ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
21.08.2014 № 586

Склад мультидисциплінарної робочої групи для розробки
медико-технологічної документації (клінічна настанова, клінічні
протоколи) з питань антиретровірусного лікування, лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань
у людей (дорослих), які живуть з ВІЛ
Єщенко
Олена Григорівна

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

Ліщишина
Олена Михайлівна

директор Департаменту стандартизації медичних
послуг ДП «Державний експертний центр Міністерства
охорони здоров’я України», заступник голови робочої
групи з методологічного супроводу;
начальник управління протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Державної служби України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань, заступник голови робочої групи;

Зеленська
Марина Володимирівна

Сторожук
Людмила Анатоліївна

начальник
відділу
медико-соціальної
допомоги
управління протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Державної
служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань;

Метелиця
Наталія Віталіївна

головний
спеціаліст
відділу
медико-соціальної
допомоги управління протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Державної служби України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань, секретар робочої групи;

Антоняк
Світлана Миколаївна

завідувач відділення ВІЛ-інфекції/СНІДу клініки
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»;

Бойко
доцент кафедри інфекційних хвороб Національної
Валентина Олександрівна медичної
академії
післядипломної
освіти
імені П.Л. Шупика;
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Герасименко
Олена Вікторівна

лікар загальної практики – сімейний лікар
КЛПЗ «Прилуцький міський центр первинної медикосанітарної допомоги» (Чернігівська область) (за
згодою);

Гетьман
Лариса Іванівна

заступник директора ДУ «Український центр контролю
за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» з
питань
організації
медичної
допомоги
ВІЛінфікованим;

Голубовська
Ольга Анатоліївна

завідувач
кафедри
інфекційних
хвороб
НМУ ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні
хвороби»;

Загорулько
Ігор Вікторович

головний лікар КЗ «Бобровицький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бобровицької
районної ради (Чернігівська область) (за згодою);

Заїка
Богдан Валерійович

пацієнт (за згодою);

Лукияненко
Валентина Анатоліївна

лікар-терапевт КУ «Одеський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» (за згодою);

Матковський
Ігор Анатолійович

головний лікар КЗ «Вінницький обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом» (за згодою);

Мельничук
Ніна Василівна

лікар-інфекціоніст
кабінету
«Довіра»
Монастирищенської центральної районної лікарні
Черкаської області (за згодою);

Мороз
Лариса Василівна

завідувач кафедри інфекційних хвороб Вінницького
національного
медичного
університету
ім. М.І. Пирогова;

Остяк
Роман Степанович

головний лікар Івано-Франківського обласного центру
з профілактики та боротьби зі СНІДом (за згодою);

Самсонова
Олена Миколаївна

лікар-інфекціоніст
амбулаторно-поліклінічного
відділення Київського міського центру профілактики та
боротьби зі СНІДом (за згодою);

Слободяник
Людмила Павлівна

консультант Бюро ВООЗ в Україні з питань лікування
та догляду ВІЛ/СНІД (за згодою);
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завідувач відділу планування та організації надання
Соболєва
Ярослава Володимирівна клінічної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам
ДУ «Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами Міністерства охорони
здоров’я України»;
Трощий
Юлія Олександрівна

лікар-інфекціоніст
кабінету
«Довіра»
КУ «Сєверодонецька міська багатопрофільна лікарня»
Луганської області (за згодою).

Методичний супровід та інформаційне забезпечення
Горох
Євген Леонідович

начальник відділу якості медичної допомоги та
інформаційних технологій ДП «Державний експертний
центр Міністерства охорони здоров’я України»;

Мельник
Євгенія Олександрівна

начальник
відділу
доказової
ДП «Державний експертний центр
охорони здоров’я України»;

Шилкіна
Олена Олександрівна

начальник відділу методичного забезпечення нових
технологій в охороні здоров’я ДП «Державний
експертний центр Міністерства охорони здоров’я
України».

Голова Держслужби
України соцзахворювань

медицини
Міністерства

В. Курпіта

