
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України 

18 серпня 2020 року № 1908  

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від  

11 серпня 2022 року № 1447) 

 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Спадковий 

ангіоневротичний набряк» 

 

Микичак Ірина 

Володимирівна 

заступник Міністра охорони здоров’я України, голова 

робочої групи;  

Чопяк 

Валентина 

Володимирівна 

завідувач кафедри клінічної імунології та алергології 

Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, заступник голови робочої групи з 

клінічних питань; 

 

Бісюк Юрій 

Анатолійович 

професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної 

та лабораторної імунології Національного університету 

охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика; 

 

Бондаренко 

Анастасія 

Валеріївна  

професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої 

імунології Національного університету охорони здоров’я 

України ім. П.Л. Шупика; 

Волошина 

Ірина 

Володимирівна 

професор кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та 

неврології  Запорізького державного медичного 

університету; 

 

Волоха Алла 

Петрівна 

завідувач кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології 

Національного університету охорони здоров’я України          

ім. П.Л. Шупика; 

 

Давидова Юлія 

Володимирівна 

керівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної 

патології державної установи «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології  імені академіка О.М. Лук'янової 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

 

Заболотна 

Діана 

Дмитрівна 

керівник відділу ринології та алергології державної 

установи «Інститут отоларингології                                        

ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 
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Забродська 

Анастасія 

Валеріївна  

завідувач Центру алергічних захворювань верхніх 

дихальних шляхів державної установи  «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Костюченко 

Лариса 

Василівна 

професор кафедри клінічної імунології та алергології 

Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького;  

Ліщук-

Якимович 

Христина 

Олександрівна 

доцент кафедри клінічної імунології та алергології 

Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького; 

Лоскутов Олег 

Анатолійович 

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного університету охорони здоров'я                          

ім. П. Л. Шупика; 

 

Орел Юрій 

Глібович 

професор кафедри хірургії №2  Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; 

Телешевська 

Уляна 

Дмитрівна 

доцент кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила 

Галицького; 

Хіміч Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства Харківського національного медичного 

університету 

  

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення 

 

Гуленко 

Оксана 

Іванівна 

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Державного підприємства «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України», заступник голови 

робочої групи з методологічного супроводу; 

 

Шилкіна Олена 

Олександрівна 

заступник начальника відділу стандартизації медичної 

допомоги Державного підприємства «Державний 

експертний центр Міністерства охорони здоров’я України». 

 

 

 

Генеральний директор 

Директорату медичних послуг                               Олександра МАШКЕВИЧ 


