
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України  

від 4 жовтня  2021 року  № 2150) 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Розлади харчової 

поведінки (анорексія, булімія, ожиріння)» 

 

 

Микичак 

Ірина 

Володимирівна 

 

заступник Міністра охорони здоров’я України,  голова 

робочої групи; 

Гаврилюк Андрій 

Олександровтч 

 

генеральний директор Директорату якості життя 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Ліщишина Олена 

Михайлівна 

завідувач наукового відділу організації медичної 

допомоги державної наукової установи «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» Державного управління справами, кандидат 

медичних наук, старший науковий співробітник, 

заступник голови робочої групи (за згодою); 

 

Зінич Олеся 

Вадимівна 

завідувач відділу вікової ендокринології та клінічної 

фармакології державної установи «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка  

Національної академії медичних наук України», доктор 

медичних наук (за згодою); 

 

Ковальчук Алла 

Володимирівна 

провідний науковий співробітник відділу вікової 

ендокринології та клінічної фармакології державної 

установи  «Інститут ендокринології та обміну речовин   

ім. В. П. Комісаренка  Національної академії медичних 

наук України», доктор медичних наук України», 

кандидат медичних наук (за згодою); 

  

Лагода Дар’я 

Олександрівна 

асистент кафедри сімейної медицини Одеського 

національного медичного університету; 

  

Луценко Лариса 

Андріївна 

провідний науковий співробітник науково-практичного 

відділу органних захворювань державної установи  
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«Інститут ендокринології та обміну речовин                     

ім. В. П. Комісаренка  Національної академії медичних 

наук України», кандидат медичних наук (за згодою); 

  

Матюха Лариса 

Федорівна 

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національного університету 

охорони здоров´я України імені П.Л. Шупика, доктор 

медичних наук, професор; 

 

Маньковський 

Борис Микитович 

завідувач кафедри діабетології Національного 

університету охорони здоров´я України імені П.Л. 

Шупика, доктор медичних наук, професор, член-

кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і 

техніки України; 

 

Процюк Ольга 

Вікторівна 

доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, доктор 

медичних наук; 

 

Саєнко Яніна 

Андріївна 

провідний науковий співробітник відділу діагностики та 

лікування метаболічних захворювань державної наукової 

установи «Центр інноваційних медичних технологій 

НАН України», кандидат медичних наук (за згодою); 

 

Соколова Любов 

Костянтинівна 

завідувач відділу діабетології державної установи 

«Інститут  ендокринології та обміну речовин                   

ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних 

наук України», доктор медичник наук,  лікар-

ендокрінолог вищої категорії, старший науковий 

співробітник (за згодою); 

  

Татарчук Тетяна 

Феофанівна 

звідувач відділенням державної установи «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка       

О.О. Лук’янової Національної академії медичних наук 

України», доктор медичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії медичних наук 

України (за згодою); 

 

Тодуров Іван 

Михайлович 

директор державної наукової установи «Центр 

інноваційних медичних технологій НАН України», 

професор, доктор медичних наук (за згодою); 

 

Хаустова Олена 

Олександрівна 

професор кафедри медичної психології, психосоматичної 

медицини та психотерапії Національного медичного 
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університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних 

наук, професор (за згодою); 

Ячнік Юлія 

Вікторівна  

лікар- психолог Університетської клініки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (за 

згодою); 

 

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення 

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». 

 

 

 

 

 

 

В.о. Генерального директора 

Директорату медичного забезпечення                            Асан ЧАРУХОВ 


