
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 18 серпня 

2020 року № 1908 (у редакції 

наказу Міністерства охорони 

здоров’я України 

від 28.10.2020 № 2458) 

  

  

  

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  

мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів 

медичної допомоги за напрямом «Профілактика передачі ВІЛ від матері до 

дитини»  
   

Руденко  Ірина  

Сергіївна  

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності МОЗ України, голова 

робочої групи;  

Кузін Ігор  

Володимирович   

  

в.о Генерального директора Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України»; заступник голови робочої групи;  

Андріанова Ірина 

Володимирівна  

завідувач референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу 

Державної установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України»;  

Антоняк Світлана 

Миколаївна  

науковий співробітник Державної установи «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМН України» (за  

згодою);  

Азарскова Маріанна 

Валеріївна   

радник з питань лабораторної діагностики Центру 

контролю та профілактики захворювань, к.мед.н.  

(за згодою);  

Водяник Аркадій 

Аркадійович  

технічний спеціаліст Бюро Всесвітньої організації охорони 

здоров’я  в Україні (за згодою);  

Гетьман Лариса 

Іванівна  

завідувач відділу координації програм діагностики та 

лікування ВІЛ Державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;  

Дворяк Сергій  

Васильович  

  

головний дослідник Українського інституту політики 

громадського здоров'я, д.мед.н., професор (за згодою);  



Котова Наталія 

Володимирівна  

професор  кафедри  пропедевтики  педіатрії  

Одеського національного медичного університету, 

д.мед.н., професор;  

Жилка Надія  

Яківна  

професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології  

НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ  

України,  д.мед.н.,  

Ліщишина Олена 

Михайлівна  

провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації медичної допомоги ДНУ «Науковопрактичний 

центр профілактичної і клінічної медицини» Державного 

управління справами, к.мед.н.;    

Марциновська 

Віолетта 

Анатоліївна  

головний фахівець з організації епіднагляду, координатор з 

моніторингу та оцінки програми ППМД Державної 

установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України», с.н.с Державної установи 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМН України», к.мед.н.  

Матюха Лариса 

Федорівна  

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н., 

професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України 

зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»;  

Морачов Олександр 

Володимирович  

начальник відділу ММСП та реагування на надзвичайні 

ситуації Державної установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України»;  

Нізова Наталія 

Миколаївна  

 член  Глобального  та  Регіонального  

(Європейського) Комітетів ВООЗ з валідації елімінації ВІЛ 

та сифілісу від матері до дитини, д.мед,н., професор (за 

згодою);  

Погорєлова Олеся 

Володимирівна   

лікар-епідеміолог відділу статистики та аналізу Державної 

установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України»;  

Посохова Світлана 

Петрівна  

професор кафедри акушерства та гінекології Одеського 

національного медичного університету, д.мед.н.;  

Раус Ірина  

Володимирівна  

лікар-інфекціоніст дитячий КНП «Київська міська клінічна 

лікарня №5», к.мед.н. (за згодою);  



Рябоконь Сергій 

Володимирович  

лікар-інфекціоніст відділу координації програм діагностики 

та лікування ВІЛ Державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»; 

Солдатенкова 

Оксана Вікторівна  

завідуюча Центру інфекційних хвороб лікування дітей, 

хворих на ВІЛ-інфекцію НДСЛ «Охматдит»;  

Сорока Ірина 

Зіновіївна  

  

завідувач відділу поведінкових факторів ризику Державної 

установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України»;  

Cтарець Олена 

Олександрівна  

завідувач  кафедри  пропедевтики  педіатрії 

Одеського національного медичного університету, 

д.мед.н., професор;  

Тарасова Тетяна 

Іванівна  

консультант Представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою);  

Хейло Олена 

Ернестівна  

керівник  програм  з  питань  ВІЛ/СНІДу  

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні (за згодою);  

Чибісова Ірина 

Володимирівна  

Державний експерт експертної групи з питань 

імунопрофілактики, розвитку програм профілактики 

інфекційних захворювань Директорату громадського 

здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України  

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення  

Шилкіна Олена 

Олександрівна  

В.о. начальника відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій ДП «Державний 

експертний центр МОЗ України», заступник голови робочої 

групи з методологічного супроводу  

  

  

Генеральний директор   

Директорату громадського здоров’я  

та профілактики захворюваності                                   Ірина РУДЕНКО  


