
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України  

18 серпня 2020 року № 1908  

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України  

11 листопада 2022 року № 2047) 

 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Серцево-легенева 

реанімація на госпітальному етапі у дорослих та дітей» 

 

 

Яременко 

Олексій 

Олександрович  

заступник Міністра з питань європейської інтеграції, голова 

робочої групи;  

Дубров Сергій 

Олександрович  

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного медичного університету                                            

імені О.О. Богомольця, заступник голови робочої групи з 

клінічних питань;  
Висоцький 

Андрій 

Дмитрович 

 

завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з 

ліжками екстракорпоральної терапії з виїзною бригадою 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 

Міністерства охорони здоров’я України; 

 

Георгіянц 

Маріне 

Акопівна  

проректор з наукової роботи Харківської медичної академії 

післядипломної освіти;  

Денисюк 

Максим 

Володимирович 

 

асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного медичного університету                                            

імені О.О. Богомольця; 

 

Жежера Роман 

Володимирович 

лікар-хірург відділення ургентної хірургії Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

 

Котляр  

Альона 

Олексіївна 

лікар медицини невідкладних станів відділення № 12 

комунального некомерційного підприємства «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф               

м. Києва» (за згодою); 

 

Кривонос 

Юрій 

Миколайович  

асистент кафедри педіатрії Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця;  
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Матолінець 

Наталія 

Василівна 

заступник медичного директора з анестезіологічної роботи 

комунального некомерційного підприємства «Перше 

територіальне медичне об’єднання м. Львова» (за згодою); 

 

Пархоменко 

Олександр 

Миколайович 

завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії державної 

установи «Національний науковий центр «Інститут 

кардіології, клінічної та регенеративної медицини                   

імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії 

медичних наук України» (за згодою);  
Самчук Олег 

Олегович 

генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Перше територіальне медичне об’єднання               

м. Львова» (за згодою); 

 

Усенко 

Людмила 

Василівна  

професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Дніпровського державного медичного університету;  

Царьов 

Олександр 

Володимирович  

професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Дніпровського державного медичного університету;  

Чернишук 

Сергій 

Сергійович 

 

медичний директор Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я 

України. 

 

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 


