ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
охорони
здоров’я України
від 18 серпня 2020 року № 1908
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 22 вересня 2021 року № 2018)
Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки
галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Периопераційна
антибіотикопрофілактика»
Микичак
Ірина
Володимирівна

заступник Міністра охорони здоров’я України,
голова робочої групи;

Кузін
Ігор
Володимирович

заступник Міністра охорони здоров’я – Головний
державний санітарний лікар України, заступник
голови робочої групи;

Дубров
Сергій
Олександрович

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної
терапії Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця;

Хайтович
Микола
Валентинович

завідувач кафедри клінічної фармакології та
клінічної фармації Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця;

Ткаченко
Руслан
Опанасович

професор кафедри акушерства, гінекології та
репродуктології, завідувач циклу з акушерської
реанімації Національного університету охорони
здоров’я України імені П.Л. Шупика;

Товкай
Олександр
Андрійович

директор Українського науково-практичного центру
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
органів і тканин Міністерства охорони здоров’я
України;
завідувач відділу антимікробної резистентності та
інфекційного контролю державної установи «Центр
громадського здоров’я МОЗ України», секретар
консультативної експертної групи;

Колесник
Роман
Олександрович
Водяник
Аркадій
Аркадійович

національний фахівець ВООЗ з профілактики
інфекцій та інфекційного контролю (за згодою);

Підгаєцький Віталій
Михайлович

старший
науковий
співробітник
відділу
травматології та ортопедії дорослих державної
установи «Інститут травматології та ортопедії
Національної академії медичних наук України» (за
згодою);

Котелевський
Дмитро
Миколайович

завідувач проктологічним відділенням комунального
підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня
імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної
ради» (за згодою);

Шевченко
Ростислав
Станіславович

завідувач
кафедри
загальної
хірургії
№1
Харківського національного медичного університету;

Лосєв
Олександр
Олександрович

завідувач кафедри дитячої хірургії
національного медичного університету;

Габрієлян
Артур
Володимирович

керівник відділу трансплантації та хірургії серця
державної установи «Національний інститут хірургії
та трансплантології ім.О.О. Шалімова» Національної
академії медичних наук України (за згодою);

Біляєв
Андрій
Вікторович

завідувач кафедри дитячої анестезіології та
інтенсивної терапії Національного університету
охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;

Конопліцький
Віктор
Сергійович

завідувач кафедри дитячої хірургії Вінницького
національного
медичного
університету
імені
М.І. Пирогова;

Колосович
Ігор
Володимирович

завідувач кафедри хірургії № 2 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця;

Олещук
Олександра
Михайлівна

завідувач кафедри фармакології
фармакологією
Тернопільського
медичного університету;

Дубоссарська
Юліана
Олександрівна

завідувач кафедри акушерства, гінекології та
перинатології факультету післядипломної освіти
Дніпровського державного медичного університету;

Костюк
Михайло

старший науковий співробітник відділення судинної
нейрохірургії
державної
установи
«Інститут

Одеського

з клінічною
національного

Романович

нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова
Національної академії медичних наук України» (за
згодою);

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення
Гуленко
начальник відділу стандартизації медичної допомоги
Оксана
Департаменту
оцінки
медичних
технологій
Іванівна
державного підприємства «Державний експертний
центр МОЗ України»

В.о. Генерального директора
Директорату медичного забезпечення

Асан ЧАРУХОВ

