ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України
з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування
АЛЄКСЄЄВА
Олена Альбертівна

- директор
України»

Асоціації

АНДРЕЄВ
Юрій Іванович

- директор БО БФ «Фонд сім’ї Андреєвих»,
представник ГО «Національний Рух «За
трансплантацію»

АРУТЮНЯН
Тігран Рубікович

- генеральний
«Odrex»

БІЄВСЬКА
Ірина Анатоліївна

- лікар-отоларинголог КНП «ЦПМСД» № 2
амбулаторія
№
2
м. Кривого
Рогу,
Дніпропетровська область

БУНІНА
Світлана Сергіївна

- виконавчий директор ГО «Об’єднання
організації
роботодавців
медичної
мікробіологічної промисловості України»

ГАВРИЛИШИН
Ольга Романівна

- молодший менеджер з питань стратегічного
розвитку (Охорона здоров’я), Американська
торговельна палата в Україні

ГОРДІЄНКО
Віталій Валерійович

- глава
Представництва
Biopharmaceuticals GmbH в Україні

ГУК
Андрій Петрович

- завідувач відділення ендоскопічної та
краніофаціальної нейрохірургії з групою
ад’ювантних методів лікування Інституту
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України

КВІТАШВІЛІ
Олександр

- консультант ВООЗ з питань надання допомоги
Міністерству охорони здоров’я та соціального
добробуту
Таджикистану
в
розробці
Національної стратегії охорони здоров’я 2030
р., консультант ЮНІСЕФ в Єрусалимі з питань
розробки системи охорони здоров’я матері та
дитини в секторі Гази, консультант ЮНІСЕФ
в Узбекистані з питань оцінки реформи
охорони здоров’я щодо надання послуг з
імунізації

КОСЯЧЕНКО
Костянтин Леонідович

- завідувач кафедри організації економіки
фармації
Національного
медичного
університету ім. О.О.Богомольця, професор

директор

«Виробники

Медичного

ліків

Дому

AbbVie

2
КОТЛЯР
Тетяна Миколаївна

- голова
правління
ГС
«Всеукраїнська
фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

НОГОВІЦИНА
Юлія Олексіївна

- директор департаменту по роботі з сім’ями та
підопічними БФ «Таблеточки»

ПОЛЯСНИЙ
Вячеслав Олексійович

- національний консультант Світового Банку

РУДЕНКО
Володимир Васильович

- директор ГС «Аптечна професійна асоціація
України (АПАУ)»

СЕРДЮК
Віктор Григорович

- президент Всеукраїнської Ради захисту прав та
безпеки пацієнтів

СМИЧОК
Євген Михайлович

- асистент
кафедри
фінансового
права
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого

СОЛОВЙОВ
Олексій Станіславович

- консультант ВООЗ, директор Інституту
медичних та фармацевтичних наук, завідувач
кафедри загальної та клінічної фармації ПрАТ
«ВНЗ Міжрегіональна академія управління
персоналом»

СТАХОВА
Наталія Іванівна

- старший лікар Центру екстренної медичної
допомоги та медицини катастроф міста Києва

ТАРАНЧУК
Дмитро Володимирович

- директор
з
АТ «Фармак»

ТОЛСТАНОВ
Олександр Костянтинович

- проректор з науково-педагогічної роботи
Національної
медичної
академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

правового

забезпечення

