
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 мультидисциплінароної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів  медичної допомоги за темою «Туберкульоз» 

  

Руденко Ірина 

Сергіївна  

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та 

профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я 

України, голова робочої групи  

Терлеєва Яна 

Сергіївна  

  

завідувач відділу координації програм діагностики та лікування 

туберкульозу державної установи «Центр громадського 

здоров’я України», Міністерства охорони здоров’я заступник 

голови робочої групи з клінічних питань   

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  Міністерства охорони здоров’я 

України   

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 Міністерства охорони здоров’я України, к.м.н.  

Барбова   

Анна Іванівна  

  

старший науковий співробітник лабораторії мікробіології 

державної установи «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії 

наук України», керівник  Центральної  референс-

лабораторії Міністерства охорони здоров’я  України, к.м.н. (за 

згодою) 

Долинська  Марія  

Габріелівна   

доцент кафедри фтизiатрii та пульмонологii Національного 

медичного Університету імені  

О.О.Богомольця, к.м.н. (за згодою)  



Зайцева Ольга 

Сергіївна  

Лікар-фтизіатр відділу координації програм діагностики та 

лікування туберкульозу державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України»   

Кампос-

Родрігес 

Наталія 

Луїсівна  

спеціаліст з лабораторної діагностики державної установи 

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України»  

Литвиненко 

Наталія  

Анатоліївна  

завідувач відділу хіміорезистентного туберкульозу   державної 

установи «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Національної академії наук України», 

д.м.н. (за згодою)  

Петренко   

Василь Іванович  

завiдувач кафедри фтизiатрiї та пульмонологii Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця, д.м.н., професор 

(за згодою)  

Поламарчук 

Павло  

Васильович  

  

державний експерт експертної групи з розвитку регіональних 

систем громадського здоров’я та прогнозування Директорату 

громадського здоров’я та профілактики захворюваності  

Міністерства охорони здоров’я України  

Фещенко   

Юрій Іванович  

директор державної установи «Національний інститут 

фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної 

академії наук України», академік Національної академії наук 

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

 Методологічний супровід та інформаційне забезпечення   

Романенко  Ірина  

Миколаївна   

начальник відділу оцінки клінічної ефективності лікарських 

засобів Департаменту оцінки медичних технологій державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України»  

Мігель 

Олександр 

Володимирович  

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України», заступник голови робочої групи з 

методологічного супроводу 

  

Генеральний директор Директорату   

громадського здоров’я та профілактики   

захворюваності МОЗ України         І. С. Руденко  

 


