ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
________________________________________________________________
06.03.2019

м. Вінниця

№ 449

Про затвердження складу голів та членів
груп експертів Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації на 2020 роки

Відповідно до пункту 4 Положення про Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 23.12.2015 року № 795, на виконання наказів МОЗ
України від 21.03.2017 № 302 «Про затвердження Положення про групи
експертів МОЗ України», зареєстрованого в Мінюсті України від 12 квітня
2017 року № 488/30356, від 21.07.2017р. № 834 « Про затвердження складу
груп експертів МОЗ України», з метою підвищення ефективності та прозорості
надання медичної допомоги населенню Вінницької області, удосконалення
організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення
ефективної координації профільних напрямів, у зв’язку із кадровими змінами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад голів та членів груп експертів Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації, за напрямками ( Додаток 1) :
• СКЛАД групи експертів ДОЗ ОДА «Медицина невідкладних станів»
• СКЛАД групи експертів ДОЗ ОДА «Експертиза стійкої та тимчасової
втрати працездатності»
• СКЛАД Груп експертів ДОЗ ОДА хірургічного профілю
• СКЛАД Груп експертів ДОЗ ОДА терапевтичного профілю
• СКЛАД Груп експертів педіатричного профілю ДОЗ ОДА
• СКЛАД Груп експертів ДОЗ ОДА з параклінічних служб
• СКЛАД Групи експертів ДОЗ ОДА за напрямком «Організація та
управління молодшими спеціалістами з медичною освітою області»
2. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про групи експертів ДОЗ ОДА ( Додаток 2)
3. Встановити, що діяльність групи експертів Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації координується директором Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації, його заступниками відповідно до розподілу
функціональних обов’язків, а також головами експертних груп.

4. Покласти на голів груп експертів - координаторів Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації та членів груп експертів координацію
діяльності спеціалістів відповідного профілю, лікарських (провізорських)
спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною
(фармацевтичною) освітою.
5. головам груп експертів - координаторам Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації та експертам в своїй роботі керуватися Положенням про
групи експертів МОЗ України, затвердженим наказом МОЗ України від
21.03.2017 №302 «Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ
України» та цим наказом.
6. Керівникам закладів охорони здоров’я у межах своєї компетенції
налагодити співпрацю з групами експертів Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації
7. Вважати таким, що втратили чинність, наказ Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації від 27.06.2017р. № 700
8.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Л.О.Грабович

Додаток 1
до
наказу
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
від_06.03. 2019 №_449
СКЛАД
Група експертів ДОЗ ОДА за напрямком «Медицина невідкладних
станів»
голова експертної групи – Марусяк Н.Д.- заступник директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації
Пірникоза
Анатолій Васильович
Сідак
Олег Васильович
Скоробогач
Станіслав Миколайович

Головний лікар ТМО «ВОЦЕМДМК»
Заступник головного
«ВОЦЕМДМК»
Заступник головного
«ВОЦЕМДМК»

лікаря

ТМО

лікаря

ТМО

Група експертів ДОЗ ОДА за напрямком «Експертиза стійкої та
тимчасової втрати працездатності»
голова експертної групи–Марусяк Н.Д.- заступник директора Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації
Костенко Ігор Миколайович
Кузьмінець Валерій
Миколайович

Колісник
Петро Федорович

Головний лікар обласного Центру
медико-соціальної експертизи
Начальник
відділу
перевірки
обґрунтованості
видачі
листків
непрацездатності
управління
Виконавчої дирекції ФССТВП (за
згодою)
Д.мед.н., професор, зав. кафедри
медичної реабілітації та медикосоціальної експертизи

Заступник Директора Департаменту

Н.Д.Марусяк

СКЛАД

груп експертів ДОЗ ОДА хірургічного профілю
Голова - Жовнір Тетяна Георгіївна - головний спеціаліст відділу лікувальнопрофілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації
Заступник голови - Бондаренко Тетяна Вікторівна - начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації
Заступник голови - Швидюк С.І. головний спеціаліст відділу лікувальнопрофілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації
за напрямком « Анестезіологія. Дитяча анестезіологія»
Стародуб
Анатолій Завідувач відділенні анестезіології та
Іванович
інтенсивної терапії ВОДКЛ
Берцун
Костянтин Завідувач
відділенні
анестезіології
та
Тихонович
інтенсивної терапії новонароджених ВОДКЛ
Дмітрієв Дмитро
Д.м.н., професор кафедри анестезіології
Валерійович
ВНМУ ім.Пирогова
Дацюк Олександр Іванович Д.м.н., професор кафедри анестезіології
ВНМУ ім.Пирогова, завідувач відділення
анестезіології та інтенсивної терапії ВОКЛ
ім.Пирогова
Титаренко Наталія
К.м.н., лікар-анестезіолог ВОКЛ ім.Пирогова
Василівна
Гомон Микола Лонгінович Д.м.н, професор, зав.кафедри анестезіології
ВНМУ ім.Пирогова
за напрямком « Акушерство і гінекологія»
Кукуруза
К.м.н., заступник головного лікаря з
Інна Леонідівна
акушерства та гінекології ВОКЛ ім. М.І.
Пирогова, керівник обласного перинатального
центру ІІІ рівня
Постоловська
К.м.н., Завідувач Центром планування сім’ї
Тетяна Дмитрівна
Вінницького обласного пренатального Центру
Вінницької
обласної
клінічної
лікарні
ім.М.І.Пирогова
Астахова
Заступник головного лікаря по лікувальній
Олена Василівна
роботі Вінницького клінічного пологового
будинку №1
Булавенко
Д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства
Ольга Василівна
та гінекології №2 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

Чайка
Григорій Васильович

Д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства
та гінекології №1 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

за напрямком «Хірургія серця та магістральних судин, судинна хірургія.
Кардіологія»
Распутіна
Д.м.н., професор кафедри пропедевтики
Леся Вікторівна
внутрішньої медицини ВНМУ ім.Пирогова
Іванов
Д.м.н., професор, завідувач кафедри, кафедра
Валерій Павлович
внутрішньої медицини №3 ВНМУ імені М.І.
Пирогова
Данильчук
К.м.н., заступник головного лікаря КЗ
Ігор Віталійович
«Вінницький регіональний центр серцевої
патології»
Гладких
Головний лікар КЗ «ВРЦСП»
Володимир Юрійович
Распутін
лікар-хірург
серцево-судинний
Володимир Васильович
рентгенологічно - операційного блоку КЗ
«ВРЦСП
Хребтій Ярослав Петрович Заступник головного лікаря по хірургічній
роботі ВОКЛ ім.Пирогова. судинний хірург
Скупий Олег Михайлович Зав.відділенням судинної хірургії ВОКЛ
ім.Пирогова
Мітюк
К.мед.н., доцент кафедри хірургії №1з курсом
урології
Олексій Іванович
за напрямком «Нейрохірургія, дитяча нейрохірургія»
Ольхов
Завідувач нейрохірургічне відділення ВОПНЛ
Валерій Михайлович
ім. акад. О.І. Ющенка
Горбатюк
Лікар
нейрохірург
нейрохірургічного
Костянтин Іванович
відділення ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка
Обертинський Віталій
Зав.нейрохірургічним відділенням МКЛ
Антонович
ШМД м.Вінниці
Шведський В.В.
К.м.н., дитячий нейрохірург ВОДКЛ
Волощук
к.м.н. доцент кафедри ВНМУ ім.Пирогова,
Сергій Яковлевич
дитячий - нейрохірург
за напрямком « Офтальмологія. Дитяча офтальмологія»
Маковська Ольга
Зав.офтальмологічним відділенням ВОДКЛ
Миколаївна
Малачкова Н.В.К.м.н., доцент, зав.кафедрою офтальмології
ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Салдан Юлія Йосипівна
Д.м.н, доцент кафедри офтальмології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Капшук Наталія Іванівна
Завідувачка офтальмологічного відділення
ВОКЛ ім.Пирогова
за напрямком «Онкологія»

Шамрай
Володимир Анатолійович
Костюк
Олександр Григорович
Мацішевська
Ірина Василівна

головний лікар Подільського регіонального
центру онкології
Д.м.н., професор, завідувач кафедри онкології,
променевої діагностики та променевої терапії
ВНМУ ім.Пирогова
завідувач хіміотерапевтичним відділенням
Подільського регіонального центру онкології

за напрямком «Ортопедія і травматологія»
Майко В’ячеслав
Д.м.н., зав. відділенням ортопедії та
Михайлович
травматології ВОКЛ ім.Пирогова
Луцишин Вадим
Д.м.н., Лікар-травматолог ВОКЛ ім. М.І.
Григорович
Пирогова
Фіщенко Володимир
Д.м.н. професор, зав.кафедри ортопедії та
Олександрович
травматології та екстренних ситуацій ВНМУ
ім.Пирогова
за напрямком « Отоларингологія, дитяча отоларингологія. Сурдологія»
Лєта Олексій Іванович
Зав. відділенням щелепно лицьової хірургії
ВОДКЛ
Кіщук Василь
Академик АНВШУ, професор, д.м.н., зав.
Васильович
кафедри лор-хвороб ВНМУ ім.Пирогова,
Бондарчук Олександр
к.м.н., доцент кафедри лор-хвороб ВНМУ
Дмитрович
ім.Пирогова, лікар-отоларинголог відділення
отоларингології ВОКЛ ім.Пирогова .
Троян Вадим ПетровичЛікар-дитячий сурдолог поліклініки ВОДКЛ
Гаврилюк Володимир
Лікар-сурдолог ВОКЛ ім.Пирогова
Дмитрович
за напрямком «Стоматологія. Терапевтична стоматологія. Хірургічна
стоматологія. Ортопедична стоматологія. Дитяча стоматологія.
Ортодонтія»
Герасимчук Валентина
Василівна
Люля Ігор Іванович
Гаврилюк Михайло
Федорович
Шувалов Сергій
Михайлович
Яременко Микола
Миколайович
Беляєв
Едуард Вікторович

Головний лікар КЗ «Міська клінічна
стоматологічна поліклініка»
Головний лікар ВАТ “Стоматполіклініка”
Завідувач ортопедичного відділення МКМ
"Міський стоматологічний центр", лікарстоматолог-ортопед вищої категорії.
Д.м.н, професор, зав. кафедри хірургічної
стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Завідувач щелепно-лицьового відділення
ВОКЛ ім. М.І. Пирогова
К.м.н, доцент, зав. кафедри ортопедичної
стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Шінкарук-Диковицька
Марія Михайлівна

Д.мед.н., професор, зав кафедри
терапевтичної стоматології ВНМУ ім.. М.І.
Пирогова

за напрямком «Хірургія. Торакальна хірургія. Урологія. Комбустіологія.
Ендоскопія »
Петрушенко
Професор, зав. кафедри ендоскопічної та
Вікторія Вікторівна
серцево-судинної хірургії ВНМУ 7м.. М.І.
Пирогова
Дорожинський
Лікар ендоскопіст ВОКЛ 7м.. М.І. Пирогова
Юрій Артурович
Білощицький Володимир Зав.відділенням абдомінальної хірургії ВОКЛ
Францевич
7м..Пирогова
Нагайчук Василь
Д.м.н., Зав. опіковим відділенням ВОКЛ
7м..Пирогова
Іванович
Поворознюк Андрій
Миколайович
Кривецький Володимир
Федорович

К.м.н., лікар омбустіолог опікового відділення
ВОКЛ 7м..Пирогова

Поліщук Віктор Іванович

Зав.відділенням 7м.7 кальної хірургії ВОКЛ
7м.. М.І. Пирогова

Капшук Олег
Миколайович
Каніковський Олег
Євгенович
Шапринський Володимир
Олександрович

К.м.н., зав. урологічним відділенням ВОКЛ
7м.. М.І. Пирогова
Д.м.н., професор, зав.кафедри хірургії №2
ВНМУ 7м..Пирогова

К.м.н., доцент кафедри хірургії № 1 ВНМУ
7м.. М.І.Пирогова

Д.м.н., професор, зав.кафедри хірургії №1 з
курсом урології ВНМУ 7м..Пирогова

Заступник Директора Департаменту

Н.Д.Марусяк

СКЛАД

груп експертів ДОЗ ОДА терапевтичного профілю
Голова експертної групи – Швидюк Світлана Іванівна - головний спеціаліст
відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
Заступник голови – Бондаренко Тетяна Вікторівна - начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації
за напрямком «Гематологія. Трансфузіологія»
Олійник Ганна Анатоліївна ВОКЛ
ім.М.І.Пирогова,
завідуюча
гематологічним відділенням
Березюк Ольга Михайлівна доцент кафедри внутрішньої медицини №2
Вінницький
національний
медичний
університет
Банах Оксана Іванівна
Головний лікар ОКУ ВОСПК
Франко Людмила Іванівна лікар-трансфузіолог ОДКЛ
Стопінчук
К.мед.н., доцент кафедри клінічної фармації та
Олександр Васильович
клінічної фармакології
за напрямком « Дерматовенерологія, дитяча дерматологія»
Дмитренко
Світлана Д.м.н., професор кафедри шкірних та
Володимирівна
венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова,
Трет’яков Максим
К.м.н., головний лікар, Вінницького обласного
Сергійович
клінічного
шкірно
–
венерологічного
диспансеру
Мазорчук Наталя
Завідувач стаціонарним відділенням
Борисівна
Вінницького обласного клінічного шкірно –
венерологічного диспансеру
Федоришина Лариса
Дитячий дерматолог ВОШВД
Володимирівна
за напрямком « Ендокринологія, дитяча ендокринологія»
Прудиус
Вінницький
обласний
клінічний
Пилип Григорович
високоспеціалізований
ендокринологічний
центр, головний лікар кандидат медичних наук
Власенко
Д.м.н., завідувач кафедри ендокринології,
Марина Володимирівна
ВНМУ ім. М.І.Пирогова,
Слободянюк
Ганна Григорівна

Вінницький
обласний
клінічний
високоспеціалізований
ендокринологічний
центр, заступник головного лікаря з медичної
частини

Тромпінська
Ірина Олексіївна
Фіщук Оксана Олексіївна

Вінницький
обласний
клінічний
високоспеціалізований
ендокринологічний
центр. Лікар ендокринолог дитячий
К.м.н., доцент кафедри ендокринологіі ВНМУ

за напрямком «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби»
Мороз
Д.м.н.,
професор,
завідувач
кафедри
Лариса Василівна
інфекційних хвороб з курсом епідеміології
ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Заслужений лікар
України
Куляс
К.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб з
Світлана Миколаївна
курсом
епідеміології
Вінницького
національного медичного університету ім. М.І.
Пирогова
Незгода
Д.м.н, професор, зав кафедри дитячих
Ірина Іванівна
інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І. Пирогова
Бровінська
Головний лікар ВОКДІЛ
Людмила Миколаївна
Матковський
Головний
лікар,
обласного
Центру
ігор Анатолійович
профілактики та боротьби зі СНІДом. Лікарінфекціоніст
Мохній Галина
Заступник головного лікаря обласного Центру
Олександрівна
профілактики та боротьби зі СНІДом
за напрямком « Нефрологія. Дитяча нефрологія»
Кіслова Ю.О.
К.м.н., асистент кафедри педіатрії № 1 ВНМУ
ім.Пирогова
Гумінська Г.С.
Ліка-дитячий
нефролог,
зав.відділенням
педіатрії № 1 ВОДКЛ
Пивоварова
Завідувач Центру нефрології та діалізу
Наталія Павлівна
(ЦНтаД) ВОКЛ ім. М.І.Пирогова
Маркевич
Завідувач відділенням хронічного гемодіалізу
Сергій Федорович
ЦНтаД ВОКЛ ім.М.І.Пирогова
за напрямком «Психічне здоров’я, наркологія»
Кучерук Софія Олегівна
Головний лікар ВОПНЛ ім.Ющенка
Марункевич Максим
Зав.
відділенням
судово-психіатричної
Іванович
еспертизи № 9 ВОПНЛ ім.Ющенка
Слободянюк Павло
Комунальне
підприємство
«Вінницький
Михайлович
обласний
наркологічний
диспансер
«Соціотерапія
Мостова Ольга Петрівна
Д.м.н., ВНМУ ім.Пирогова, лікар дитячий
психіатр
Римша Софія Віталіївна
Д.м.н.. професор, завідувач кафедри психіатрії
ВНМУ ім.Пирогова
Гарлінська Тетяна
Зав.дитячим відділенням № 16 ВОПНЛ
Василівна
ім.Ющенка

Пшук
Наталія Григорівна

Д.мед.н., професор, зав. кафедри медичної
психології
та
психіатрії
з
курсом
післядипломної освіти ВНМУ ім.. М.І.
Пирогова

за напрямком «Терапія, загальна практика-сімейна медицина,
професійна патологія, ревматологія, неврологія, гастроентерологія,
дієтологія»
Гайдаш Алла Романівна
Головний спеціаліст відділу лікувальнопрофілактичної
допомоги
дорослому
населенню ДОЗ ОДА
Московко Сергій Петрович Д.м.н., професор, завідувач кафедри нервових
хвороб ВНМУ ім.Пирогова
Височанська Тетяна
Зав.відділенням № 22 неврологічним для
Григорівна
хворих з гострим порушенням мозкового
кровообігу інтенсивної терапії ВОПНЛ
ім.Ющенка
Андрушко Інна Іванівна
Д.м.н., професор кафедри внутрішньої
медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Станіславчук Микола
Професор, завідувач кафедри внутрішньої
Адамович
медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Мостовий Юрій
Д.м.н., професор,заслужений лікар України,
Михайлович
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини
Вінницького
національного
медичного університету ім. М.І.Пирогова,
Кузьмінова Катерина
Лікар-профпатолог ВОКЛ ім.Пирогова
Миколаївна
Кізлова Наталія
Зав. гастроентерологічним відділенням ВОКЛ
Миколаївна
ім. М.І.Пирогова
Яковець Оксана Олексіївна Лікар-дієтолог ВКЦРЛ
Довганюк
К.мед.н., доцент кафедри терапевтичних
Інна Едуардівна
дисциплін та сімейної медицини
за напрямком « Фтизіатрія. Дитяча фтизіатрія. Пульмонологія. Дитяча
пульмонологія»
Побережець Галина
Завідувач ОЛДПЦ, лікар пульмонолог.
Вікторівна
Андрушенко
ВОСТМО «Фтизіатрія», заступник головного
Світлана Володимирівна
лікаря з медичної частини
Гандзейчук
ВОСТМО «Фтизіатрія», фтизіопедіатр
Тетяна Володимирівна
Катілов
ВНМУ кафедра пропедевтики дитячих
Олександр Васильович
захворювань
Потєєва
Завідувач пульмонологічним відділенням
Тетяна Володимирівна
ВОДКЛ

Незгода
Олександр Петрович

К.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії з курсом
клінічної імунології та алергології

за напрямком « Паліативна та хоспісна допомога. Геріатрія»
Мокрицька
Лікар-геріатр ВОКЛ ім.Пирогова
Ірина Володимирівна
Назаренко
Головний спеціаліст відділу лікувальноОлена Володимирівна
профілактичної
допомоги
дорослому
населенню ДОЗ ОДА
Бабійчук Валерій
Начальник обласного клінічного госпіталю
ветеранів війни
Вікторович
Заступник Директора Департаменту

Н.Д.Марусяк

СКЛАД

груп експертів педіатричного профілю ДОЗ ОДА
голова експертної групи– Бондаренко Тетяна Вікторівна - начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації
заступник голови експертної групи - Жовнір Тетяна Георгіївна - головний
спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
за напрямком «Дитяча онкологія. Дитяча гематологія»
Горбик Світлана Іванівна
Лікар-гематолог
онкогематологічного
відділення ВОДКЛ
Дудник Вероніка
Д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії
Михайлівна
№2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Остапенко Леонід Іванович Лікар-гематолог онкогематологічного
відділення ВОДКЛ
Калінчук Олександ
Завідувач онкогематологічним відділенням
Олександрович
ВОДКЛ
Коноплицький Денис
Лікар-онколог онкогематологічного
Вікторович
відділення ВОДКЛ
за напрямком «Неонатологія»
Яблонь Ольга Степанівна
Д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії
№1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова,
Гомон Руслана
Лікар-неонатолог
відділення
патології
Олександрівна
новонароджених ВОДКЛ
Наліжита Тетяна Сергіївна Завідувач
відділенням
реанімації
новонароджених ОПЦ ВОКЛ ім.Пирогова
за напрямком «Педіатрія. Дитяча хірургія. Дитяча ортопедія і
травматологія. Дитяча урологія. Дитяча імунологія. Дитяча алергологія.
Дитяча гастроентерологія. Дитяча кардіоревматологія. Дитяча
неврологія. Генетика»
Яблонь Ольга Степанівна
Д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії
№1 ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Катілов
К.м.н., доцент кафедри пропедевтики дитячих
Олександр Васильович
захворювань ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Гриньова Наталія
Лікар-імунолог поліклініки ВОДКЛ
Євгенівна
Віннічук Людмила
Лікар
дитячий
кардіоревматолог
Леонідівна
педіатричного відділення №1 ВОДКЛ
Попов Володимир
К.м.н., доцент кафедри педіатрії №2 ВНМУ
Петрович
ім.М.І.Пирогова (за згодою)

Конопліцький Віктор
Сергійович
Якименко Олександр
Григорович
Гончарук Віктор
Борисович
Антонець Сергій
Володимирович
Цихоцький Віталій
Аркадійович
Кондратюк Людмила
Миколаївна
Маланіна Тетяна
Леонідівна
Паненко Світлана
Олександрівна
Кириченко Володимир
Дмитрович
Бондар Ольга Дмитрівна
Морозюк Ірина Львовна
Сінчук Наталія Іванівна

Д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячої
хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова
К.м.н., доцент кафедри дитячої хірургії ВНМУ
ім. М.І.Пирогова
Завідувач відділенням планової хірургії
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня
Дитяча обласна клінічна лікарня, завідуючий
травматологічним відділенням
Завідувач травмпунктом ВОДКЛ
Лікар дитячий гастроенторолог, завідувач
поліклінічним
відділенням
Вінницької
обласної дитячої клінічної лікарні.
Лікар дитячий гастроенторолог, завідувач
педіатричним відділенням №2 Вінницької
обласної дитячої клінічної лікарні.
Лікар
дитячий
невролог,
завідувач
неврологічним
відділенням
Вінницької
обласної дитячої клінічної лікарні.
Лікар
дитячий
невролог,
завідувач
неврологічним відділенням №4 Вінницької
обласної психоневрологічної лікарні ім.
Ющенка
Лікар-генетик ВОКЛ ім.Пирогова
Лікар-генетик ВОКЛ ім.Пирогова
К.м.н., доцент кафедри педіатрії № 2 ВНМУ
ім.Пирогова

Заступник Директора Департаменту

Н.Д.Марусяк

СКЛАД
Груп експертів ДОЗ ОДА з параклінічних служб
голова експертної групи– Задорожна Ольга Іванівна - начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації
за напрямком « Клінічна лабораторна діагностика»
Капелька
Завідувач
лабораторним
відділенням
Світлана Михайлівна
ВОКЛ ім.Пирогова
Шевчук
Завідувач
лабораторією
Вінницький
Наталя Анатоліївна
обласний клінічний високоспеціалізований
ендокринологічний центр
Глушич-Безуса
Завідувач лабораторією - Вінницька
Ольга Вікторівна
обласна клінічна дитяча лікарня
Кузнєцова
Завідувач КДЛ- Вінницький обласний
Лариса Дмитрівна
клінічний
шкірно-венерологічний
диспансер
за напрямком « Патологічна анатомія, судово-медична експертиза,
дитяча патологічна анатомія»
Холод Любов Павлівна
Вінницьке обласне патологоанатомічне
бюро , начальник
Шведка Олена Вікторівна
Вінницьке обласне патологоанатомічне
бюро, завідувач відділення дитячої
патології з гістологічними дослідженнями
Ніколюк Анатолій
Вінницьке обласне патологоанатомічне
Анатолійович
бюро,
завідувач
організаційноконсультативного
відділення
з
гістологічними дослідженнями та архівом
Моканюк Олександр Іванович К.м.н., доцент кафедри патологічної
анатомії ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Жук Вячеслав Васильович
Начальник обласного бюро судовомедичної експетризи
за напрямком «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Променева
терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»
Лагода
Лікар-рентгенолог, завідувач відділення
Василь Володимирович
променевої діагностики ВОКЛ ім. М.І.
Пирогова
Балановська
відділення променевої діагностики ВОКЛ
Аліна Володимирівна
ім. М.І. Пирогова
Коваленко
К.м.н. старший викладач, завідувач курсу
Тамара Петрівна
променевої діагностики кафедри онкології
та променевої терапії ВНМУ ім. М.І.
Пирогова
Заступник Директора Департаменту

Н.Д.Марусяк

СКЛАД
Групи експертів ДОЗ ОДА за напрямком « Організація та управління
молодшими спеціалістами з медичною освітою області»
голова експертної групи– Задорожна Ольга Іванівна - начальник
управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації
Бондарчук Людмила
Семенівна
Хмельовська Ала Петрівна
Фурман Лариса Борисівна

Заступник головного лікаря ВОКЛ
ім.Пирогова з медсестринства, голова
ассоціації медсестер області
Заступник головного лікаря Подільського
регіонального онкологічного центру з
медсестринства,
Директор Центру післядипломної освіти
медпрацівників

Заступник Директора Департаменту

Н.Д.Марусяк

Додаток 2
до
наказу
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
від____________№_____
ПОЛОЖЕННЯ
про групи експертів ДОЗ ОДА
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання,
функції груп експертів при ДОЗ ОДА
2. Групи експертів ДОЗ ОДА утворюються на засадах консультативнодорадчого органу з метою експертного супроводу завдань та функцій ДОЗ
ОДА для формування та реалізації державної політики та стратегії у сфері
охорони здоров’я Вінницької області, координації своєї роботи з ДОЗ ОДА у
розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними напрямами
(профілем).
3. Персональний склад членів груп експертів ДОЗ ОДА затверджується
наказом ДОЗ ОДА
До роботи груп експертів ДОЗ ОДА можуть залучатися представники
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за
погодженням з їх керівниками (за згодою), або особи з вищою освітою, які
працюють у сфері охорони здоров’я.
4. Діяльність груп експертів ДОЗ ОДА координується Директором
Департаменту та його заступниками відповідно до розподілу функціональних
обов’язків. Також діяльність груп експертів ДОЗ ОДА координуються
Групами експертів МОЗ з відповідних напрямів. Члени груп експертів ДОЗ
ОДА здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на
громадських засадах.
5. У своїй діяльності члени груп експертів ДОЗ ОДА керуються
Конституцією України, законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ
України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у
членів груп експертів ДОЗ ОДА та неможливості через це брати участь у
роботі груп, вони зобов’язані письмово заявити про це посадовій особі, що
затверджувала персональний склад членів відповідних груп експертів. У разі
ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність
згідно з нормами чинного законодавства.
7. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо
про нього стає відомо під час роботи групи експертів або після прийняття
рішення групою експертів ДОЗ ОДА – таке рішення підлягає перегляду, а
особа, що має конфлікт інтересів, відсторонюється до його врегулювання.

8. Членом групи експертів ДОЗ ОДА призначається фахівець
з відповідного професійного спрямування, що має вищу медичну освіту
за відповідною спеціальністю,
спеціалізацію та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7
років,
кваліфікаційна категорія не нижче ніж перша та/або науковий ступінь не
нижче кандидата наук,
та особи з вищою освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, мають
сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю, зі стажем роботи з цієї
спеціальності не менше 7 років.
ІІ. Функції груп експертів ДОЗ ОДА
1) беруть участь у:
підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для керівництва
ДОЗ ОДА з питань, що відносяться до компетенції експертних груп
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плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з
профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення
від профільних захворювань; підготовці аналітичних довідок та звітів за
відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних,
заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у
сфері охорони здоров’я;
2) надають:
методичну, консультативно-дорадчу допомогу закладам охорони
здоров’я; експертну оцінку і висновки (рецензії) з питань, що відносяться до
компетенції експертних груп ДОЗ ОДА, згідно з цим Положенням;
3) у своїй діяльності групи експертів ДОЗ ОДА співпрацюють з робочими
групами та комісіями ДОЗ ОДА, групами експертів МОЗ.
IІІ. Права та обов’язки членів груп експертів ДОЗ ОДА
1. Члени груп експертів ДОЗ ОДА відповідно до своїх функцій мають
право:
➢
отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу
від ДОЗ ОДА, навчальних медичних закладів для виконання завдань;
➢
надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів місцевих
програм, заходів програмного характеру, наукових розробок в галузі
діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів препаратів,
медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі
проводити їх експертизу та оцінку;
➢
надавати пропозиції та брати участь у розробці нормативноправового та організаційно-розпорядчого характеру, що стосується сфери
охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;
➢
співпрацювати з медичними закладами вищої освіти та науководослідними установами МОЗ України та НАМН України щодо вивчення
фахових проблем в установленому законодавством порядку;

➢
брати участь у міжнародних та національних симпозіумах,
конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.
2. До обов’язків груп експертів структурних підрозділів ОДА
належать:
1) участь у: підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану
здоров’я населення та якості надання медичної допомоги; роботі ДОЗ ОДА
щодо планування та виконання державних та місцевих програм у сфері
охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних та місцевих програм
і комплексних заходів програмного характеру;
2) координація роботи з закладами та установами системи охорони
здоров’я Вінницької області з відповідної спеціальності;
3) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та
підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів, професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, і молодших
спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації та взяття участі у
роботі атестаційних комісій з атестації лікарів, молодших спеціалістів та
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я Вінницької області;
4) надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ України, Доз
ОДА об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги
та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я та/або фізичними
особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики;
5) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної
допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України, ДОЗ ОДА.
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