ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
18 серпня 2020 року № 1908 (у редакції
наказу Міністерства охорони здоров’я
України
18.07.2022 року № 1248 )
Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки
галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Аутоімунні
захворювання нервової системи та нейро-м’язові захворювання»
Комаріда
Олександр
Олегович
Машкевич
Олександра
Григорівна

перший заступник Міністра, голова робочої групи;

генеральний
директор
Директорату медичних
послуг
Міністерства охорони здоров’я України, заступник голови
робочої групи ;

Гріценко
керівник експертної групи з питань раціонального застосування
Олександр
лікарських засобів Директорату фармацевтичного забезпечення
Володимирович Міністерства України охорони здоров’я
Слободін
професор кафедри неврології № 1 Національного
Тетяна
університет у охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
Миколаївна
Бондаренко
професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої
імунології Національного університету охорони здоров’я
Анастасія
України імені П.Л. Шупика ;
Валеріївна
Гриб
завідувач
кафедри
неврології
та
нейрохірургії
Вікторія
ІваноФранківського національного медичного університету;
Анатоліївна
Кальбус
завідувач кафедри неврології Дніпровського державного
медичного університету;
Олександр
Іванович
Московко
завідувач кафедри неврології та нейрохірургії факультету
післядипломної освіти Вінницького національного медичного
Геннадій
університету імені М.І. Пирогова;
Сергійович

Чоп’як
Валентина
Володимирівна

завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького;

Яцишин
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної
Роман Іванович імунології та алергології імені Є.М. Нейко Івано- Франківського
національного медичного університету;
Панасюк
Олена
Леонідівна

старший науковий співробітник державної установи «Інститут
епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського
Національної академії медичних наук України» (за згодою);

Пашковський
Вадим
Іванович

завідувач відділення неврології № 1 комунального підприємства
«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.
Мечникова» (за згодою);

Семеряк
Орест
Михайлович

керівник центру нервово-м’язових захворювань комунального
некомерційного підприємства Львівської обласної ради
«Львівська обласна клінічна лікарня» (за згодою);

Тер-Вартаньян
Семен
Христофорович

головний лікар медичного центру товариства з обмеженою
відповідальністю «Інститут ревматології» (за згодою);

Дельва
Михайло
Юрійович
Личко
Володимир
Станіславович

завідувач кафедри нервових хвороб Полтавського державного
медичного університету;
доцент кафедри нейрохірургії та неврології навчальнонаукового
медичного інституту Сумського державного
університету;

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», заступник голови робочої групи з методологічного
супроводу.

Генеральний директор
Директорату медичних послуг

Олександра МАШКЕВИЧ

