
 

Персональний склад 

мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів 

медичної допомоги за темою «Психічні та поведінкові розлади внаслідок 

вживання опіоїдів» 

 

Литовка Сергій 

Леонідович 

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 

Думчев Костянтин 

Вікторович 

 

лікар-нарколог, науковий директор БО «Український 

інститут політики громадського здоров'я», заступник 

голови робочої групи з клінічних питань 

Чибісова Ірина 

Володимирівна 

державний експерт  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 

Борозенець 

Анатолій 

Віталійович 

головний лікар КНП «Черкаський обласний 

наркологічний диспансер Черкаської обласної ради» 

Злиденний Тарас 

Володимирович 

директор КНП Сумської обласної ради «Обласний 

клінічний медичний центр соціально-небезпечних 

захворювань» 

Іванчук Ірина 

Олександрівна 

начальник сектору замісної підтримувальної терапії та 

вірусних гепатитів ДУ «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України», кандидат психологічних наук 

Кабанчик 

Мирослава 

Орестівна 

керівник КНП Львівської обласної ради «Львівський 

обласний медичний центр превенції та терапії 

узалежнень» 

 

Коломієць Віктор 

Петрович 

кандидат психологічних наук, менеджер проекту МБФ 

«Альянс громадського здоров’я» 

 

 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) 



Пінчук Ірина 

Яківна 

доктор медичних наук, лікар-психіатр вищої категорії, 

директора Інституту психіатрії  

КНУ імені Тараса Шевченка, експерт МОЗ 

 

Рудий Сергій 

Анатолійович 

національний програмний офіцер Регіонального 

програмного офісу Управління ООН з наркотиків та 

злочинності в Східній Європі 

Ліщишина Олена 

Михайлівна 

провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації медичної допомоги ДНУ «Науково-

практичний центр профілактичної і клінічної медицини» 

Державного управління справами, кандидат медичних 

наук 

Матвієць Людмила 

Григорівна 

кандидат медичних наук,  доцент кафедри сімейної 

медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика 

Терих Катерина 

Михайлівна 

фахівець із замісної підтримувальної терапії ДУ «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України» 

Ячнік Юлія 

Вікторівна 

координаторка проєкту Центрально-Азійського центру 

обміну технологій у сфері залежностей  в Україні, 

експерт МОЗ 

Ярий Володимир 

Володимирович 

директор КНП «Київська міська наркологічна лікарня 

«Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення 

Малишевська Юлія 

Євгеніївна 

заступник директора 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» 

 
 

 

 

 

Генеральний директор  

Директорату медичного забезпечення    Володимир МЕЛЬНИЧУК 
 


