
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства охорони 

здоров’я України 

від 18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України   від 

16.02.2021 року № 265) 

 

Персональний склад  мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гострий коронарний 

синдром без елевації сегмента ST» 

   

Садов’як Ірина  

Дмитрівна  

Перший заступник Міністра охорони здоров’я  України, 

голова робочої групи    

Соколов Максим 

Юрійович   

провідний науковий співробітник відділу інтервенційної 

кардіології та реперфузійної терапії державної установи 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології імені 

академіка М.Д.Стражеска» Національної академії медичних 

наук України, заступник голови робочої групи з клінічних 

питань (за згодою)    

Голтвян Ольга 

Миколаївна   

лікар-кардіолог державної установи «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова  

Національної академії медичних наук України» (за згодою)   

Єпанчінцева Ольга  

Анатоліївна   

завідувач відділу діагностики патології серця та 

магістральних судин державної установи «Інститут серця 

Міністерства охорони здоров'я України»     

Жарінов Олег 

Йосипович  

завідувач  кафедри  функціональної  діагностики 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика   

Журба Світлана 

Василівна  

головний лікар комунального некомерційного підприємства 

« Черкаський обласний кардіологічний центр черкаської 

обласної ради»  (за згодою)  

Ідоятова Євгенія 

Жумагаліївна  

В.о. Генерального  директора  Директорату медичного 

забезпечення  



Іркін Олег Ігоревич  провідний науковий співробітник відділу реанімації і 

інтенсивної терапії державної установи «Національний 

науковий центр «Інститут кардіології імені академіка  

М.Д.Стражеска» Національної академії медичних наук 

України (за згодою)    

Клименко Ліліана 

Вікторівна   

доцент кафедри сімейної медицини та 

амбулаторнополіклінічної допомоги Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені  

П. Л. Шупика    

Коваль Олена  

Акіндинівна   

професор кафедри внутрішньої медицини державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України»   

  

Лутай Ярослав 

Михайлович   

старший науковий співробітник відділу реанімації і 

інтенсивної терапії державної установи «Національний 

науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 

М.Д.Стражеска» Національної академії медичних наук 

України (за згодою)   

Малишевська Юлія  

Євгеніївна   

заступник директора Департаменту оцінки медичних 

технологій державного підприємства «Державний 

експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»   

Мельник Євгенія 

Олександрівна   

заступник начальника відділу взаємодії із зовнішніми 

експертами управління фінансових гарантій медичного 

обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг 

та лікарських засобів Національної служби здоров’я України 

(за згодою)   

Нетяженко Василь 

Захарович   

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини  

№1 Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, чл.-кор. Національної академії медичних наук  

України    

Пархоменко  

Олександр  

Миколайович   

завідувач відділу реанімації і інтенсивної терапії державної 

установи «Національний науковий центр «Інститут 

кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної 

академії медичних наук України (за згодою)   



Полівенок Ігор  

Вікторович   

завідувач відділенням інтервенційної кардіології державної 

установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені 

В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук  

України» (за згодою)   

Романенко Ірина 

Миколаївна    

начальник відділу оцінки клінічної ефективності лікарських 

засобів Департаменту оцінки медичних технологій 

державного підприємства «Державний експертний центр  

Міністерства охорони здоров’я України»   

Руденко Костянтин  

Володимирович   

заступник директора, керівник відділу хірургічного 

лікування серцевої недостатності та механічної підтримки 

серця і легень державної установи «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова  

Національної академії медичних наук України» (за згодою)   

Сорохтей Лілія 

Василівна   

завідувач  відділення  інтервенційної  кардіології   

комунального  некомерційного  підприємства   

«Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської 

міської ради» (за згодою)   

Целуйко Віра 

Йосипівна   

завідувач кафедри кардіології та функціональної 

діагностики Харківської медичної академії післядипломної 

освіти (за згодою)   

Шумаков Валентин 

Олександрович   

науковий керівник відділення інфаркту міокарда та 

відновлювального лікування державної установи 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології імені 

академіка М.Д.Стражеска» Національної академії медичних 

наук України (за згодою)    

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення    

Гуленко Оксана  

Іванівна   

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України»   

   

     

В.о. Генерального директора   

Директорату медичного забезпечення        Євгенія Ідоятова 


