
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 «Бульозний 

епідермоліз» 

 

 

Садов’як  Ірина 

Дмитрівна 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, 

голова робочої групи 

Балацька Наталія 

Іванівна 

доцент кафедри педіатрії № 1 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця; педіатр 

консультативно-діагностичної поліклініки Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ 

України, доктор медичних наук  

Гедеон Інна 

Володимирівна 

завідувач «Спеціалізованого кабінету медичної допомоги 

дітям з БЕ» Національної дитячої  спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» МОЗ України 

Гриневич Інна 

Володимирівна 

доцент кафедри педіатрії  приватного вищого навчального 

закладу Київський медичний університет, кандидат 

медичних наук (за згодою) 

Дерев’янко 

Людмила 

Андріївна 

доцент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та 

пульмонології приватного вищого навчального закладу 

Київський медичний університет, кандидат медичних 

наук (за згодою) 

Костюк Олена 

Олександрівна 

доцент кафедри неонатології, Національного університету 

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

медичних наук 

Дубровін 

Олександр 

Глібович 

професор кафедри дитячої хірургії Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор 

медичних наук 

Заморська Тетяна віце-президент міжнародної громадської організації  

«Дерматологи-Дітям», керівниця «ДЕБРА Україна» 



Іванівна (центру допомоги пацієнтам з БЕ) (за згодою) 

Трофімов Ігор 

Петрович 

керівник амбулаторної мобільної бригади Центру 

паліативної допомоги дітям міста Києва комунального  

некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 

шкірно-венерологічна лікарня» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (за згодою) 

Шкурко Тетяна 

Олесандрівна 

лікар-дієтолог, педіатр Центру орфанних захворювань 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 

МОЗ України 

Ярославська 

Світлана 

Миколаївна  

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного медичного університету імені                 

О.О. Богомольця, кандидат медичних наук  

Імшенецька Марія 

Леонідівна 

лікар-стоматолог, головний лікар товариства з обмеженою 

відповідальністю «Порцелян ЛТД»  (за згодою) 

Удоденко Поліна 

Антонівна 

аналітично орієнтований психолог, фізична особа 

підприємець  (за згодою) 

Андрєєв Павло 

Валерійович 

завідуючий відділенням реабілітації Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України, лікар -

реабілітолог   

Федорець Євгенія 

Анатоліївна 

дерматовенеролог «Спеціалізованого кабінету медичної 

допомоги дітям з БЕ» Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 

Кукушкіна Марія 

Миколаївна 

старший науковий співробітник відділення пухлин шкіри 

та м’яких тканин Національного інституту раку, кандидат 

медичних наук  

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», заступник голови робочої 

групи з методологічного супроводу 

 

В.о. Генерального  директора  

Директорату медичного забезпечення                            Євгенія ІДОЯТОВА                                                            
 


