
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 «Гострі респіраторні 

інфекції», «Грип» 

 Руденко Ірина Сергіївна  Генеральний  директор  Директорату 

громадського  здоров’я  та  профілактики 

захворюваності МОЗ України, голова робочої групи  

  

Голубовська Ольга 

Анатоліївна  

Завідувач кафедри інфекційних хвороб 

Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, д.мед.н., професор, заступник голови 

робочої групи з клінічних питань  

  

Андрейчин Михайло 

Антонович  

Завідувач кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами 

Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я.Горбачевського, Президент асоціації 

інфекціоністів України. Член-кореспондент Академії 

медичних наук України, д.мед.н., професор (за 

згодою)  

  

Бацюра Ганна 

Володимирівна  

доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги  

Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика  

Граділь Григорій Іванович  Доцент  кафедри  інфекційних  хвороб 

Харківського  національного  медичного 

університету, к.м.н.  



Глушкевич Тетяна 

Георгіївна  

Завідувач бактеріологічної лабораторії Державного 

закладу «Український центр з контролю та 

моніторингу захворювань Міністерства охорони 

здоров’я України»  

  

Демчишина Ірина 

Вікторівна  

завідувач вірусологічної референслабораторії 

державної установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України»  

Дубинська Галина 

Михайлівна  

Завідувач кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією Вищого державного навчального 

закладу України «Українська медична стоматологічна 

академія», д.мед.н., професор (за згодою)  

  

Зінчук Олександр 

Миколайович  

Завідувач кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією Львівського державного медичного 

університету імені Данила Галицького, д.мед.н., 

професор  

  

Колеснікова Ірина Павлівна  Завідувач кафедри епідеміології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, 

д.мед.н. (за згодою)  

  

Крамарьов Сергій 

Олександрович  

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, д.м.н., професор (за згодою)  

  

Кулєш Олена Валеріївна  Асистент кафедри інфекційних хвороб Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (за 

згодою)  

  

Матюха Лариса Федорівна   Завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги  

Національної медичної академії післядипломної 

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

  



Мостовенко Раїса 

Василівна  

завідувач інфекційно-діагностичного боксованого 

відділення Національної спеціалізованої дитячої 

лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я 

України  

  

Нетяженко Василь 

Захарович   

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 

№ 1 Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця, членкореспондент Національної 

академії медичних наук України (за згодою)  

Рябоконь Олена 

В’ячеславівна  

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Запорізького 

державного медичного університету, д.мед.н., 

професор  

Ткачук Зіновій Юрійович  Головний науковий співробітник Інституту 

молекулярної біології і генетики Національної 

академіх наук України (за згодою)  

Чернишова Людмила  

Іванівна  

професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та 

дитячої імунології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  

Широбоков Володимир 

Павлович  

Завідувач кафедри мікробіології та вірусології 

Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, академік Національної академії наук та 

Національної академії медичних наук України, 

д.мед.н., професор (за згодою)  

  

Ячнік Анатолій Іванович  Провідний науковий співробітник державної 

установи «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної 

академії медичних наук України» (за згодою)  

Методологічний супровід  та інформаційне забезпечення  

Гуленко Оксана Іванівна   начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій 

державного підприємства «Державний експертний 

центр Міністерства охорони здоров’я України»   

  

Генеральний директор Директорату   

громадського здоров’я та профілактики   

захворюваності МОЗ України         І. С. Руденко  
 


