ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
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Краматорськ

Про внесення змiн до наказу
департаменту охороIIи здоров'я
облдержадмiнiстрацii вiд 08.01 .2020 ]ф

У зв'язку iз кадровими змiнами,

1

з метою удосконалення органiзацiйно-

методичноi та лiкувально-дiагностичноi робiт, здiйснення функцiй щодо
координачiйноi дiяльностi профiльних напрямкiв у галузi охорони здоров'я
областi, залученця до спiвпрацi спецiалiстiв з числа професiйноi та HayKoBoi
медичноТ спiл ьноти областi

НАКАЗУЮ:
1. Внести

змiни до Персонального складу груп експертiв департаменту

охороЕи здоров'я облдержадмiнiстрацii, затвердженого

наказом
департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii вiд 08 сiчня 2020 року
Ns 1 <Про затвердження складу персонаJIьного складу груп експертiв

департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii

на 2020

(iз змiнами), виклавши його в новiй редакцii, що додаеться.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

,.Щиректор департаменту

piK)

ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ департамеIrту охорони
здоров' я облдержадмiнiстрацii

вiдOqil,2аZ/N9

У

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департамепту охоропи здоров'я облдержадмiнiстрачiI
за напрямами <<!ерматовенерологiя. Iнфекцiйнi хвороби. Профiлакrика
ВIЛ/СНIffу. Фтизiатрiя>>
спецiальнiсть
1

!ерматовенерологiя

2

Iнфекцiйнi хвороби

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
ерьоменко Андрiй
олексiйович

Посада, мiсце працi

КНП <Обласяий клiнiчний
шкiрпо-венерологiчний диспансер
м. Краматорськ>

,Щиректор

Пономаренко
Наталiя
Ярославiвна

Лiкар-iнфекцiонiст КНГ[ <MicbKa
лiкарня },,lb 3> KpaMaTopcbKoi MicbKoi
Медичний директор
КНП <Донецький обласний центр
профiлактики та боротьби iз
СНIДом>
Завiдувач легеЕевим вiддiленням
]ll! з кнП кобласний клiнiчний
протитуберкульозний диспансер>

3

Профiлактика
ВIЛ/СНIДу

Маслова Людмила
валентинiвна

4

Фтизiатрiя

клименко Наталiя
миколаiвна

ради

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

rрупи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
за напрямами <<Наркологiя. Патологiчна анатомiя. Психiатрiя. Психотерапiя.
Судово-медична експертиза. Судово-психiатрична експертиза)>
Спецiальнiсть
1

Наркологiя

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Пiснко Олексшrдр
Сергiйович

Посада, мiсце працi

КНП <Медичний цент
профiлаюикл та лiкування залежностi
м. Марiуполь>
,Щиректор

2

патологiчна анатомiя
(у т.ч. дитяча)

Герасименко
Олександр
Iванович

,Щ.мед.н., професор кафедри

J

Психiатрiя, медична
психологiя та
психотерапiя

Смаль Юрiй
Iванович

В.о. директора КНП <Обласна
клiнiчна психiатри.*lа лiкарня
м. Слов'янськ>

4

Судово-медична
експертиза

Кiргет Сергiй
станiславович

Начальник КЗОЗ к.Щонецьке обласне
бlоро судово-медичноi експертизи))

патоморфологii, судовоi медицини та
гiстологii,Щопецького нацiонального
медичного yHiBepcrтeTy

2.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охоропи здоров'я облдержадмiнiстрачiТ
за напрямами <<Експертиза непрацездатностi. Медико-соцiальна експертиза>)
спецiальнiсr,ь
Експертиза
непрацездатностi
населення

1

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Андрiянов
Михайло
Вiкторович

Посада, мiсце працi

Медичний дrреюор

тимчасовоi

з

експертизи
непрацездатностi

КНП Слов'янськоi MicbKoi ради
KMicbKa клiнiчна лiкарня

м. Слов'янська>

z

Медико-соцiа"rьна
експертиза

Гончарова Тетяна
Петрiвна

В.о. головного лiкаря Обласного
центру медико-соцiальноi експертизи

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii
за напрямами <Клiнiчна онкологiя. Стоматологiя>>

Спецiа,,lьнiсть

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посада, мiсце працi

l

клiнiчна онкtlлогiя

Кстов Валерiй
геннадiйович

Завiдувач вiддiлення онкохiрургii
КНП кОбласне територiмьне медичне
об'еднання м. Краматорськ>

2

стоматоrогiя

Ярова Свiтлана
Петрiвна

,Щ.мед.н., професор, завiдувач кафедри
стоматологii J\b 2 Донецького

нацiонатrьного медичного
унiверситету

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii
за папрямами <Ендоскопiя. Комбустiологiя. НеЙрохiрургiя. Ортопедiя i
травматологiя (в т.ч. дитяча). Серuево-судинна хiрургiя. Торакальна хiрургiя.
Уро;rогiя. Хiрургiя. Хiрургiя серця i магiстральних судин))

1

2,

спецiа,rьнiсть

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Ендоскопiя

Пекарев Михайло

Комбустiологiя

Андреев Олег
Вадимович

Юрiйович

Посада, мiсце працi
Завiдувач лiкувально-дiагностичним
вiддiленням КНП МарiупольськоТ
MicbKoi ради <Марiулольська MicbKa
лiкарня JФ 1>
Завiдувач опiковим вiддiленням
КНП KMicbKa лiкарня М 3>
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

з.
з

Нейрохiрургiя

Кмач Олександр
васильович

Асистент кафедри неврологii та
нейрохiрургii .Щонецького
нацiонального медичного
унiверситету. лiкар-нейрохiрург
КНП <<обласна клiнiчна
травматологiчна лiкарня>

1

Ортопедiя i
травматологiя
(в т.ч. дитяча)

Климовицький
Володимир
Гарiйович

Д.мед.н., професор, завiдувач кафелри
травматологii, ортопедii та вiйськовопольовоi хiрургii !онецького
нацiонального медичного
унiверситету директор КНП <Обласна
клiнiчна травматологiчна лiкарня>

5

Серцево-судинна
хiрургiя

Орлов Антон
Геннадiйович

Лiкар-хiрург серцево-судинний
вiддiлення кардiо та
рентгенваскулярноi хiрургii
КНП кОбласне територiальне медичне
об'сднання м. Краматорськ>

6

Торакальна хiрургiя

Бакланов Микола
Сергiйович

Торокмьний хiрург хiрургiчного
вiддiлення Ns 1, Ns 2 КНП <MicbKa
лiкарня Nэ 1> KparuaTopcbKoi MicbKoi
ради

7

Урологiя

Рощiн Юрiй
Володимирович

.Щ.мед.н., професор кафедри хiрургiТ та

8

Хiрургiя

епiфанцев
Олександр
Анатолiйович

К.мед.н., асистент кафедри хiрургii,
ендос копiТ. отоларингологii,
реконструктивноi-вiдновлювал ьноi
хiрургii та променевоi дiагностики
.Щонецького нацiонального
медичного унiверситету

9

Хiрургiя серця i

Узун .Щмитро
Юрiйович

магiстральних судин

урологii,Щонецького нацiонального
медичного унiверситету

К.мед.н., завiдувач вiддiлення кардiо

та рентгонваскулярноi хiрургii,

лiкар-хiрург КНП кОбласне
територiа-пьне медиц{е об' еднмня
м. Краматорськ>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii
за напрямами <tАнестезiологiя та iнтенсивна терапiя. Гемодiалiз. Медицина
llевИкладних cTaHiB, екстрена медична допомога.
Токсикологiя. Трансфузiологiя>>
Спецiальнiсть
1

Анестезiологiя та
iнтенсивна т,ерапiя,
токсикологiя

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Белаш Олександр

миколайович

Посада, мiсце працi
Завiлувач вiддiлення анестезiологii з
палатами iнтенсивноi терапii
КНП кОбласна лiкарня iнтенсивного
лiкування м. Марiуполь>

4.

2

Анестезiологiя та
iнтенсивна терапiя в
акушерствi

Акименко Роман
Вiкторович

Завiдувач вiддiленrrя анестезiологii з
палатами iнтенсивноi терап ii
КНП <Перинатальний центр
м. Марiуполь>

J

Гемодiа.ltiз та
еферентнi методи
лiкування

Жук Олександр

Завiлувач вiддiленням програмного

4

Медицина
невiдкладних cTaHiB

Кононов Андрiй
васильович

Засryпник головного лiкаря СШМД
м. Марiуполь КНП <Обласний центр
eKcTpeHoi медичноi допомоги та
медицини катастроф>

5

Трансфузiологiя

Белянiн Володимир
Леонiдович

.Щиректор

гемодiмiзу КНП Марiупольськоi

евгенович

MicbKoi ради <Марiупольська MicbKa
лiкарня Nэ l >

КНП кСтанцiя переливання

KpoBi м. Краматорська>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiпiстраuiТ
за напрямами <<Офтальмологiя. Отоларингологiя. Сурдологiя>>
спецiальнiс,гь

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посада, мiсце працi

1

Отоларингологiя

Чибiсов Владислав
Юрiйович

Завiдувач отоларингологiчним
вiддiленням КНП <MicbKa лiкарня
Nэ З> KpaMaTopcbKoi MicbKoT рали

2

Офтальплологiя

Тарасевич Сергiй

Завiдувач офта,тьмологiчним вiддiленням
КНП KMicbKa лiкарня Nч 2> KpаlilaTopcbKoi
MicbKoi ради

J

Сурлологiя

MiHaeB Олександр

Лiкар-отоларинголог КНП <MicbKa
лiкаряя Nэ 1> KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

михайлович

Анатолiйович

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстраuiТ
за напрямами <<Епiдемiологiя. Клiнiчна лабораторна дiагностика>>
спецiальнiсть
l

Епiдемiологiя

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Балiоз paiba
Володимирiвна

Посада, мiсце працi

Лiкар-епiдемiолог Map'iHcbKoi
мiськрайонноi
фiлii
<,Щонецький обласний
ДУ
лабораторний центр МОЗ Украihи>

2

Лабораторна
дiагностика

Лебедева Тетяна
Жоржiвна

Завiдувач

клiнiко-дiагностичноi
лабораторii КНП кОбласна лiкарня
iнтенсивного
лiкування
м. МаDiуполь>

5.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
за напрямами <<Променева терапiя. Радiологiя. Рентгенологiя.
Ультразвукова дiагностика. Функцiональна дiагностика>>
Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посада, мiсце працi

Радiологiя, променева
терапiя та УЗ.Щдiагностика

Конькова Марина
Володипtирiвна

Д.мед.н, професор кафелри хiрургii,
ендоскопii, отоларингологii,

2

рентгенологiя

Стаценко Iрина
BiKTopiBHa

Лiкар-рентгенолог, завiдувач
рентгенологiчним вiдцiленням
кнп <обласний клiнiчний
протитуберкульозний диспансер>

)

Функцiональна
дiагностика

Чумарина Тетяна
Володимирiвна

Лiкар з функцiональноi дiагностики
МЩ кКол здоров'я>, КНП кОбласна
лiкарня iнтенсивного лiкуванпя
м. Марiуполь>,

Спецiа.пьнiсть

l

реконструкмвноi-вiдновлювальноТ
хiрургii та променевоi дiагностики
.Щонецького нацiонального медичного
унiверситету

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
за напрямами <tАлергологiя. Вiдновне лiкування. Гастроентерологiя.
Гематологiя. Герiатрiя. Загальна практика-сiмейна медицпна.
Ендокринологiя. Iмунологiя. Пульмонологiя>>
Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Сумарокова
AHToHiHa IBaHiBHa

спецiальнiсrь

l

Алергологiя

2

Вiдrовне лiкування,
реабiлiтацiя,

Сокрут Валерiй

Миколйович

лiкува.пьна

фiзкульryра та
спормвЕа медицшlа
фiзiотерапiя

i

Посада, мiсце працi

Лiкар-алерголог КНП <Обласна
лiкарня iнтенсивного лiкувыrня
м. Марiуполь>
.Щ.мед.н., професор, завiдувач кафелри

реабiлiтацiйноi та спортивноi
медицини Донецького нацiонального
медичного унiверситету

J

Гастроентерологiя

Супрун Олександр
Олександрович

К.мед.н., асистент кафедри внутрiшнiх
хвороб Ne 2 Донецького нацiонального
медичного унiверситеry

4

гематологiя

Чубатенко
Ва,тентина
Анатолiiна

Заступник головного лiкаря з
медичноi частини КНП <MicbKa
лiкарня Nч 3> KpaMaTopcbKoi MicbKoi
ради

6.
5

Герiатрiя

Шлегель Людмила
IBaHiBHa

Завiдувач герiатричним вiддiлепням
КНП Марiупольськоi MicbKoi ради
<Марiупольська MicbKa лiкарня
}lb

9)

6

Загальна практикасiмейна медицина

Власенко
Олександр
Борисович

Головний лiкар КНП <Щентр
первинноi медико-санiтарноi
допомоги J,,lЪ 1> KparaTopcbKoi MicbKoi
ради

7

Ендокринологiя

власенко Ганна
BiKTopiBHa

Завiдувач ендокринологiчного
вiддiлення КНП KMicbKa лiкарня
ЛЬ 2> KpaMaTopcbKoi MicbKoT рали

8

Iмунологiя

Жпанюк Юрiй

К.мед.н,, доцент кафедри внутрiшнiх
хвороб Nч 2 ,Щонецького
нацiонального медичного

Iвмович

унiверситету
9

Пульмонологiя

Козинська IHHa
Анатолiiвна

К.мед.н., асистент кафедри внутрiшнiх
хвороб No 2 .Щонецького нацiона.,rьного
медичного унiв9рситету

ПЕРСОНАЛЬНИИ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii
за tlапрямами <<Кардiологiя. Неврологiя. Нефрологiя. Ревматологiя>>
спецiальнiс,гь
1

2

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посада, мiсце працi

Карлiологiя

гетьман Свiтлана
миколаiъна

Лiкар-карлiолог вiддiлення кардiо та
рентгенваскуJurрноi хiрургii
КНП кОбласне територiальне медичне
об'еднання м. Краматорськ>

Неврологiя

Селезньова Софiя
BeHiaMiHiBHa

К.мед.н., доцепт, завiдувач кафедри
неврологii i нейрохiрургii .Щонецького
нацiоншtьного медичного

унiверситету
J

Нефрологiя та
трlшсплантологiя
(лiкування у
пiсляоперачiйний
перiод)

flapeHcbKa Вiкторiя
Леонiдiвна

Лiкар-нефролог КНП <Обласна
лiкарня iнтенсивного лiкування
м. Марiуполь>

4

ревматологiя

Белiкова Вiкторiя

Лiкар-ревматолог КНП кПокровська
клiнiчна лiкарня iнтенсивного
лiкування> Покровськоi MicbKoi рали
.Щонецькоi областi

Григорiвна

7.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групш експертiв департамепту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачiТ
за папрямами <<Органiзацiя надання медичноi допомоги населенню.
Професiйнi захворювання та профiлактичнi огляди>>
спецiа.llьнiсть

Прiзвице, iм'я, по
батьковi

Посада, мiсце працi

КНП кОбласна лiкарня

Надання
високоспецiа.пiзованоi
медичноi допомоги
населенню

Гоrryбченко Ольга
Петрiвна

.Щиректор

Органiзацiя медичноi
допомоги учасникам

Присяжний Микола
Олександрович

В.о. директора

J

Органiзацiя надання
медичноi допомоги
потерпiлим внаслiдок
aBapii на ЧАЕС

Крамаренко Олена
Сергiiвна

Лiкар зага:lьноi практикисiмейний лiкар амбулаторii Nэ 6
КНП Слов'янськоi MicbKoi ради
<I {eHTp первинноi медикосаяiтарноi допомоги
MicTa Слов'янська>

4

Органiзацiя надання
палiативноi допомоги
дорослому населенЕю

ерошенко Олена

Завiдувач госпiтальним
вiддiленням КНП .Щружкiвська
MicbKa лiкарня Nэ 2> ,Щружкiвськоi
MicbKoi ради

5

Органiзачiя надання
тералевтичноi
стацiонарноi допомоги
населенЕю

Прядка Олександр
Володимирович

Завi.ryвач терапевтичним
вiддiленням КНП <MicbKa лiкарня
Nэ l > KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради

6

Професiйнi
зФ(ворювllння та
профiлактичнi огляди

коп.пянок Свiтлана
Валерiiвна

.Щиректор КНП кСлов'янська
центра.пьна районна лiкарня>

1

2

Ато/оос

iнтенсивного лiкування
м. Марiуполь>

КНП

<Обласний

госпiта.пь д.rrя BeTepaHiB вiйни

м. Святогiрська>

IBaHiBпa

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстраuiТ
за напрямами <<Акушерство та гiнекологiя. Генетика медична та лабораторна.
Онкогiнекологiя. Планування ciM'i>

l

Спецiа,,lьнiсть

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Акушерство i
гiнекологiя

Ханча Федiр
Олександрович

Посада, мiсце працi

К,мед.н., асистент кафелри
акушерства та гiнекологii
Донецького нацiонального
медичного унiверситеry

8.

2

Генетика медична

Арбузова Свiтлана
Борисiвна

.Щ.мед.н., директор

КНП <Схiдноукраiнський

спецiалiзований центр
медичноТ генетики та
пренатальноi дiагностики>l
3

мамологiя

За,rеська Людмила

миколаiъна

4

)

онкогiнеко.погiя

Гlланування ciм'i та

репро,ryкtивне
здоров'я
6

Репродуктологiя

Завiдryвач диспансерним
вiдцiлентим КНП <Обласне
територiа,rьне медичне об'еднапня
м. Краматорськ>

Кутицька Тетяна
Вiкгорiвна

Лiкар-гiнеколог-онколог КНП

хомченко Свiтлана
Анатолiiъна

Медичний директор з медичноi
частини Кнп <обласний
перинатшIьний центр
м. Краматорськ)

Айзяryлова Ельмiра
Максутовна

.Щиректор клiнiки

Обласне територiа,rьне медичне
об'еднання м. Краматорськ>
<

репродуктивноi медицини
доктора АЙзятуловоЙ, д.мед.н,
професор кафелри акушерства i
гiнекологiТ,Щонецького
нацiонального медичного
унiверситеry

ПЕРСОНАЛЬНИИ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстраuiТ
за напрямами <<.Щитяча алергологiя.,Щитяча гастроентерологiя. .Щитяча
дерматовенерологiя.,Щитяча ендокринологiя .Щитяча iмунологiя. Щитяча
неврологiя. Педiатрiя>

1

2

Спецiальнiсr:ь

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посада, мiсце працi

!итяча алергологiя

сичова Тетяна

Лiкар

.Щитяча

Самойленко Iрина
Григорiвна

гастроентерологiя

IBaHiBHa

-

алерголог дитячий
КНП <,Щитяче територiальне
медичне об'еднання>,
KpaMaTopcbKoi мiськоi ради
К.мед.н., завiдувач кафедри
пелiатрii, неонатологii, дитячих
iнфекчiй .Щонецького
нацiонального медичного

унiверситеry

9.

з

,Щитяча

дерматологiя

ганжа Наталя
СергiiЪна

Медичний директор

КНП <.Щерматовенерологiчний
диспансер м. Марiуполя>

4

,Щитяча

ендокринологiя
(пiвленний регiон)

5

.Щитяча

ендокринологiя
(пiвденний регiон)

6

,Щитяча

7

,Щитяча

iмунологiя

неврологiя
(пiвденний регiон)

Щира Ольга
михайлiвна

Лiкар

ендокринолог дитячий
КНП Марiупольськоi MicbKoi

-

ради (Марiупольське
територiмьне медичне
об'сднантrя здоров'я дитини та
жlнки>

MapTicHKo Людмила
Леонiдiвна

ендокринолог дитячий
КНП <Багатопрофiльна лiкарня
iнтенсивного лiкування
м. Бахмут>

Мiрошнiченко
Вiкторiя BiKTopiBHa

Лiкар-iмунолог дитячий
КНП <.Щитяче територiа.llьне
медичне об'€днання),
Краматорськоi MicbKoi ради

Малiй Вiкгорiя
Леонiдiвна

Завiдувач неврологiчним
вiддiленням
КНП Марiупольськоi MicbKoi

Лiкар

-

ради (Марiупольське
територiальне медичне
об'еднання здоров'я дитини та
жiнки>>
8

,Щитяча

неврологiя
(пiвнiчний регiон)

Беличенко Лiлiя
вячеславiвна

Лiкар-пелiатр КНП <Обласна
дитяча лiкарня м. Слов'янськ>>

9

l]едiатрiя

Криштопiна Iрина
Олександрiвна

Лiкар-педiатр
КНП кСхiдноукраiнський
спецiа.,riзований центр
медичноi генетики та
пренатальноi дiагностики>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
за напрямами <<fитяча rематолоriя. Щптячi iнфекuiйнi хвороби. Щитяча
кардiоревматологiя. Щитяча нефрологiя. .Щитяча пульмонологiя.
.Щитяча психiатрiя. Щиr,яча фтизiатрiя>>
Спецiа,rьнiсr,ь
1

,Щитяча

гематологiя

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Вiльчевська Катерина
BiKTopiBHa

Посада, мiсце працi
Завiлувач центру патологii
гемостzц}у НДСЛ кОхматдит>,
м. Киiв

10.
2

J

iнфекчiйнi
хвороби

Яковенко Щмитро
Вадимович

Завiдувач iпфекцiйного вiддiлення
J,l! 2 КНП к!итяче територiмьне
об'еднання>
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

,Щитяча

Вайзер Наталiя
Ва:rерiiЪна

Завiдувач педiатричним
вiддiленням Ns l
КНП Марiупольськоi MicbKoi ради
<Марiупольське територiальне
медичне об'сднання здоров'я
дитини та жiцкиD

Ба,тичевцева Iрина

К,мед.н., доцент кафедри
педiатрiT, неонатологii, дитячих
iнфекuiй !онецького
нацiонального медичного

,Щитячi

кардiоревматологiя

4

.Щитяча

нефрологiя

в'ячеславiвна

медичне

унiверситеry
5

,Щитяча

психiатрiя

Марусечко Свiтлана
ГеоргiiЪна

Завiдувач дитячим психiатричним
вiддiленням КНП <Обласна
клiнiчна психiатрична лiкарня
м. Слов'янськ>

6

.Щитяча

фтизiатрiя

романенко Анастасiя
Анатолiiвна

Лiкар-фтизiатрКНП <Обласний
клiнi.ший протиryберкульозний

диспансерD

ПЕРСОНАЛЬНИИ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii
за напрямамп Щитяча анестезiологiя.,Щитяча нейрохiрургiя.
,.Щитяча отоларингологiя. Дитяча офтальмологiя.
Щитяча сурдолоriя. Щптяча хiрургiя>
Спецiа",rьнiст,ь
1

2

,Щитяча анесr,езiологiя

,Щитяча

нейрохiрургiя

Прiзвище, iм'я, по
батьковi
Буря Вололимир
васильович

Бадран Амер Iбрахiм

Юсуф

Посада, мiсце працi

Завiдувач вiддiленням
iнтенсивноi терапii
КНП <Обласна дитяча лiкарня
м. Слов'янськ>

Завiдувач
нейротравматологiчним
вiддiленням КНП кОбласна
клiнiчна травматологiчна
лiкарня>

J

.Щитяча

сурдологiя

головiна олена
миколаiвна

Лiкар-отоларинголог дитячий
КНП <Обласна дитяча лiкарня
м. Слов'янськ>>

11.

4

.Щитяча отоларингологiя

Байрак !митро

,Щитяча отоларингологiя

Зарецька Людмила

.Щитяча офтальмологiя

Бурковчева Вiкторiя
.Щмитрiвна

(пiвденний регiон)

5

(пiвнiчний регiон)

6

.Щитяча

хiрургiя

михайлович

Анатолiiъна

Гунькiн Аркадiй
Юрiйович

Завiдувач отоларингологiчним
вiддiленням
КНП Марiупольськоi MicbKoi
рали кМарiупольська лiкарня
Ns 4 iM. I.K. Мацука>
Завiдувач полiклiнiкою, лiкаротоларинголог КНП кОбласна
дитяча лiкарня м. Слов'янськ>
Лiкар-офтальмолог дитячий

КНП кОбласна дитяча лiкарня
м. Слов'янськr>

Лiкар-хiрург дитячий вiддiлення
дитячоi хiрургii КНП кОбласна
дитяча лiкарня м. Слов'янськ>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдеря(адмiнiстрачiТ
за iншими напрямами роботи з дiтьми та молод.цю
Спецiальнiсть

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посадq мiсце працi

Коорлиначii роботи з
дiтьми-сиротами та
дiтьми, залишеними без
батькiвського
пiкrrувшrня

Бежок Наталiя
Володимирiвна

2

Органiзацiя
амбулаторнополiклiнiчноi допомоги
дiтям

Неклюдова Тетяна
Григорiвна

Медичний директор
КНП кОбласна дитяча лiкарня
м. Слов'янськ>>

3

Органiзацiя надаЕня
палiативноi допомоги
дитячому населенню

Романов Анатолiй

В.о. директора
КНП <Краматорський будинок
дитини <Антошка>

Первинна i
реабйiтацiйнооздоровча допомога
дiтям

чибiсова олена
Анатолiiвна

Засryпник головного лiкаря з
охорони дитинства КНП кI_{еятр
первинно'i медико-санiтарноi
допомоги Ne l> Краматорськоi

1

4

Лiкар

-

невролог дитячий

КНП Краматорський будинок
<

дитини <<Аятошка>

олексiйович

MicbKoi ради, головний педiатр
м. Краматорська

12.
5

Педагог-методист

Маймуренко Натапiя
Анатолiiъна

Педагог-методист
КНП кКраматорський будтнок
дитини <Антошка>

6

Розвиток медичних
послуг дружнiх до
молодi

Смелкова Iрина
Олексацдрiвна

психолог Кнп Слов'янськоi
MicbKoi рали <I_|eHTp tlервинноТ
медико-санiтарноi допомоги
MicTa Слов'янськ>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

групи експертiв департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii
за iнцrи пr и напряjllками
Спецiальнiс,гь
1

1

J

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

Посада, мiсце працi

Громадське здоров'я

Прийменко
Ольга Леонiдiвна

Лiкар-методист КНП <I]eHTp
первинпоi медико-санiтаряоi
допомоги Nч 1> KpaMaTopcbKoi MicbKoi
ради

Експlryатацiя та
утримання рухомого i
нерухомого майна та
оснащення лiкувальних
закладiв

Жебокритський

Нача.гlьник вiддilry з капiтального
будiвництва та розвитку MaTepiMbHoтехнiчноi бази закладiв охорони
здоров'я КУ <Обласний центр з

медична статистика та

Гулино Юлiя
василiвна

Начальник КЗОЗ <Iнформацiйпоаналiти.ший цент медичноi
статистики))

iнформацiйно-ана.ltiтичне
забезпечення

олексiй
Вiкторович

матерiально-технiчного забезпечення
закладiв охорони здоров'я>

4

Медсестринство

мезенцева
Олена Юрiiвна

Голова громадського об'еднання
<Асоцiацiя молодших медичних
спечiалiстiв .Щонецькоi областi>,
медичний даректор з медсестринства
КНП <Обласний перинатальний центр
м. Краматорськ>

5

Метрологiчне
забезпечення i
стандартизацiя, охорони
прачi та технiки безпеки

Троцай Надiя
михайлiвна

Начальник групи з охорони працi та
технiки безпеки КУ <Обласний центр
з матерiально-технiчного
забезпечення закладiв охорони
здоров'я>

6

Питання цивiльного
захисту

IBaxiHa Iрина

Провiдний фахiвець з питань
цивiльного захисту КНП <!итяче
територiальне медичне об'еднання>
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

.Щиректор лепартамеЕту

Борисiвна

Володимир КОЛЕСНИК

