МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2012

N 86

Про створення мультидисциплінарної
робочої групи з опрацювання медичних
стандартів та уніфікованих клінічних
протоколів медичної допомоги на засадах
доказової медицини за темою "туберкульоз"

З метою
впровадження
Програми
економічних
реформ
на
2010-2014 роки
"Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ), відповідно до
наказу МОЗ України від 27.09.2010 N 819 ( v0819282-10 ) "Про
розробку,
апробацію
та
впровадження
медико-технологічних
стандартів та нормативів у галузі охорони здоров'я" Н А К А З У Ю:
Створити мультидисциплінарну
робочу
групу з опрацювання
медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної
допомоги на засадах доказової медицини за темою "туберкульоз"
(далі - Робоча група) у такому складі:
1.

Ханюков Є.В.

- перший заступник Голови
Державної служби України з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних
захворювань - голова робочої групи;

2.

Хобзей М.К.

- директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги МОЗ України - заступник
голови робочої групи;

3.

Сакальська О.П.

- начальник управління соціально
небезпечних хвороб Державної
служби України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворювань - заступник голови
робочої групи;

4.

Фещенко Ю.І.

- головний позаштатний
спеціаліст МОЗ України із
напрямку "Пульмонологія та

фтизіатрія", директор ДУ
"Національний інститут
фтизіатрії та пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського
АМН України" - заступник голови
з клінічних питань;
5.

Худошина О.В.

- заступник начальника
Управління контролю якості
медичних послуг МОЗ України,
начальник відділу;

6.

Степаненко А.В.

- радник Міністра охорони
здоров'я, консультант ДП
"Державний експертний центр
МОЗ України";

7.

Антоняк С.М.

- завідуюча відділенням
ВІЛ-інфекції ДУ "Інститут
епідеміології і інфекційних
хвороб ім. Л.В.Громашевського
НАМН України" (за згодою);

8.

Білогорцева О.І.

- зав. відділення дитячої
фтизіатрії ДУ "Національний
інститут фтизіатрії та
пульмонології ім. Ф.Г.Яновського
НАМН України", головний
позаштатний спеціаліст МОЗ із
спеціальності "Дитяча
фтизіатрія" (за згодою);

9.

Барбова А.І.

- директор Центральної Референслабораторії з мікробіологічної
діагностики МОЗ України;

10.

Большак Л.В.

- заступник головного лікаря
Луганського обласного
протитуберкульозного диспансеру
(за згодою);

11.

Бондар В.Є.

- головний спеціаліст Управління
контролю якості медичних послуг
МОЗ України;

12.

Коваль Г.В.

- заступник головного лікаря з
диспансерної роботи Херсонського
обласного протитуберкульозного
диспансеру, головний позаштатний
фтизіатр Управління охорони
здоров'я Херсонської обласної
держадміністрації (за згодою);

13.

Ковальова Г.Г.

- заступник головного лікаря
Донецької обласної
туберкульозної лікарні, головний
позаштатний фтизіатр Головного
управління охорони здоров'я
Донецької обласної
держадміністрації (за згодою);

14.

Кожан Н.Є.

- керівник відділу діагностики
та лікування туберкульозу
програми "Зупинимо туберкульоз в
Україні" проекту Глобального
фонду по боротьбі зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
(за згодою);

15.

Кульчицька В.П.

- провідний науковий
співробітник ДУ "Інститут
екогігієни і токсикології
ім. Л.І.Медведя МОЗ України";

16.

Литвиненко Н.А.

- старший науковий співробітник
ДУ "Національний інститут
фтизіатрії та пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського НАМН України"
(за згодою);

17.

Ліщишина О.М.

- директор департаменту
стандартизації медичних послуг
ДП "Державний експертний центр
МОЗ України";

18.

Манів Л.Я.

- лікар-фтизіатр Івано-Франківського
фтизіопульмонологічного центру
(за згодою);

19.

Матюха Л.Ф.

- доцент кафедри сімейної
медицини Національної медичної
академії післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика, головний
позаштатний спеціаліст МОЗ
України - координатор груп
спеціальностей "Загальна
практика - сімейна медицина";

20.

Новохатній Ю.О.

- завідувач відділом особливо
небезпечних інфекцій Центральної
санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України;

21.

Павленко О.М.

- перший заступник директора
ДЗ "Всеукраїнський центр
контролю за туберкульозом

МОЗ України"; - секретар
робочої групи;
22.

Павлова О.В.

- спеціаліст з впровадження
медичних програм організації
PATH (Програма оптимальних
технологій в охороні здоров'я) в
Україні (за згодою);

23.

Серговський В.Ю.

- заступник голови Національного
комітету Товариства Червоного
Хреста України (за згодою);

24.

Стельмах О.М.

- директор ДЗ "Всеукраїнський
центр контролю за туберкульозом
МОЗ України";

25.

Сторожук Л.А.

- заступник директора
Українського центру профілактики
та боротьби зі СНІДом МОЗ
України;

26.

Хейло Олена

- спеціаліст підрозділу
інфекційних захворювань Бюро
ВООЗ в Україні (за згодою);

27.

Хіміон Л.В.

- доцент кафедри сімейної
медицини Національної медичної
академії післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика;

28.

Черенько С.О.

- зав. відділенням фтизіатрії
ДУ "Національний інститут
фтизіатрії та пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського НАМН України"
(за згодою);

29.

Щербак-Верлань Б.Ю.

- спеціаліст відділу інфекційних
захворювань Бюро ВООЗ в Україні
(за згодою).

2. Голові Робочої групи:
2.1. Забезпечити
розробку
та подання проектів медичних
стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги
на засадах доказової медицини за темою "туберкульоз" на рецензію
до Управління контролю якості медичних послуг, ДУ "Український
інститут стратегічних досліджень" МОЗ України та ДП "Державний
експертний центр" МОЗ України до кінця I кварталу 2012 року.
2.2. Проводити засідання Робочої групи.

2.3. У разі потреби залучати до роботи спеціалістів та
представників
інших органів виконавчої влади, громадських і
міжнародних організацій у встановленому порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 10.12.2010 N 481-Адм "Про створення
мультидисциплінарної робочої групи для внесення змін до Протоколу
надання медичної допомоги хворим на туберкульоз".
4. Контроль за виконанням
Міністра Толстанова О.К.
Міністр

наказу

покласти

на

заступника

О.В.Аніщенко

