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 дорослих»
Литовка Сергій
Леонідович

Іванчук Ірина
Олександрівна
Поламарчук
Павло
Васильович,
Бацюра Ганна
Володимирівна

керівник експертної групи з питань імунопрофілактики,
розвитку програм профілактики інфекційних захворювань,
розбудови системи епідеміологічного нагляду та моніторингу
за захворюваннями Директорату громадського здоров’я та
профілактики захворюваності МОЗ України, голова робочої
групи
начальник сектору замісної підтримуючої терапії та вірусних
гепатитів ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»,
заступник голови робочої групи з клінічних питань
державний експерт
експертної групи
з розвитку
регіональних систем громадського здоров'я та прогнозування
Директорату громадського здоров’я та профілактики
захворюваності МОЗ України
доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторнополіклінічної допомоги Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кандидат
медичних наук

Бідованець
Олена
Юліанівна
Голубовська
Ольга
Анатоліївна
Зайцев Ігор
Анатолійович

фахівець із ВГ ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України»

Єгорова Тетяна
Андріївна

завідувач інфекційного відділення для хворих на вірусний
гепатит
комунального
некомерційного
підприємства
«Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (за згодою)
провідний науковий співробітник наукового відділу
організації медичної допомоги ДНУ «Науково-практичний
центр профілактичної і клінічної медицини» Державного

Ліщишина
Олена
Михайлівна

доктор медичних наук, професор, завідувач
інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця

кафедри

доктор медичних наук, професор кафедри терапії,
інфекційних хвороб та дерматовенерології ПДО НМУ імені
О.О. Богомольця

управління справами, кандидат медичних наук, старший
науковий співробітник
Матюха Лариса
Федорівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної
медицини
та
амбулаторно-поліклінічної
допомоги
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика
Сергеєва Тетяна доктор медичних наук, завідувач лабораторії епідеміології
Анатоліївна
парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції,
заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут
епідеміології
та
інфекційних
хвороб
імені
Л.В.
Громашевського НАМН України»
Федорченко
доктор медичних наук, завідуючий науковим відділом
Сергій
вірусних гепатитів та СНІДу ДУ «Інститут епідеміології та
Валерійович
інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН
України»
Харченко
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
Наталія
гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П. Л.
В’ячеславівна
Шупика, член-кореспондент Національної академії медичних
наук України
Щербиніна
доктор медичних наук, професор, декан факультету
Марина
медичних
технологій
діагностики
та
реабілітації
Борисівна
Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара
Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Романенко
Ірина
Миколаївна

начальник відділу оцінки клінічної ефективності лікарських
засобів Департаменту оцінки медичних технологій ДП
«Державний експертний центр МОЗ України»

Мігель
Олександр
Володимирович

начальник відділу стандартизації медичної допомоги
Департаменту оцінки медичних технологій ДП «Державний
експертний центр МОЗ України», заступник голови робочої
групи з методологічного супроводу

Генеральний директор
Директорату медичного забезпечення

Володимир МЕЛЬНИЧУК

