
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 «Пневмонії у дітей»

Садов’як
Ірина Дмитрівна

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

Абатуров
Олександр
Євгенович

завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики 
Дніпровського державного медичного університету;

Антипкін директор державної установи «Інститут педіатрії,
Юрій Геннадійович акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

Національної академії медичних наук України», керівник 
відділення захворювань органів дихання та респіраторних 
алергозів у дітей (за згодою);

Лапшин Володимир заступник директора з науково-організаційної роботи 
Федорович державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної 
академії медичних наук України», завідувач групи проблем 
алергії та імунореабілітації дітей (за згодою);

Бекетова
Г алина
Володимирівна

завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань 
Національного університету охорони здоров’я України імені 
П.Л. Шулика;

Бабко головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми
Анжела Михайлівна експертами управління фінансових гарантій медичного 

обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг 
та лікарських засобів Національної служби здоров’я України 
(за згодою);

Беш завідувач кафедри педіатрії № 2 Львівського національного
Леся Василівна медичного університету Імені Данила Галицького;



Гончарь
Маргарита 
Олександрівна
Волосовець
Олександр
Петрович

Дудник
Світлана
Валеріївна

Дутчук
Руслана Іванівна

Крючко
Тетяна
Олександрівна
Марушко
Юрій
Володимирович

Марушко
Ростислав
Володимирович

Матвієнко
Ірина Миколаївна

Токарева
Наталія
Михайлівна

2

завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського 
національного медичного університету;

завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця;

головний спеціаліст відділу розробки програми медичних 
гарантій управління фінансових гарантій медичного 
обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг 
та лікарських засобів Національної служби здоров’я України 
(за згодою);
головний спеціаліст 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 педіатрії № 2 Полтавського державного 
медичного університету;

завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти 
Національного медичного університету
ім. 0.0. Богомольця;

керівник науково-організаційного відділення, головний 
науковий співробітник відділення проблем харчування та 
соматичних захворювань дітей раннього віку державної 
установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 
академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних 
наук України» (за згодою);

старший науковий співробітник відділу проблем здорової 
дитини та преморбідних станів державної установи 
«Інститут педіатрії, акушерствата гінекології імені 
академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних 
наук України», (за згодою);

асистент кафедри педіатрії 1 та медичної генетики 
Дніпровського державного медичного університету;



з

Уманець
Тетяна
Рудольфівна

головний науковий співробітник відділення захворювань 
органів дихання та респіраторних алергозів у дітей 
державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 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 здрров’я України».

В.о. Генерального директора
Директорату медичного забезпечення Євгенія ІДОЯТОВА


