за адресою вул. Нова 
19-б впродовж робочого дня персоналу;  
3.Консультації для пацієнтів, членів їх сімей, 
лікуючих лікарів, в т.ч. в інших лікувальних 
закладах;
4.Навчання з питань організації і надання 
паліативної допомоги. 
Також,  для пацієнтів виїзного відділення ціло-
добово функціонує гаряча лінія за телефона-
ми 0953376771; 0987875127 з питань негай-
них заходів щодо знеболення або кризових 
ситуацій.

Немає. Вдома і амбула-
торно.

10 ГО Елеос eleos.odesa@gmail.
com

65074, м. Одеса,
вул. Маршала Мали-
новського, 41, кв. 60

+38 063 59 309 93
+38 097 465 96 23

Жогно Юрій 
Петрович

www.abvgd.com.ua Утворена у 2013 році. На сьогодні в нашому 
активі: (1) декілька успішних проектів: 4 муні-
ципальних соціальних проекти, 3 міні-гранти 
від МФ Відродження, 1 грант від МЗС Королів-
ства Нідерландів; (2) ініційована та затвердже-
на програма розвитку паліативної допомоги 
в Одещині на загальну суму в 2,3 млн. $ - на 
2018-2020 роки; (3) ініційована та створена ко-
ординаційна рада з дотримання прав людини 
паліативних хворих при губернаторі Одещини.

Захист прав і свобод людини пацієнтів, які от-
римують паліативну допомогу та членів їхніх 
родин; паліативна допомога; медичне право; 
консультування та емоційна підтримка па-
цієнтів та членів їхніх родин (кризове, очне, дис-
танційне); правопросвітництво у сфері захисту 
прав людини та недискримінації важко хворих, 
сертифікаційна програма підготовки паліатив-
них параюристів для громадських активістів та 
членів родин важко хворих; адвокація, в тому 
числі, представництво інтересів паліативних 
хворих та членів їхніх родин  в представниць-
ких органах Одещини, зокрема, в Регіональній 
координаційній раді з дотримання прав паліа-
тивних хворих в Одеській області при губерна-
торі Одеської області; сприяння особам/дітям 
з інвалідністю, особам з IV -V груп рухової ак-
тивності в досягненні рівних з іншими громадя-
нами можливостей у реалізації конституційних 
прав і свобод.

Немає. Онлайн та за міс-
цем проживання 
пацієнта.

11 Кременчуць-
кий обласний 
спеціалізований 
будинок дитини

kr.domrebenka@
ukr.net

м.Кременчук, 
Полтавська обл.,
вул.Бетонна, 3

+38 0536 70 30 07 Лях Наталя Пе-
трівна
Головний лікар

В закладі перебувають діти від народження до 
6 років з ураженням центральної нервової си-
стеми та психіки.

Медико-соціальний захист дітям сиротам, 
дітям позбавленим батьківського піклування, 
дітям із сімей які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах; медико -педагогічна реа-
білітація, паліативна допомога.

До 6 років. В стаціонарі.

12 Київський місь-
кий будинок 
дитини Берізка

khrystya280871@
gmail.com

02156, м. Київ,
вул. Кубанської 
України, 4

+38 044 513 52 12 Могильний Олек-
сандр Іванович
Головний лікар

Відділення паліативного догляду для дітей до 7 
років в структурі КМБД  Берізка.

Відділення паліативного догляду для дітей до 
7 років в структурі КМБД  Берізка.

До 7 років. Відділення паліа-
тивного догляду 
для дітей до 7 
років в структурі 
КМБД  Берізка.

13 КНП «Бучан-
ський центр 
первинної 
медико-санітар-
ної допомоги» 
БМР

dzhamoi@ukr.net м. Буча,
вул. Б. Хмельниць-
кого, 2

+38 097 355 34 24 Джам Оксана 
Іванівна
Головний лікар

www.medbucha.org Створені 20.04.2018 року як центр ПМСД. В 
своєму складі має 7 амбулаторій (4 в місті, 3 в 
селах). Обслуговує населення близько 50000 
тис.

Надає первинну медичну допомогу дитячому 
та дорослому населенню, в тому числі паліа-
тивну допомогу. 

Немає. Амбулаторно.



8 КУ «Міський 
спеціалізований 
будинок дитини 
№1»

babyhom1odessa@
gmail.com

65038, м.Одеса, пров.
Монастирський, 3

746 84 95 (96)
+38 067 483 94 09

Карташова Вален-
тина Олексан-
дрівна
Головний лікар

в розробці https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100018341954043

КУ «Міський спеціалізований будинок дитини 
№1» існує більше 75-ти років. Потужність уста-
нови – 100 ліжок. В установі створені умови 
для надання медичної, медико-педагогічної 
корекції та реабілітації дітей від народження 
до 7 років з органічним ураженням нервової 
системи (ДЦП, органічні пре- і перинатальні 
ураження), руховими порушеннями, затримка-
ми статокінетичного і психомовного розвитку, 
прогресуючими протягом багатьох років за-
хворюваннями без можливості ефективного 
лікування, важкими неврологічними порушен-
нями, ВІЛ-інфекцією. 
З 2016 року стоврено Центр медико-соціальної 
реабілітації дітей раннього віку та відділення 
паліативної допомоги для дітей від народжен-
ня до 7 років.

У 2016 році в установі була відкрита паліа-
тивна група для дітей з невиліковними за-
хворюваннями на 16 ліжок. З пацєнтами 
працюють лікар педіатр, невролог, психолог, 
реабілітолог, догляд за дітьми здійснюють 16 
спеціалістів середнього і молодшого медично-
го персоналу:
- полегшення больового синдрому;
- емоційна підтримка;
- соціальна підтримка сім’ї;
- корекційна медико-педагогічна реабілітація.
Фахівці Будинку дитини №1 проводять ком-
плексну реабілітацію: ЛФК з елементами 
методу Бобат-терапії, логокорекцію, дефек-
тологію з елементами Монтессорі-терапії, 
психокорекції з елементами Петі, фізіотера-
пію, ортопедичну корекцію, медикаментозну 
терапію.
Також, всі діти паліативної групи знаходяться 
на ентеральному харчуванні Нутрікомп, за до-
помогою системи Enteroport plus. 

Від 0 до 7 
років.

Стаціонарно у 
закладі. 

9 Виїзне/кон-
сультативне 
відділення Іва-
но-Франківсь-
кого обласного 
клінічного цен-
тру паліативної 
допомоги

mothertereza.if@
gmail.com

м. Івано-Франківськ, 
вул. Нова, 19-Б

+38 0342 72 45 10
+38 0342 72 58 79

Людмила-Оксана 
Андріїшин
Завідувачка 
відділення

www.palliative.if.ua  Обласний клінічний центр паліативної допом-
оги в Івано-Франківській області функціонує з 
1997 року. Відділення (мобільна служба) пра-
цює з 2012 року для  дорослих та з 2013 – для 
дітей.

1.Створення домашнього стаціонару за міс-
цем перебування пацієнта; 
2.Денний стаціонар - надання практичної ме-
дичної допомоги та психологічного супроводу 
в приміщенні відділення за адресою вул. Нова 
19-б впродовж робочого дня персоналу;  
3.Консультації для пацієнтів, членів їх сімей, 
лікуючих лікарів, в т.ч. в інших лікувальних 
закладах;
4.Навчання з питань організації і надання 
паліативної допомоги. 
Також,  для пацієнтів виїзного відділення ціло-
добово функціонує гаряча лінія за телефона-
ми 0953376771; 0987875127 з питань негай-
них заходів щодо знеболення або кризових 
ситуацій.

Немає. Вдома і амбула-
торно.

10 ГО Елеос eleos.odesa@gmail.
com

65074, м. Одеса,
вул. Маршала Мали-
новського, 41, кв. 60

+38 063 59 309 93
+38 097 465 96 23

Жогно Юрій 
Петрович

www.abvgd.com.ua Утворена у 2013 році. На сьогодні в нашому 
активі: (1) декілька успішних проектів: 4 муні-
ципальних соціальних проекти, 3 міні-гранти 
від МФ Відродження, 1 грант від МЗС Королів-
ства Нідерландів; (2) ініційована та затвердже-
на програма розвитку паліативної допомоги 
в Одещині на загальну суму в 2,3 млн. $ - на 
2018-2020 роки; (3) ініційована та створена ко-
ординаційна рада з дотримання прав людини 
паліативних хворих при губернаторі Одещини.

Захист прав і свобод людини пацієнтів, які от-
римують паліативну допомогу та членів їхніх 
родин; паліативна допомога; медичне право; 
консультування та емоційна підтримка па-
цієнтів та членів їхніх родин (кризове, очне, дис-
танційне); правопросвітництво у сфері захисту 
прав людини та недискримінації важко хворих, 
сертифікаційна програма підготовки паліатив-
них параюристів для громадських активістів та 
членів родин важко хворих; адвокація, в тому 
числі, представництво інтересів паліативних 
хворих та членів їхніх родин  в представниць-
ких органах Одещини, зокрема, в Регіональній 
координаційній раді з дотримання прав паліа-
тивних хворих в Одеській області при губерна-
торі Одеської області; сприяння особам/дітям 
з інвалідністю, особам з IV -V груп рухової ак-
тивності в досягненні рівних з іншими громадя-
нами можливостей у реалізації конституційних 
прав і свобод.

Немає. Онлайн та за міс-
цем проживання 
пацієнта.

11 Кременчуць-
кий обласний 
спеціалізований 
будинок дитини

kr.domrebenka@
ukr.net

м.Кременчук, 
Полтавська обл.,
вул.Бетонна, 3

+38 0536 70 30 07 Лях Наталя Пе-
трівна
Головний лікар

В закладі перебувають діти від народження до 
6 років з ураженням центральної нервової си-
стеми та психіки.

Медико-соціальний захист дітям сиротам, 
дітям позбавленим батьківського піклування, 
дітям із сімей які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах; медико -педагогічна реа-
білітація, паліативна допомога.

До 6 років. В стаціонарі.

12 Київський місь-
кий будинок 
дитини Берізка

khrystya280871@
gmail.com

02156, м. Київ,
вул. Кубанської 
України, 4

+38 044 513 52 12 Могильний Олек-
сандр Іванович
Головний лікар

Відділення паліативного догляду для дітей до 7 
років в структурі КМБД  Берізка.

Відділення паліативного догляду для дітей до 
7 років в структурі КМБД  Берізка.

До 7 років. Відділення паліа-
тивного догляду 
для дітей до 7 
років в структурі 
КМБД  Берізка.

13 КНП «Бучан-
ський центр 
первинної 
медико-санітар-
ної допомоги» 
БМР

dzhamoi@ukr.net м. Буча,
вул. Б. Хмельниць-
кого, 2

+38 097 355 34 24 Джам Оксана 
Іванівна
Головний лікар

www.medbucha.org Створені 20.04.2018 року як центр ПМСД. В 
своєму складі має 7 амбулаторій (4 в місті, 3 в 
селах). Обслуговує населення близько 50000 
тис.

Надає первинну медичну допомогу дитячому 
та дорослому населенню, в тому числі паліа-
тивну допомогу. 

Немає. Амбулаторно.



14 ГО «100 відсот-
ків життя Рівне»

natalkakovalinska@
gmail.com

м. Рівне, вул. Жу-
ковського, 9 кв. 3

+38 067 710 82 26 Лазаревич Ю. www.network.rv.ua Заснована у 2007 роцеде активну адвокаційну 
діяльність із забезпечення дотримання за-
конних прав людей, що живуть з ВІЛ/СНІД та 
із забезпечення доступу до адекватного зне-
болення для хворих з обмеженим прогнозом 
життя,  надає широкий спектр послуг ЛЖВС та 
хворим із обмеженим  прогнозом життя.

Адвокація прав та правова допомога для па-
цієнтів, які отримують паліативну допомогу. 

Немає. Вдома.

15 Громадська ор-
ганізація «Фонд 
імені святої 
великомучениці 
Варвари»

fond.svarvara@
gmail.com 

84313, м. Крама-
торськ, Донецька 
обл., вул. Південна, 
7 кв. 35

Сиротенко Михай-
ло Віталійович

https://www.facebook.com/
fondsvarvara/

Організація створена в 2018 році в Краматорсь-
ку. Основний ареал діяльності – це Донецька і 
Луганська області, але не відмовляємо і іншим 
регіонам України.

Основна мета – психологічна та духовна до-
помога онкохворим діточкам та їхнім сім'ям. 
Наразі також працюємо над створенням і 
матеріальним забезпеченням дитячих нейро-
онкологічного і загального онкологічного від-
ділення в Донецькій області. Також ведеться 
робота до розповсюдження нашої діяльності 
і на окуповані території.

Немає. Там, де ми 
потрібні - в ста-
ціонарі, квартирі, 
амбулаторії, 
храмі ...

16 «Мобільний 
Хоспіс для 
дітей» 

hospice_zusdmc@
ukr.net 

м. Львів +38 032 270 71 85 Чучман Наталія 
Богданівна
Зав. відділення, 
лікар педіатр

https://www.facebook.com/
HospiceZUSDMC/

Організація створена на базі КНП ЛОР ЗУСД-
МЦ, для надання допомоги важкохворим дітям 
і їх сім'ям.

Надаємо соціальну, психологічну підтримку 
дітям та батькам (опікунам), медичний су-
провід вдома, постійний зв'язок із родинами. 
Часткове медичне забезпечення. Надання 
спеціалізованого харчування та необхідних 
лікарських засобів. Співпраця із волонтерами. 

До 18 років. Вдома.

17 Громадська 
організація 
«Всеукраїнський 
батьківський 
проект «МІО-
ЛАЙФ»

info.miolife@gmail.
com

61195, м. Харків, вул. 
Наталії Ужвій, 72, 
кв. 31

+38 063 120 17 08 Федоренко Ганна 
Валеріївна

www.miolife.org https://www.facebook.com/
DuchenneUkraine/

Пацієнтська організація, яка об'єднала батьків 
дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшенна.

Інформаційні послуги, психологічна допомога. Немає. Вдома.

18 ГО «Клініка 
паліативної до-
помоги дітям»

tatyana.
vilchinskaya@gmail.
com

с. Пірново,
вул. Радянська, 1

+38 050 331 31 29 Вільчинська Тетя-
на Валентинівна
Керівник

https://www.facebook.com/
sunshinehouse2/?ref=br_rs

З 2014 р. – адвокація стандартів паліативної 
допомоги дітям в Україні в партнерстві з Вар-
шавським Дитячим Хоспісом.

Послуги паліативної допомоги дітям вдому 
(виїзна бригада), тренінги для батьків та мед-
персоналу з паліативної допомоги.

До 18 років. Амбулаторно.

19 Амбулатор-
на мобільна 
бригада Центру 
паліативної 
допомоги дітям 
м. Києва

palliativecarekyiv@
gmail.com 

+38 066 986 66 55 Трофімов Ігор 
Петрович

Амбулаторна мобільна бригада Центру паліа-
тивної допомоги дітям м. Києва знаходиться на 
базі Київської міської клінічної шкірно-венеро-
логічної лікарні. Планується відкриття відділен-
ня паліативної допомоги на 10 ліжок. 

Консультативна допомога, медичний су-
провід, респіраторна підтримка. 

До 18 років Амбулаторно.

20 Комунальна 
установа 
«Запорізький 
обласний 
спеціалізований 
будинок дитини 
«Сонечко» 
Запорізької 
обласної ради

sonechko.
domrebenka@i.ua

69104, м. Запоріжжя, 
вул. Олімпійська, 6а

+38 061 701 01 10 Лебедєва Олена 
Веніамінівна

www.sonechko.zp.ua https://www.facebook.com/
bdsonechko

Будинок дитини "Сонечко" відноситься до за-
кладів охорони здоров’я та є спеціалізованим 
будинком дитини психоневрологічного про-
філю, призначеного для медико-соціальної 
реабілітації, дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, дітей із кризових сімей 
соціального ризику та дітей-сиріт, дітей  поз-
бавлених батьківського піклування віком від 
народження до семи років.

Супровід фахівцями міждисциплінарної ко-
манди: невролога дитячого, лікаря-педіатра, 
фізичного реабілітолога, психолога, корек-
ційного педагога. Цілодобовий моніторинг 
фізичного та емоційного стану дитини, оцінка 
хронічного болю за допомогою шкали болю. 
Медикаментозна допомога: протисудомна 
та знеболююча терапія, спеціалізоване ліку-
вальне харчування, оксигенотерапія. Не-
медикаментозна допомога: кінезотерапія, 
фізіотерапія, аромотерапія, музикотерапія, 
кімната сенсорної інтеграції, каністерапія. Реа-
білітаційне обладнання та засоби для лікуван-
ня положенням: протипролежневі матраси, 
укладки,  коригуючі валики. Консультування 
батьків, навчання навичкам догляду за дити-
ною. Соціальний супровід. Духовна підтримка.

Діти віком від 
1 місяця до 7 
років.

Цілодобове пере-
бування в групі 
для паліативних 
хворих дітей.



14 ГО «100 відсот-
ків життя Рівне»

natalkakovalinska@
gmail.com

м. Рівне, вул. Жу-
ковського, 9 кв. 3

+38 067 710 82 26 Лазаревич Ю. www.network.rv.ua Заснована у 2007 роцеде активну адвокаційну 
діяльність із забезпечення дотримання за-
конних прав людей, що живуть з ВІЛ/СНІД та 
із забезпечення доступу до адекватного зне-
болення для хворих з обмеженим прогнозом 
життя,  надає широкий спектр послуг ЛЖВС та 
хворим із обмеженим  прогнозом життя.

Адвокація прав та правова допомога для па-
цієнтів, які отримують паліативну допомогу. 

Немає. Вдома.

15 Громадська ор-
ганізація «Фонд 
імені святої 
великомучениці 
Варвари»

fond.svarvara@
gmail.com 

84313, м. Крама-
торськ, Донецька 
обл., вул. Південна, 
7 кв. 35

Сиротенко Михай-
ло Віталійович

https://www.facebook.com/
fondsvarvara/

Організація створена в 2018 році в Краматорсь-
ку. Основний ареал діяльності – це Донецька і 
Луганська області, але не відмовляємо і іншим 
регіонам України.

Основна мета – психологічна та духовна до-
помога онкохворим діточкам та їхнім сім'ям. 
Наразі також працюємо над створенням і 
матеріальним забезпеченням дитячих нейро-
онкологічного і загального онкологічного від-
ділення в Донецькій області. Також ведеться 
робота до розповсюдження нашої діяльності 
і на окуповані території.

Немає. Там, де ми 
потрібні - в ста-
ціонарі, квартирі, 
амбулаторії, 
храмі ...

16 «Мобільний 
Хоспіс для 
дітей» 

hospice_zusdmc@
ukr.net 

м. Львів +38 032 270 71 85 Чучман Наталія 
Богданівна
Зав. відділення, 
лікар педіатр

https://www.facebook.com/
HospiceZUSDMC/

Організація створена на базі КНП ЛОР ЗУСД-
МЦ, для надання допомоги важкохворим дітям 
і їх сім'ям.

Надаємо соціальну, психологічну підтримку 
дітям та батькам (опікунам), медичний су-
провід вдома, постійний зв'язок із родинами. 
Часткове медичне забезпечення. Надання 
спеціалізованого харчування та необхідних 
лікарських засобів. Співпраця із волонтерами. 

До 18 років. Вдома.

17 Громадська 
організація 
«Всеукраїнський 
батьківський 
проект «МІО-
ЛАЙФ»

info.miolife@gmail.
com

61195, м. Харків, вул. 
Наталії Ужвій, 72, 
кв. 31

+38 063 120 17 08 Федоренко Ганна 
Валеріївна

www.miolife.org https://www.facebook.com/
DuchenneUkraine/

Пацієнтська організація, яка об'єднала батьків 
дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшенна.

Інформаційні послуги, психологічна допомога. Немає. Вдома.

18 ГО «Клініка 
паліативної до-
помоги дітям»

tatyana.
vilchinskaya@gmail.
com

с. Пірново,
вул. Радянська, 1

+38 050 331 31 29 Вільчинська Тетя-
на Валентинівна
Керівник

https://www.facebook.com/
sunshinehouse2/?ref=br_rs

З 2014 р. – адвокація стандартів паліативної 
допомоги дітям в Україні в партнерстві з Вар-
шавським Дитячим Хоспісом.

Послуги паліативної допомоги дітям вдому 
(виїзна бригада), тренінги для батьків та мед-
персоналу з паліативної допомоги.

До 18 років. Амбулаторно.

19 Амбулатор-
на мобільна 
бригада Центру 
паліативної 
допомоги дітям 
м. Києва

palliativecarekyiv@
gmail.com 

+38 066 986 66 55 Трофімов Ігор 
Петрович

Амбулаторна мобільна бригада Центру паліа-
тивної допомоги дітям м. Києва знаходиться на 
базі Київської міської клінічної шкірно-венеро-
логічної лікарні. Планується відкриття відділен-
ня паліативної допомоги на 10 ліжок. 

Консультативна допомога, медичний су-
провід, респіраторна підтримка. 

До 18 років Амбулаторно.

20 Комунальна 
установа 
«Запорізький 
обласний 
спеціалізований 
будинок дитини 
«Сонечко» 
Запорізької 
обласної ради

sonechko.
domrebenka@i.ua

69104, м. Запоріжжя, 
вул. Олімпійська, 6а

+38 061 701 01 10 Лебедєва Олена 
Веніамінівна

www.sonechko.zp.ua https://www.facebook.com/
bdsonechko

Будинок дитини "Сонечко" відноситься до за-
кладів охорони здоров’я та є спеціалізованим 
будинком дитини психоневрологічного про-
філю, призначеного для медико-соціальної 
реабілітації, дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, дітей із кризових сімей 
соціального ризику та дітей-сиріт, дітей  поз-
бавлених батьківського піклування віком від 
народження до семи років.

Супровід фахівцями міждисциплінарної ко-
манди: невролога дитячого, лікаря-педіатра, 
фізичного реабілітолога, психолога, корек-
ційного педагога. Цілодобовий моніторинг 
фізичного та емоційного стану дитини, оцінка 
хронічного болю за допомогою шкали болю. 
Медикаментозна допомога: протисудомна 
та знеболююча терапія, спеціалізоване ліку-
вальне харчування, оксигенотерапія. Не-
медикаментозна допомога: кінезотерапія, 
фізіотерапія, аромотерапія, музикотерапія, 
кімната сенсорної інтеграції, каністерапія. Реа-
білітаційне обладнання та засоби для лікуван-
ня положенням: протипролежневі матраси, 
укладки,  коригуючі валики. Консультування 
батьків, навчання навичкам догляду за дити-
ною. Соціальний супровід. Духовна підтримка.

Діти віком від 
1 місяця до 7 
років.

Цілодобове пере-
бування в групі 
для паліативних 
хворих дітей.



21 Лікарняні Кло-
уни «Червоні 
Носи» м.Рівне

yacuk.yuriy@gmail.
com

м. Рівне, вул. Д.Гали-
цького, 19, офіс 519

+38 096 852 44 84 Яцюк Юрій
Керівник органі-
зації

https://www.facebook.com/red.
noses.rivne

Наша команда вже 7 рік виходить в лікарні без-
коштовно, від чистого серця і червоного носа).
Даємо мільйон інтерв’ю, заряджаємо і інфор-
муємо нових клоунів, розповідаємо на кожно-
му кроці, що дарувати - це неймовірно приємна 
штука!
І ми не зупинимося! 
Знаєте, навіщо ми йдемо в лікарню?
Щоб насолодитися живим спілкуванням.
В епоху Всесвітньої Мережі і доступного зв’яз-
ку з будь-якою людиною в світі, справжнє живе 
спілкування, очі в очі - на межі зникнення! 
Тому волонтери одягають червоний носик, з 
цікавістю заглядають в палату – яку надзви-
чайну людину зустрінуть вони цього разу?

Психоемоційна розрядка, емоційна допомога. Немає. В стаціонарі, 
хоспіс, паліативні 
віділення, війсь-
кові госпіталі.

22 Благодійний  
Дитячий Фонд 
«Подаруй дитині 
світ»

sfedorova2901@
gmail.com

Україна, м.Черкаси, 
бул. Шевченка, 345, 
кв.136

+38 097 290 43 62 Федорова Світла-
на Євгеніївна
Директор

https://www.facebook.com/
ditkam.com.ua/

https://ck.suspilne.media/
episode/17391

Організацію застовано 29.07.2014 р.. Ми 
впевнені, що дитячий рак – виліковний! Місія 
фонду – захист прав дітей з онкологічними 
захворюваннями в Україні. Надання фінан-
сової та іншої допомоги родинам, у яких діти 
хворіють важкими онкологічними захворю-
ваннями, а також медичним установам, які 
реалізують програми з лікування таких дітей.

Немає. Стаціонарно.

23 БФ «Відкриті 
долоні»

mariya.aylen@open-
palms.com

04655 м.Київ, вул.
Полярна, 20 оф. 311

+38 067 628 22 11 Савченко Марія 
Валеріївна, Голова 
правління (дирек-
тор)

www.open-palms.com https://www.facebook.com/
OpenPalms

Фонд працює з 2013 року. Спеціалізується на 
кисневій підтримці для важко хворих з кисне-
вою недостатністю, незалежно від діагнозу, 
який призвів до цього стану, незалежно від віку 
хворого та місця проживання в межах підкон-
трольної території України.

Безоплатна оренда кисневих концентраторів 
та пов'язаний з ними поточний сервіс.

Немає. За місцем 
знаходження 
хворого.

24 Київський ме-
дичний коледж 
ім. П. І. Гаврося

annach1973@gmail.
com
kmkgavr@ukr.net

м. Київ, вул. Ака-
деміка Білецького,16

+38 050 660 81 46 Підмогільна Лідія 
Грирорівна
Директор коледжу

https://www.facebook.com/
Gavros.Terapiya/ 

В коледжі на сталій основі проводиться 
підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів ЛПЗ м. Київа з питань паліативної 
допомоги в межах циклу удосконалення та на 
щомісячних тренінгах.

Освітні послуги. Немає. В аудіторіях 
коледжу.

25 Волинський 
обласний 
спеціалізований 
будинок дитини 
для дітей з 
ураженням не-
рвової системи 
з порушенням 
психіки

vosbd@ukrpost.ua 43000,  м. Луцьк, 
Волинська обл., вул. 
Короленка, 1

332723031 Алейников Воло-
димир Михай-
лович

www.charitymay.com Центр ранньої медичної реабілітації дітей з ор-
ганічними ураженнями центральної нервової 
системи з порушенням психіки надає висо-
ко-кваліфіковану консультативно-діагностичну 
та лікувально –реабілітаційну допомогу дітям 
віком від 0 до 7 років.

Лікувальна фізкультура, масаж, нейро-розвит-
кова терапія, гідрокінезотерапія, теплові про-
цедури, магнітотерапія, психологічна корекція, 
логопедична корекція, сенсорна інтеграція, 
творча терапія-музика, малювання, арттера-
пія.

До 7 років. Стаціонарно.

26 КУОЗ «Кра-
маторський 
будинок дитини 
«Антошка»

antoshka@krm.
net.ua

84331, м. Краматор-
ськ, Донецька обл., 
вул. Двірцева, 67 а

+38 06264 5 84 55 Романов Анатолій 
Олексійович
Головний лікар

www.antoshka-krm.
blogspot.com

https://www.facebook.com/
groups/domrebenkaantoshka/

Будинок дитини є закладом охорони здоров'я, 
у якому отримують комплексну реабілітацію 
діти, що залишені без батьківського піклування 
або позвавлені його, діти,  чиї сім'ї перебувають 
у складних життєвих обставинах, діти з інвалід-
ністю. Водночас, у будинку дитини працює від-
крите відділення медико-соціальної реабіліта-
ції, де отримують денні реабілітаційні послуги 
діти з інвалідністю або ризиком її виникнення 
з сімей міста та області. 

Комплексна медико-соціальна та психоло-
го-педагогічна реабілітація. 

Діти до 4 років. Діти-вихованці 
будинку дитини: 
цілодобове 
перебування. 
Пацієнти відкри-
того відділення 
медико-соціаль-
ної реабілітації: 
денне перебуван-
ня без батьків, 
з 8.00 до 18.00 
з харчуванням 
та отриманням 
послуг.

27 КНП ХОР 
«Обласний 
спеціалізований 
будинок дитини 
«Гіппократ»

domdetki@ukr.net м. Харків, вул. Мар-
шала Рибалка, 9

+38 067 730 35 77
+38 067 571 09 60

Марабян Роман 
Володимирович
Директор

www.hippocrat.org.ua https://www.facebook.com/
hippocrat.kh/

Спеціалізований медичний заклад, вторинної 
ланки на 50 ліжок.

Надання стаціонарної паліативної та реа-
білітаційної допомоги дітям, амбулаторна 
допомога дітям з особливими потребами, 
паліативна мобільна служба для дітей.

Від народження 
до 7 років – 
стаціонарна 
допомога; 
амбулаторна 
та мобільна 
допомо-
га – діти від 
народження 
до 18 років.

Стаціонарна, 
амбулаторна, 
вдома, хоспіс.



21 Лікарняні Кло-
уни «Червоні 
Носи» м.Рівне

yacuk.yuriy@gmail.
com

м. Рівне, вул. Д.Гали-
цького, 19, офіс 519

+38 096 852 44 84 Яцюк Юрій
Керівник органі-
зації

https://www.facebook.com/red.
noses.rivne

Наша команда вже 7 рік виходить в лікарні без-
коштовно, від чистого серця і червоного носа).
Даємо мільйон інтерв’ю, заряджаємо і інфор-
муємо нових клоунів, розповідаємо на кожно-
му кроці, що дарувати - це неймовірно приємна 
штука!
І ми не зупинимося! 
Знаєте, навіщо ми йдемо в лікарню?
Щоб насолодитися живим спілкуванням.
В епоху Всесвітньої Мережі і доступного зв’яз-
ку з будь-якою людиною в світі, справжнє живе 
спілкування, очі в очі - на межі зникнення! 
Тому волонтери одягають червоний носик, з 
цікавістю заглядають в палату – яку надзви-
чайну людину зустрінуть вони цього разу?

Психоемоційна розрядка, емоційна допомога. Немає. В стаціонарі, 
хоспіс, паліативні 
віділення, війсь-
кові госпіталі.

22 Благодійний  
Дитячий Фонд 
«Подаруй дитині 
світ»

sfedorova2901@
gmail.com

Україна, м.Черкаси, 
бул. Шевченка, 345, 
кв.136

+38 097 290 43 62 Федорова Світла-
на Євгеніївна
Директор

https://www.facebook.com/
ditkam.com.ua/

https://ck.suspilne.media/
episode/17391

Організацію застовано 29.07.2014 р.. Ми 
впевнені, що дитячий рак – виліковний! Місія 
фонду – захист прав дітей з онкологічними 
захворюваннями в Україні. Надання фінан-
сової та іншої допомоги родинам, у яких діти 
хворіють важкими онкологічними захворю-
ваннями, а також медичним установам, які 
реалізують програми з лікування таких дітей.

Немає. Стаціонарно.

23 БФ «Відкриті 
долоні»

mariya.aylen@open-
palms.com

04655 м.Київ, вул.
Полярна, 20 оф. 311

+38 067 628 22 11 Савченко Марія 
Валеріївна, Голова 
правління (дирек-
тор)

www.open-palms.com https://www.facebook.com/
OpenPalms

Фонд працює з 2013 року. Спеціалізується на 
кисневій підтримці для важко хворих з кисне-
вою недостатністю, незалежно від діагнозу, 
який призвів до цього стану, незалежно від віку 
хворого та місця проживання в межах підкон-
трольної території України.

Безоплатна оренда кисневих концентраторів 
та пов'язаний з ними поточний сервіс.

Немає. За місцем 
знаходження 
хворого.

24 Київський ме-
дичний коледж 
ім. П. І. Гаврося

annach1973@gmail.
com
kmkgavr@ukr.net

м. Київ, вул. Ака-
деміка Білецького,16

+38 050 660 81 46 Підмогільна Лідія 
Грирорівна
Директор коледжу

https://www.facebook.com/
Gavros.Terapiya/ 

В коледжі на сталій основі проводиться 
підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів ЛПЗ м. Київа з питань паліативної 
допомоги в межах циклу удосконалення та на 
щомісячних тренінгах.

Освітні послуги. Немає. В аудіторіях 
коледжу.

25 Волинський 
обласний 
спеціалізований 
будинок дитини 
для дітей з 
ураженням не-
рвової системи 
з порушенням 
психіки

vosbd@ukrpost.ua 43000,  м. Луцьк, 
Волинська обл., вул. 
Короленка, 1

332723031 Алейников Воло-
димир Михай-
лович

www.charitymay.com Центр ранньої медичної реабілітації дітей з ор-
ганічними ураженнями центральної нервової 
системи з порушенням психіки надає висо-
ко-кваліфіковану консультативно-діагностичну 
та лікувально –реабілітаційну допомогу дітям 
віком від 0 до 7 років.

Лікувальна фізкультура, масаж, нейро-розвит-
кова терапія, гідрокінезотерапія, теплові про-
цедури, магнітотерапія, психологічна корекція, 
логопедична корекція, сенсорна інтеграція, 
творча терапія-музика, малювання, арттера-
пія.

До 7 років. Стаціонарно.

26 КУОЗ «Кра-
маторський 
будинок дитини 
«Антошка»

antoshka@krm.
net.ua

84331, м. Краматор-
ськ, Донецька обл., 
вул. Двірцева, 67 а

+38 06264 5 84 55 Романов Анатолій 
Олексійович
Головний лікар

www.antoshka-krm.
blogspot.com

https://www.facebook.com/
groups/domrebenkaantoshka/

Будинок дитини є закладом охорони здоров'я, 
у якому отримують комплексну реабілітацію 
діти, що залишені без батьківського піклування 
або позвавлені його, діти,  чиї сім'ї перебувають 
у складних життєвих обставинах, діти з інвалід-
ністю. Водночас, у будинку дитини працює від-
крите відділення медико-соціальної реабіліта-
ції, де отримують денні реабілітаційні послуги 
діти з інвалідністю або ризиком її виникнення 
з сімей міста та області. 

Комплексна медико-соціальна та психоло-
го-педагогічна реабілітація. 

Діти до 4 років. Діти-вихованці 
будинку дитини: 
цілодобове 
перебування. 
Пацієнти відкри-
того відділення 
медико-соціаль-
ної реабілітації: 
денне перебуван-
ня без батьків, 
з 8.00 до 18.00 
з харчуванням 
та отриманням 
послуг.

27 КНП ХОР 
«Обласний 
спеціалізований 
будинок дитини 
«Гіппократ»

domdetki@ukr.net м. Харків, вул. Мар-
шала Рибалка, 9

+38 067 730 35 77
+38 067 571 09 60

Марабян Роман 
Володимирович
Директор

www.hippocrat.org.ua https://www.facebook.com/
hippocrat.kh/

Спеціалізований медичний заклад, вторинної 
ланки на 50 ліжок.

Надання стаціонарної паліативної та реа-
білітаційної допомоги дітям, амбулаторна 
допомога дітям з особливими потребами, 
паліативна мобільна служба для дітей.

Від народження 
до 7 років – 
стаціонарна 
допомога; 
амбулаторна 
та мобільна 
допомо-
га – діти від 
народження 
до 18 років.

Стаціонарна, 
амбулаторна, 
вдома, хоспіс.



28 Кафедра паліа-
тивної та хоспіс-
ної медицини 
НМАПО імені 
П.Л.Шупика

atsarenko@gmail.
com

02206, м. Київ,
вул. А. Малишка, 27, 
кв. 273

+38 050 317 81 26 Царенко Анатолій 
Володимирович
Завідувач кафе-
дри

https://nmapo.edu.ua/s/
np/k/paliatyvnoi-ta-
khospisnoi-medytsyny

www.facebook.com 
Кафедра паліативної та 
хоспісної медицини НМАПО 
імені П.Л.Шупика

Кафедра створена на базі Інституту сімейної 
медицини у грудні 2009 р.. Станом на серпень 
2019 р. кафедра є єдиною в Україні кафедрою 
паліативної та хоспісної медицини в системі 
ВМНЗ. Кафедра проводить цикли тематично-
го удосконалення (ТУ) з актуальних питань 
паліативної та хоспісної допомоги, які розра-
ховані на лікарів загальної практики–сімей-
них лікарів, дільничних терапевтів, онкологів, 
хірургів, геріатрів, кардіологів, невропатологів, 
пульмонологів, фтизіатрів, лікарів хоспісів та 
відділень паліативної та хоспісної медицини, 
педіатрів, інфекціоністів Центрів профілактики 
та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІД, керівників 
охорони здоров’я та лікарів інших спеціально-
стей, викладачів вищих навчальних медичних 
закладів, а також середніх медичних праців-
ників. Також кафедра проводить суміжні цикли 
інтернатури за спеціальністю «Загальна прак-
тика–сімейна медицина», «Терапія», суміжні 
цикли спеціалізації за спеціальностями «За-
гальна практика–сімейна медицина», «Гемато-
логія» і «Трансфузіологія».

Цикли тематичного удосконалення на 0,5 і 1 
міс. для лікарів і медичних сестер з паліатив-
ної і хоспісної допомоги.

Немає. У Академії, виїзні 
цикли. 

29 Благодійний 
фонд Даймо 
Надію

andrejczuk@ukr.net м. Львів, 
вул. Рибна 1, 11

+38 063 494 29 11 Галамай Ірина 
Президент Фонду

www.ondnadija.org.ua https://www.facebook.com/
pg/fundacja/about/?ref=page_
internal

Головною метою Фонду є здійснення благочин-
ної діяльності та залучення до благодійництва 
усіх, хто бажає прислужитися справі піднесен-
ня християнської моралі, культури, освіти, ми-
стецтва, підтримки малозабезпечених верств 
населення.

Підтримка родин, де є важковорі пацієнти. Немає. Вдома.

30 АПЗ «Київський 
міський дитя-
чий діагностич-
ний центр» 

sychevochka@gmail.
com 

 +38 067 413 01 97 Сичова Ірина 
Сергіївна
Завідувач від-
діленням мобіль-
ної паліативної 
допомоги дітям 

https://www.facebook.com/
palliativekidsKyiv/

Відділення працює з серпня 2018 року. На да-
ний момент під опікою перебуває 42 дитини 
та їх родини. В команді лікар-анестезіолог-ре-
аніматолог, лікар-педіатр, психолог, абілітолог, 
медичний капелан,волонтери.

Надання паліативної допомоги в повному об-
сязі.

Обслуговують-
ся діти від 0 до 
18 років.

Вдома, в також 
на базі КМДДЦ.



28 Кафедра паліа-
тивної та хоспіс-
ної медицини 
НМАПО імені 
П.Л.Шупика

atsarenko@gmail.
com

02206, м. Київ,
вул. А. Малишка, 27, 
кв. 273

+38 050 317 81 26 Царенко Анатолій 
Володимирович
Завідувач кафе-
дри

https://nmapo.edu.ua/s/
np/k/paliatyvnoi-ta-
khospisnoi-medytsyny

www.facebook.com 
Кафедра паліативної та 
хоспісної медицини НМАПО 
імені П.Л.Шупика
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медицини у грудні 2009 р.. Станом на серпень 
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гальна практика–сімейна медицина», «Гемато-
логія» і «Трансфузіологія».
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ної і хоспісної допомоги.

Немає. У Академії, виїзні 
цикли. 

29 Благодійний 
фонд Даймо 
Надію

andrejczuk@ukr.net м. Львів, 
вул. Рибна 1, 11

+38 063 494 29 11 Галамай Ірина 
Президент Фонду

www.ondnadija.org.ua https://www.facebook.com/
pg/fundacja/about/?ref=page_
internal
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ня християнської моралі, культури, освіти, ми-
стецтва, підтримки малозабезпечених верств 
населення.

Підтримка родин, де є важковорі пацієнти. Немає. Вдома.

30 АПЗ «Київський 
міський дитя-
чий діагностич-
ний центр» 

sychevochka@gmail.
com 

 +38 067 413 01 97 Сичова Ірина 
Сергіївна
Завідувач від-
діленням мобіль-
ної паліативної 
допомоги дітям 

https://www.facebook.com/
palliativekidsKyiv/

Відділення працює з серпня 2018 року. На да-
ний момент під опікою перебуває 42 дитини 
та їх родини. В команді лікар-анестезіолог-ре-
аніматолог, лікар-педіатр, психолог, абілітолог, 
медичний капелан,волонтери.

Надання паліативної допомоги в повному об-
сязі.

Обслуговують-
ся діти від 0 до 
18 років.

Вдома, в також 
на базі КМДДЦ.




