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 темами: «Гострий отит»,
«Тонзиліт»
Садов’як Ірина Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова робочої групи
Дмитрівна
Абатуров
Олександр
Євгенійович

завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики державного закладу
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я
України» , д.м.н., професор

Бабко Анжела головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління
Михайлівна
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я
України (за згодою)
Безшапошний
Сергій
Борисович

завідувач
кафедри
оториноларингології
Української
медичної
стоматологічної академії, член експертної групи Міністерства охорони
здоров’я України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія.
Сурдологія", д.м.н., професор (за згодою)

Бекетова
завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної
Галина
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, експерт
Володимирівна Міністерства охорони здоров’я України, д.м.н., професор, заступник голови
робочої групи з клінічних питань
Березнюк
Володимир
Васильович

член експертної групи Міністерства охорони здоров’я України за напрямом
"Отоларингологія. Дитяча
отоларингологія. Сурдологія", д.м.н., професор (за згодою)

Беш Леся
Василівна

завідувачка кафедри педіатрії №2
Львівського національного медичного
університету імені Данила
Галицького, експерт Міністерства охорони здоров’я України, д.м.н.,
професор

Гавриленко
доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніартрї
Юрій
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
Володимирович д.м.н.
Гончарь
завідувач
кафедри
педіатрії
№1
та
неонатології
Маргарита
Харківського Національного медичного університету, д.м.н., професор
Олександрівна
Дудник
Світлана
Валеріївна

головний спеціаліст відділу розробки програми медичних гарантій
управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту
замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби
здоров’я України (за згодою)

Дутчук Руслана головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління
Іванівна
фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я
України (за згодою)
Ідоятова
Євгенія
Жумагаліївна

в.о. генерального
забезпечення

директора

Директорату

медичного

Ковальова
Олена
Михайлівна

головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту
моніторингу Національної служби здоров’я України (за згодою)

Костюченко
Лариса
Василівна

завідувачка педіатричного відділення комунального некомерційного
підприємства Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований
дитячий медичний центр» (за згодою )

Кошель Іванна доцент Івано-Франківського Національного медичного університету, д.м.н.
Василівна
Крамарьов
завідувач
кафедри
дитячих
Сергій
Національного
медичного
Олександрович О.О. Богомольця, д.м.н., професор

інфекційних
університету

хвороб
імені

Крючко Тетяна завідувач кафедри педіатрії №2 Української медичної стоматологічної
Олександрівна академії (за згодою)
Леженко
завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного
Геннадій
ун іверситету, д.м.н., професор
Олександрович

Мавропуло
Тетяна
Карлівна

професор кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Марушко
керівник
науково-організаційного
відділення,
головний
науковий
Ростислав
співробітник відділення проблем харчування та соматичних захворювань
Володимирович дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені
академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України»,
д.м.н. (за згодою)
Матвієнко
Ірина
Миколаївна

старший науковий співробітник відділу проблем здорової дитини та
преморбідних станів державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та
гінекології Національної академії медичних наук України», к.м.н., (за згодою)

Носова Олена головний лікар клініки державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей
Михайлівна
та підлітків Національної академії медичних наук України» (за згодою)
Павлишин
Галина
Андріївна

завідувачка кафедри педіатрії №2
Тернопільського
Національного
медичного
університету
імені
І.Я. Горбачев ського, д.м.н., професор (за згодою)

Пашкова Олена професор кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного
Єгорівна
університету, д.м.н., доцент (за згодою)
Попович
Василь
Іванович

завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії
голови та шиї Івано-Франківського Національного медичного університету,
голова експертної групи Міністерства охорони здоров’я України за напрямом
"Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", д.м.н., професор (за
згодою)

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Гуленко Оксана начальник відділу стандартизації медичної допомоги Департаменту оцінки
Іванівна
медичних технологій державного підприємства «Державний експертний
центр Міністерства охорони здоров’я України»

В.о. Генерального директора
Директорату медичного забезпечення

Євгенія Ідоятова

