
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 «Дитяча онкологія та 

онкогематологія» 

 

Садов’як Ірина 

Дмитрівна 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я  України, 

голова робочої групи 

 

Качарян Арман 

Володимирович 

державний експерт експертної групи з питань 

високотехнологічної медичної допомоги Директорату 

високотехнологічної медичної допомоги та інновацій 

Міністерства охорони здоров’я України 

 

Адиров Михайло 

Васильович 

завідувач відділення онкогематології із блоками 

високодозової інтенсивної поліхіміотерапії комунального 

некомерційного підприємства «Миколаївська обласна 

дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради (за 

згодою) 

 

Вінцевич Людмила 

Василівна 

завідувач відділення променевої терапії Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 

Глухарева Оксана 

Володимирівна 

завідувач Обласного центру дитячої онкології та 

гематології (з ліжками денного перебування) 

комунального некомерційного підприємства «Черкаський 

обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної 

ради» (за згодою) 

 

Кізима Роман 

Володимирович 

лікар-онколог дитячий комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр» (за згодою) 
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Климнюк Григорій 

Іванович 

лікар-онколог дитячий відділення дитячої онкології 

Національного інституту раку 

 

Кошик Олена 

Олександрівна 

 

керівник патологоанатомічного відділення Медичної 

лабораторії CSD товариства з обмеженою 

відповідальністю «Сі Ес Ді Лаб»  (за згодою) 

 

Кубаля Наталія 

Олександрівна 

завідувач відділення хіміотерапії онкогематологічних 

захворювань з блоком інтенсивної терапії Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 

 

Лисиця Леся 

Олександрівна 

лікар-офтальмолог дитячий відділення дитячої 

офтальмології та мікрохірургії ока Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 

 

Лисиця Олександр 

Володимирович 

завідувач відділення трансплантації кісткового мозку і 

інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 

МОЗ України 

 

Мороз Галина 

Іванівна 

доцент кафедри гематології і трансфузіології 

Національного університету охорони здоров’я України  

імені П. Л. Шупика 

 

Ноговіцина Юлія 

Олексіївна 

директор департаменту по роботі з підопічними 

благодійного фонду «Таблеточки» (за згодою) 

 

Олійніченко Олена 

Геннадіївна 

 

завідувач ПЕТ/КТ блоку Центру ядерної медицини 

комунального некомерційного підприємства «Київський 

міський клінічний онкологічний центр» (за згодою) 

 

Ольхович Наталія 

Вікторівна 

завідувач лабораторії медичної генетики спеціалізованого 

медико-генетичного центру Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 

 

Павлик Сергій 

Володимирович 

завідувач відділення дитячої онкології Національного 

інституту раку 

 

Плавський Павло 

Миколайович 

завідувач відділення дитячої нейрохірургії Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 
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Смоланка 

Володимир 

Володимирович 

 

асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії 

державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» (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», заступник голови робочої 

групи з методологічного супроводу 

 

 

Генеральний директор  

Директорату високотехнологічної  

медичної допомоги та інновацій                                               Василь СТРІЛКА 

 


