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 темою «Неонатологія»
Садов’як Ірина
Дмитрівна

Перший заступник Міністра охорони здоров’я
голова робочої групи

Бут Марія
Олександрівна

державний експерт експертної групи з питань медичної
допомоги дітям і матерям Директорату медичного
забезпечення Міністерства охорони здоров’я України

Слєпов Олексій
Костянтинович

керівник центру неонатальної хірургії природжених вад
розвитку та їх реабілітації державної установи «Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.
Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук,
професор (за згодою)
професор кафедри педіатрії № 2 Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, експерт
МОЗ, професор

Добрянський
Дмитро
Олександрович

України,

Авраменко Тетяна завідувач відділення акушерської ендокринології та
Василівна
патології плода державної установи «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової
НАМН України», професор (за згодою)
Анікін Іван
Олександрович

доцент кафедри дитячої хірургії
Запорізького медичного університету

та

анестезіології

Бакаєва Олена
Миколаївна

лікар-неонатолог відділення інтенсивного виходжування і
ранньої реабілітації центру орфанних захворювань
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
МОЗ України
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Батман Юрій
Анастасович

заступник медичного директора з неонатології товариства з
обмеженою відповідальністю «Пологовий будинок
«Лелека», професор (за згодою)

Воробйова Ольга
Володимирівна

провідний науковий співробітник відділу неонатології
державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН
України», експерт МОЗ, професор (за згодою)

Голованець Юлія
Дмитрівна

професор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної
медицини
Буковинського
державного
медичного
університету, професор

Гончарь
Маргарита
Олександрівна

завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології
Харківського національного медичного університету,
професор

Горбатюк Ольга професор кафедри дитячої хірургії
Національного
Миколаївна
університету
охорони
здоров’я
України
імені
П.Л. Шупика
Дудник Світлана
Валеріївна

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

Дутчук Руслана
Іванівна

головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми
експертами управління фінансових гарантій медичного
обслуговування Департаменту замовлення медичних
послуг Національної служби здоров’я України (за згодою)

Знаменська Тетяна заступник директора з перинатальної медицини, завідувач
Костянтинівна
відділення неонатології державної установи «Інститут
педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М.
Лук’янової НАМН України», професор (за згодою)
Кісельова Марія
Миколаївна

завідувач кафедри педіатрії та неонатології факультету
післядипломної
освіти
Львівського
національного
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медичного
професор

університету

імені

Данила

Галицького,

Клименко Тетяна
Михайлівна

завідувач кафедри неонатології Харківської медичної
академії післядипломної освіти, експерт МОЗ, професор

Корнійчук Олег
Володимирович

завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії
новонароджених
комунального
некомерційного
підприємства «Київська міська дитяча клінічна лікарня
№ 2» (за згодою)

Мавропуло Тетяна завідувач кафедри госпітальної педіатрії та неонатології
Карлівна
Дніпровського державного медичного університету,
професор
Орлова Тетяна
Олександрівна

завідувач
відділення інтенсивної терапії глибоко
недоношених дітей Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит» МОЗ України

Павлишин Галина
Андріївна

завідувач кафедри педіатрії № 2 Тернопільського
національного
медичного
університету
імені
І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я
України, професор

Похилько Валерій
Іванович

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,
професор кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та
неонатологією Української медичної стоматологічної
академії, експерт МОЗ, професор

Тишкевич
Валерія
Миколаївна

завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії
новонароджених
комунального
некомерційного
підприємства «Перинатальний центр м. Києва» (за згодою)

Яблонь Ольга
Степанівна

завідувач кафедри педіатрії Вінницького національного
медичного університету імені М.І. Пирогова, професор

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Гуленко Оксана

начальник відділу стандартизації медичної допомоги
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Іванівна

Департаменту оцінки медичних технологій державного
підприємства «Державний експертний центр Міністерства
охорони здоров’я України», заступник голови робочої
групи з методологічного супроводу

В.о. Генерального директора
Директорату медичного забезпечення

Євгенія ІДОЯТОВА

