
 

 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

від 18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства охорони 

здоров’я України 

                                                                 від ____________  року № _______) 

 

 

 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом  

«Фізіологічна вагітність» 

 

 

 

Садов’як Ірина 

Дмитрівна 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я 

України, голова робочої групи 

 

Булавенко Ольга 

Василівна 

завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 

Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова, доктор медичних наук, 

професор 

 

Воробйова Ірина 

Іванівна 

завідувач відділення наукових проблем 

невиношування вагітності державної установи 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної академії 

медичних наук України», доктор медичних наук (за 

згодою) 

 

Галаган Віра 

Олексіївна 

завідувач медико-генетичного центру Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ 

України, доктор медичних наук, професор  

 

Дубоссарська 

Юліанна 

Олександрівна 

завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології факультету післядипломної освіти 

Дніпровського державного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор 

 

Жабченко Ірина 

Анатоліївна 

завідувач відділення патології вагітності та пологів 

державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

Національної академії медичних наук України», 
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доктор медичних наук,  професор (за згодою) 

 

Жилка Надія Яківна професор кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології Національного університету охорони 

здоров’я України імені П.Л. Шупика, експерт МОЗ, 

доктор медичних наук, професор 

 

Камінський В’ячеслав 

Володимирович 

завідувач кафедри акушерства і гінекології та 

репродуктології Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, 

експерт МОЗ, член-кореспондент Національної 

академії медичних наук України, доктор медичних 

наук, професор  

 

Медведь Володимир 

Ісаакович 

завідувач відділення внутрішньої патології вагітних 

державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

Національної академії медичних наук України», 

експерт МОЗ, член-кореспондент Національної 

академії медичних наук України, доктор медичних 

наук, професор (за згодою) 

 

Малачинська Марія 

Йосипівна 

директор комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради «Львівський 

обласний клінічний перинатальний центр», кандидат 

медичних наук, доцент (за згодою) 

 

Ольхович Наталія 

Вікторівна 

завідувач лабораторії медичної генетики 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» МОЗ України 

 

Татарчук Тетяна 

Феофанівна 

заступник директора з наукової роботи, завідувач 

відділення ендокринної гінекології державної 

установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

Національної академії медичних наук України», 

експерт МОЗ, член-кореспондент Національної 

академії медичних наук України, доктор медичних 

наук, професор (за згодою) 

 

 

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення 

Гуленко Оксана 

Іванівна 

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій 

державного підприємства «Державний експертний 
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центр Міністерства охорони здоров’я України», 

заступник голови робочої групи з методологічного 

супроводу 

 

 

 

В.о. Генерального  директора  

Директорату медичного забезпечення                             Євгенія ІДОЯТОВА                                                            

 
 


