
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 «Ішемічний інсульт»

Садов’як
Ірина Дмитрівна

Соколова
Лариса
Іванівна

Гуляєва
Марина
Віталіївна

Дубров
Сергій
Олександрович

Коваленко
Ольга Євгеніївна

Колосинська
Олена
Олександрівна

перший заступник Міністра охорони здоров’я України, 
голова робочої групи;

завідувач кафедри неврології Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, заступник голови 
робочої групи з клінічних питань;

виконавчий директор громадської організації «Українська 
асоціація боротьби з інсультом», керівник науково- 
організаційного відділу Інсультного центру медичного 
центру «Універсальна клініка «Оберіг» (за згодою);
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця (за згодою);

професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно- 
поліклінічної допомоги Національного університету охорони 
здоров’я України імені П.Л. Шупика;

провідний науковий співробітник відділу медичної 
експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного 
опромінення Інституту клінічної радіології державної 
установи «Національний науковий центр радіаційної 
медицини Національної академії медичних наук України» (за 
згодою);
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Костюк
Михайло
Романович

Костюковська
Г анна Євгеніївна

Лебединець
Дмитро 
Володимирович

Литвак
Світлана
Олегівна

Ліщишина
Олена 
Михайлівна

Мельник
Євгенія 
Олександрівна

Міщенко
Тамара
Сергіївна

Мороз
Володимир
Васильович

старший науковий співробітник відділення судинної 
нейрохірургії державної установи «Інститут нейрохірургії 
імені акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних 
наук України» (за згодою);

доцент кафедри ультразвукової діагностики Харківської 
медичної академії післядипломної освіти;

керівник Інсультного центру клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами (за згодою);

керівник Інсультного нейрохірургічного центру державної 
установи «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова 
Національної академії медичних наук України» (за згодою);

завідувач наукового відділу організації медичної допомоги 
Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного 
управління справами (за згодою);

заступник начальника відділу взаємодії із зовнішніми 
експертами управління фінансових гарантій медичного 
обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг 
та лікарських засобів Національної служби здоров’я України 
(за згодою);

завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та 
медичної психології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, завідувач відділення 
судинної патології головного мозку державної установи 
«Інститут клінічної та експериментальної неврології і 
психіатрії Національної академії медичних наук України» (за 
згодою);

завідувач відділення невідкладної судинної нейрохірургії з 
рентгеноопераційною державної установи «Інститут 
нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова Національної 
академії медичних наук України» (за згодою);
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Московко Сергій
Петрович

завідувач кафедри нервових хвороб Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова;

Нетяженко
Василь Захарович

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 
Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця;

Орлов Михайло
Юрійович

завідувач відділення нейрохірургічної патології судин голови 
та шиї з рентгеноопераційною державної установи «Інститут 
нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова Національної 
академії медичних наук України» (за згодою);

Прокопів Марія
Мирославівна

доцент кафедри неврології Національного медичного 
університету імені 0.0. Богомольця;

РощІн Георгій
Г еоргійович

завідувач кафедри медицини катастроф та військово- 
медичної підготовки Національного університету охорони 
здоров’я України імені П.Л. Шупика;

Самофалов
Дмитро
Олександрович

заступник директора Південного міжрегіонального
департаменту Національної служби здоров’я України (за 
згодою);

Фломін
Юрій
Володимирович

завідувач Інсультного центру медичного центру
«Універсальна клініка «Оберіг» (за згодою);

Холін Віктор
Олександрович

вчений секретар державної установи «Інститут геронтології 
імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук 
України» (за згодою);

Шуляк Валерій
Іванович

лікар-анестезіолог Житомирської центральної районної 
лікарні (за згодою);
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Яковенко Леонід начальник відділу судинної нейрохірургії державної установи 
Миколайович «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова 

Національної академії медичних наук України» (за згодою).

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення

Гуленко
Оксана Іванівна

ШилкІна
Олена
Олександрівна

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 
Департаменту оцінки медичних технологій, адміністрування 
державних реєстрів та моніторингу цін державного 
підприємства «Державний експертний центр Міністерства 
охорони здоров’я України»;
заступник начальника відділу стандартизації медичної 
допомоги Департаменту оцінки медичних технологій, 
адміністрування державних реєстрів та моніторингу цін 
державного підприємства «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».

В.о. Генерального директора
Директорату медичного забезпечення Євгенія ІДОЯТОВА


