ЗА ТВЕРД)КЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
№

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки
галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Хронічний больовий
синдром»
Микичак Ірина
Володимирівна
Князевич Василь
Михайлович
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заступник Міністра охорони здоров'я України, голова
робочої групи
голова правління Громадської організації «Українська
ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» (за
згодою)

Моісеєнко
проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи
Раїса Олександрівна
Національного університету охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика
Царенко
завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини
Анатолій
Національного університету охорони здоров'я України
Володимирович
імені П.Л. Шупика
Андріїшин
завідувачка виїзного
консультативного
вщдшення
Людмила-Оксана
комунального некомерційного пщприємства
«ІваноІванівна
Франківський обласний клінічний центр
паліативної
допомоги Івано-Франківської обласної ради» (за згодою)
Брацюнь
асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини
Леся Петрівна
Національного університету охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика
Калачов
завідувач відділення паліативної медицини комунального
."
Олексій
некомерщиного
шдприємства
«Київський
міський
Володимирович
клінічний онкологічний центр» (за згодою)
Клюсов
директор комунального некомерційного
шдприємства
Олександр
«Київський міський клінічний онкологічний центр» (за
Миколайович
згодою)
Косяченко
завщувач кафедри організації та скономіки
фармації
Костянтин
Національного
медичного
уюверситету
Леонідович
імені О.О.Богомольця
Криничний
заступник директора департаменту
охорони здоров'я
Юрій
населення
Дніпровської
міської
ради,
голова
Володимирович
.
. ..
Дніпропетровської обласної організацц
Громадської
організації «Українська ліга розвитку паліативної
та,
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Лісний
Іван Іванович
Максимова
Зоя Володимирівна
Марабян
Роман
Володимирович
Мартинюк
Володимир
ІОрійович

Матюха
Лариса Федорівна
""о

Пеньков
Андрій Юрійович
Рига
Олена Петрівна
Скалецька
Зоряна Степанівна

Чайковська
Віра
Володимирівна

хоспісної допомоги» (за згодою)
завідувач науково-дослідного відділення анестезіології
та інтенсивної терапії Національного Інституту Раку
асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини
Національного університету охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика
директор комунального некомерційного
шдприємства
Харківської обласної ради «Обласний
спеціалізований
будинок дитини «Гіппократ» (за згодою)
завідувач кафедри дитячої неврології
та медикосоціальної реабілітації Національного
уншерситету
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, директор
Державного закладу «Український
медичний центр
реабілітації дітей з органічним ураженням
нервової
системи Міністерства охорони здоров'я України»
завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторнополіклінічної допомоги Національного
уюверситету
охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика
експерт Громадської організації
«Українська ліга
розвитку паліативної та хоспісної допомоги (за згодою)
професор кафедри педіатрії і неонатології Харківського
національного медичного університету
доцент кафедри м1жнародного права та
спещальних
правових
наук
факультету
правничих
наук
Національного
Університету
«Києво-Могилянська
академія», експерт Громадської організації «Українська
ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» (за
згодою)

Яковенко
Ігор Валентинович
Комаров
Михайло Петрович

професор кафедри паліативної та хоспісної медицини
Національного університету охорони здоров'я України
імені п.л. Шупика, завідувач вщдшу
Державної
установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова
Національної академц медичних наук
України» (за
згодою)
доцент кафедри управлшня Київського
уншерситету
ім. Бориса Грінченка (за згодою)
керівник експертної групи з розвитку
паліативної
допомоги Директорату якості життя

Волосовець
Ірина Петрівна

державний експерт експертної групи з
розвитку
паліативної допомоги Директорату якості життя

з
Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Гуленко
Оксана Іванівна

начальник вщдшу стандартизації
медичноі· допомоги
Департаменту
ОЦІНКИ
медичних
. .
.
. технолопи,
.
адм1юстрування державних реєстргв та монпорингу ЦІН
державного підприємства «Державний експертний центр
Міністерства охорони здоров'я
України», заступник
голови робочої групи з методологічного супроводу
заступник начальника відділу стандартизації медичної
допомоги Департаменту оцінки медичних технологій,
. .
.
.
.
адмш1стрування державних реєстрш та монпорингу ЦІН
державного підприємства «Державний експертний центр
Міністерства оховони здо_.f:J_о~ У~аїни»
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Шилкіна
Олена
Олександрівна

/'"'
,/

Генеральний директор
Директорату якості життя
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Андрій ГАВРИЛЮК

