ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 18.08.2020 № 1908
Персональний склад
мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів
медичної допомоги за темою «Вірусний гепатит С у дітей»
Литовка Сергій керівник експертної групи з питань імунопрофілактики,
Леонідович
розвитку
програм
профілактики
інфекційних
захворювань, розбудови системи епідеміологічного нагляду
тwа
моніторингу
за
захворюваннями
Директорату
громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ
України, голова робочої групи
Березенко
завідувач відділення дитячої гепатології ДУ «Інститут
Валентина
педіатрії, акушерства і гінекології імені Академіка
Сергіївна
О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук,
заступник голови робочої групи з клінічних питань
державний експерт
експертної групи
з розвитку
Поламарчук
регіональних систем громадського здоров'я та прогнозування
Павло
Директорату громадського здоров’я та профілактики
Васильович
захворюваності МОЗ України
Бідованець
фахівець із ВГ ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
Олена
України»
Юліанівна
Диба Марина
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник,
Борисівна
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної
Академії медичних наук України»
Євтушенко
Віталій
Вячеславович
Іванчук Ірина
Олександрівна

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного
медичного університету імені О.О.Богомольця

Крамарьов
Сергій
Олександрович
Мостовенко
Раїса
Василівна
Усачова Олена
Віталіївна

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені
Богомольця

начальник сектору замісної підтримуючої терапії та вірусних
гепатитів ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

завідувач інфекційно-діагностичного боксованого відділення
Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит»
МОЗ України
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Запорізький
державний медичний університет МОЗ України

ШостаковичКорецька
Людмила
Романівна
Пипа Лариса
Володимирівна

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри
інфекційних хвороб ДЗ Дніпропетровська Медична Академія
МОЗ України»

Незгода Ірина
Іванівна

завідувачка
кафедри
дитячих
інфекційних
хвороб
Вінницького національного медичного університету імені
М.І. Пирогова

доктор медичних наук, професор завідувачка кафедри
педіатрії, акушерства і гінекології (ПАГ) факультету
післядипломної освіти (ФПО) Вінницького національного
медичного університету імені М.І.Пирогова

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Романенко
начальник відділу оцінки клінічної ефективності лікарських
Ірина
засобів Департаменту оцінки медичних технологій ДП
Миколаївна
«Державний експертний центр МОЗ України»
Мігель
начальник відділу стандартизації медичної допомоги
Олександр
Департаменту оцінки медичних технологій ДП «Державний
Володимирович експертний центр МОЗ України», заступник голови робочої
групи з методологічного супроводу

Генеральний директор
Директорату медичного забезпечення

Володимир МЕЛЬНИЧУК

