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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П Е Р Е Л І К
N 57 від 15.03.96
м.Київ
vd960315 vn57

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 1996 р.
за N 282/1307
Затверджено
наказом
Міністерства
охорони
здоров'я України від 15.03.96 р.
N 57 ( z0279-96 )

Перелік
закладів охорони здоров'я, де проводяться медичні
втручання при здійсненні зміни (корекції) статевої
належності
1. Київське
спеціалізоване
психоневрологічне
медичне
об'єднання - для проведення психіатричної
корекції
статевої
належності та обстеження.
2. Київський
науково-дослідний
інститут
клінічної
та
експериментальної хірургії - для проведення хірургічної корекції
статевої належності.
3. Київська міська клінічна лікарня N 22, кафедра гінекології
N 1 Київського державного медичного університету - для проведення
хірургічної корекції статевої належності.
Затверджено
наказом
Міністерства
охорони
здоров'я України від 15.03.96 р.
N 57 ( z0279-96 )
Склад постійно діючої комісії з питань зміни
(корекції) статевої належності
1. Ворник Б.М.

- Голова
комісії,
завідуючий
Київським
науковим організаційно-методичним центром
сексології та андрології, к.м.н.
2. Квасневський О.Л. - заступник
Голови
комісії, начальник
відділу
охорони
психічного
здоров'я
Міністерства охорони здоров'я України
3. Горпинченко І.І. - завідуючий
відділенням
сексопатології
Київського НДІ урології та нефрології АМН
України, д.м.н.
4. Імшинецька Л.П.
- головний науковий співробітник Київського
НДІ урології та нефрології АМН України,
д.м.н.
5. Говорун Т.В.
- старший
психолог
Київського
центру
сексології та андрології, доцент кафедри
психології
Державного
педуніверситету,
к.п.н.
6. Лучицький Є.В.
- завідуючий
відділом
Київського
НДІ
ендокринології та обміну речовин, д.м.н.
7. Большова О.В.
- завідуюча відділом
дитячої
ендокринної
патології НДІ ЕОР, к.м.н.
8. Бандік В.П.
- доцент кафедри акушерства та гінекології
Українського
державного
медичного
унівеситету, к.м.н.
9. Насінник О.А.
- головний
психіатр
Управління
охорони
здоров'я м.Києва, к.м.н.
10. Назаренко І.О.
- лікар-хірург вищої категорії Київського НДІ

11. Хохоля О.В.
12. Наконечний А.Т.

13. Волжева Н.Б.
14. Азарова І.Г.
15. Король Н.С.
16. Юдін Ю.Б.

17.

клінічної та експериментальної хірургії
- лікар-хірург Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії
- завідуючий
відділенням
Київського
спеціалізованого
психоневрологічного
медичного об'єднання
- лікар-психоендокринолог
Республіканського
психоневрологічного центру
- юрист Київського
центру сексології
та
андрології
- лікар-сексопатолог
Київського
центру
сексології та андрології
- начальник Управління психічного здоров'я
Головного
управління
охорони
здоров'я
м.Києва, к.м.н.
- особа, додатково введена в комісію
на
бажання пацієнта
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