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Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки
галузевих стандартів медичної допомоги за темою
«Ожиріння у дітей»
Микичак
Ірина
Володимирівна

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

Зелінська Наталія завідувач відділу дитячої ендокринології Українського
Борисівна
науково-практичного центру ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин
Міністерства охорони здоров’я України, експерт МОЗ
зі
спеціальності
«Ендокринологія,
дитяча
ендокринологія», голова правління всеукраїнського
громадського об’єднання
«Асоціація дитячих
ендокринологів України», доктор медичних наук,
професор;
Чайченко Тетяна
Валеріївна

професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології
Харківського національного медичного університету,
координатор робочої групи з дитячого ожиріння
Європейського товариства дитячих ендокринологів
(ESPE), сертифікований член World Obesity SCOPE
National Fellow, доктор медичних наук, професор;

Анопрієнко
Олена Василівна

завідувач Центру медико-психологічної, соціально
реабілітаційної допомоги Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України,
кандидат психічних наук;

Бачинська Інна
Валеріївна

лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку
відділення дитячої та підліткової гінекології
Національної
дитячої
спеціалізованої
лікарні
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«ОХМАТДИТ» МОЗ України, секретар всеукраїнської
громадської організації «Українська Асоціація лікарів
дитячої та підліткової гінекології», кандидат медичних
наук;
Маменко Марина
Євгеніївна

декан педіатричного факультету Національного
університету охорони здоров’я України імені
П.Л. Шупика, голова правління громадської спілки
«Українська Академія педіатричних спеціальностей»,
національний представник України в Європейській
Академії Педіатрії (ЕАР), доктор медичних наук,
професор;

Погадаєва
Наталія
Леонідівна

завідувач відділення ендокринології Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ
України, експерт МО зі спеціальності «Ендокринологія,
дитяча ендокринологія», кандидат медичних наук;

Швець Олег
Віталійович

президент всеукраїнської громадської організації
«Асоціація дієтологів України», консультант з
громадського здоров’я проекту «Поліпшення охорони
здоров’я на службі у людей», кандидат медичних наук,
доцент (за згодою);

Шейко Лариса
Павлівна

доцент кафедри медичної та лабораторної генетики
Національного університету охорони здоров’я України
імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук, доцент;

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Гуленко Оксана
начальник відділу стандартизації медичної допомоги
Іванівна
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

