
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 «Психічні та поведінкові 
розлади внаслідок вживання нсихоактивних речовин та 

стимуляторів за виключенням опіоїдів»

Садов’як
Ірина Дмитрівна

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

Ліщишина
Олена Михайлівна

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

Карачевський Андрій
Борисович

доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії 
і наркології Національного університету охорони 
здоров’я України Імені П. Л. Шулика;

їванчук
Ірина Олександрівна

начальник сектору замісної підтримувальної терапії 
та вірусних гепатитів державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України»;

Кабанчик
Мирослава ОрестІвна

директор комунального некомерційного
підприємства Львівської обласної ради «Львівський 
обласний медичний центр превенції та терапії 
узалежнень» (за згодою);

Пінчук
Ірина Яківна

директор Інституту психіатрії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка 
(за згодою);
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Рудий
Сергій Анатолійович

Терих
Катерина Михайлівна

Ячнік
Юлія Вікторівна

Василевська
Олена СтаніславІвна

Думчев
Костянтин Вікторович

Шемет
Анна Миколаївна

Чугунов
Вадим Віталійович

ГородокІн
Антон Дмитрович

Царенко
Анатолій
Володимирович

Матвієць
Людмила Григорівна

національний програмний офіцер Регіонального 
програмного офісу Управління ООН з наркотиків та 
злочинності в Східній Європі (за згодою);

фахівець із замісної підтримувальної терапії 
державної установи «Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України»;

координатор проекту Центрально-Азійського центру 
обміну технологій у сфері залежностей в Україні (за 
згодою);

в.о. начальника відділу організації та стандартизації 
надання допомоги особам із станом залежності 
державної установи «Центр психічного здоров’я і 
моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства 
охорони здоров’я України»;

науковий директор благодійної організації 
«Український інститут політики громадського 
здоров’я» (за згодою);

керівник експертної групи з питань обігу 
наркотичних засобів Директорату фармацевтичного 
забезпечення Міністерства охорони здоров’я 
України;

завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної 
та медичної психології, наркології та сексології 
Запорізького державного медичного університету;

асистент кафедри психіатрії, психотерапії, загальної 
та медичної психології, наркології та сексології 
Запорізького державного медичного університету;

завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини 
Національного університету охорони здоров’я 
України Імені П. Л. Шулика;

доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно- 
поліклінічної допомоги Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шулика.



Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
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Гуленко
Оксана Іванівна

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»;

Шилкіна
Олена
Олександрівна

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

В.о. Генерального директора 
Директорату медичного забезпечення Євгенія ІДОЯТОВА


