
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 «Рак головного мозку» 

 

 

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 

 

Борисова Марія 

Миколаївна 

представник громадської організації «Афіна. Жінки 

проти раку» (за згодою) 

Возняк Олександр 

Михайлович 

керівник Центру нейрохірургії клінічної лікарні 

«Феофанія» Державного Управління Справами (за 

згодою) 

 

Главацький 

Олександр Якович 

начальник відділу ад’ювантних методів лікування при 

пухлинах центральної нервової системи державної 

установи «Інститут нейрохірургії ім.  

акад. А. П. Ромоданова Національної академії медичних 

наук України» (за згодою) 

 

Гук Микола 

Олександрович 

 

лікар-нейрохірург відділення транссфеноїдальної 

нейрохірургії державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Національної 

академії медичних наук України» (за згодою) 
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Земскова Оксана 

Володимирівна 

 

лікар-радіолог відділення радіонейрохірургії державної 

установи «Інститут нейрохірургії ім. акад.                      

А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук 

України» (за згодою) 

 

Кардаш Костянтин 

Анатолійович 

завідувач нейрохірургічного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Одеська обласна клінічна 

лікарня» Одеської обласної ради» (за згодою) 

 

Кізима Роман 

Володимирович 

лікар-онколог дитячий комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр» (за згодою) 

 

Островський Олексій 

Олександрович 

 

лікар-патологоанатом медичної лабораторії CSD 

товариства з обмеженою відповідальністю «Сі Ес Ді 

Лаб» (за згодою) 

 

Плешков Максим 

Дмитрович 

лікар-радіолог відділення променевої терапії 

комунального некомерційного підприємства «Київський 

міський клінічний онкологічний центр» (за згодою) 

 

Сілаєва Ольга 

Святославівна 

 

керівник Центру променевої терапії Універсальної 

клініки «Оберіг» товариства з обмеженою 

відповідальністю «Капітал», (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 

 


