
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України 

18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України  

від ________  № _________) 

 

 

 

 

Персональний склад  

мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів 

медичної допомоги за темами «Хірургічна  стоматологія. 

Дентоальвеолярна травма. Переломи нижньої щелепи. Переломи 

середньої зони обличчя. Ортогнатична хірургія» 

 

 

Микичак 

Ірина 

Володимирівна 

 

заступник Міністра охорони здоров’я України,  голова 

робочої групи; 

Копчак Андрій 

Володимирович 

завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії Інституту 

післядипломної освіти Національного медичного 

університеа ту імені О.О. Богомольця, доктор медичних 

наук, професор заступник голови робочої групи; 

Авєтіков Давид 

Соломонович 

завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною 

хірургією голови та шиї Полтавського державного 

медичного університету, доктор медичних наук, 

професор; 

 

Астапенко Олена 

Олександрівна 

професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, 

професор; 

 

Варес Ян 

Евальдович 

завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, доктор медичних 

наук, професор; 

 

Дубнов Артем 

Васильович 

щелепно-лицевий хірург, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування (за 
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згодою); 

 

Нагірний Ярослав 

Петрович 

завідувач кафедри хірургічної стоматології 

Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України, доктор медичних наук, професор; 

 

Тімофєєв Олексій 

Олександрович 

завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор;

  

Чепурний Юрій 

Володимирович 

доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної 

освіти Національного медичного університету          

імені О.О. Богомольця, кандидат  медичних наук, 

доцент; 

 

Яковенко 

Людмила 

Миколаївна 

завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних 

наук, професор; 

 

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». 

 

 

 
 

Генеральний директор 

Директорату медичних послуг                               Олександра МАШКЕВИЧ 
 


