
Резюме   
 

Чайка Ірина Володимирівна 
 
 Адреса: м.Львів ,вул. Поповича,2 кв.6 
 Дата народження :3 жовтня  1969р.н 
 тел.моб.  0965559449 
e-mail: chajka03@gmail.com 
Освіта –вища медична.  
 В 1993р.-закінчила навчання у Львівському державному  медичному інституті. 
 
     Професійний досвід: 
1993р.- зарахована на посаду лікаря-інтерна за   спеціальностю інфекційні 
хвороби. 
1995р.- зарахована на посаду  лікаря-інфекціоніста кабінету інфекційних 
захворювань  Жовківської ЦРЛ; 
2002 р.-  переведена на посаду лікаря-інфекціоніста кабінету інфекційних 1МКЛ 
ім. Князя Лева; 
2008 р.- переведена на посаду завідувача амбулаторно- поліклінічним 
відділенням КЗ «Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі 
СНІДом». 
 
     Професійний досвід: 
 
2002 р.- курс підвищення кваліфікації на базі ЛДМУ  
ім. Д. Галицького за спеціальністю “Клінічна  імунологія”.  
2004 р.- курс підвищення кваліфікації  “Вірусологія”.  
2004 р.- ПАЦ  – присвоєно першу кваліфікаційну категорію.  
2007р.- курс підвищення кваліфікації “Протокольний підхід щодо лікування 
хворих на імунопатологію” ;  « Початок антиретровірусної терапії у дорослих»  
2008 р.- курс підвищення кваліфікації на базі ЛДМУ за спеціальністю  «Клінічна 
імунологія». 
2008р.- передатестаційний цикл,  присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. 
2008р.- курс підвищення кваліфікації   «Основи проведення антиретровірусної 
терапії у дорослих», «Поглиблене вивчення  АРТ  і лікування ОІ у дорослих», 
«Ко-інфекція ВІЛ/туберкульоз» 
2010р.  – участь у тренінгу з питань замісної підтримуючої терапії (м. Київ);  
2010р. -  участь у тренінгу «Міжрегіональний семінар з питань моніторингу 
використання та забезпечення АРВ  препаратами із застосуванням 
електронного інструменту»(м.Вінниця). 
2010р.- участь у тренінгу «Міжрегіональний семінар з питань аналізу та 
використання даних моніторингу АРТ» »(м.Вінниця). 
2010р.- участь у тренінгу «Нейрокогнитивні порушення  при ВІЛ-інфекції» (м. 
Київ);  
2010р.- участь у семінарі «Надання допомогои хворим на ВІЛ/СНІД»   
(м. Львів) 



2010р.- участь у Національній науково –практичній конференції з міжнародною 
участю з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя- разом» (м. Київ); 
2011р.-курс тематичного удосконалення «Добровільне консультування та 
тустування на ВІЛ- інфекцію»  (м. Київ); 
2011р.-курс тематичного удосконалення « Опортуністичні інфекції у ВІЛ- 
інфікованих пацієнтів: діагностика, лікування,профілактика» 
2011р.- участь у тренінгу «Планування закупівель та моніторинг використання 
АРВ-препаратів» (м. Київ); 
2011р.- участь у тренінгу «Планування закупівель та моніторинг використання 
АРВ-препаратів» (м.Вінниця); 
2012р.- участь у тренінгу «Планування та адміністрування програм 
АРТ(регіональний рівень)» (м.Вінниця); 
2013р.- передатестаційний цикл,  підтверджено вищу кваліфікаційну категорію 
з інфекційних хвороб. 
2014р.- участь у тренінгу для тренерів «Лікування ВІЛ-інфекції у дорослих» (м. 
Київ); 
2014р.- участь у учбовому курсі «Резистентність ВІЛ до антиретровірусних 
препаратів та їх моніторинг» (м. Київ); 
2014р.- участь у учбовому курсі «Закупівельно- постачальний цикл АРВ- 
препаратів» (м. Київ); 
2014р.- участь у учбовому курсі «Тубуркульоз і ВІЛ-інфекція:діагностика і 
лікування,ведення випадку» (м. Київ);   
2015р.-    участь у тренінгу «Постійне підвищення якості»  (м. Київ); 
2015р.- участь у семінарі-нараді «Удосконалення обліково-звітньої 
документації з питань лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та методів 
інтерпретації результатів досліджень» (м. Київ); 
2015р.  -  участь у семінарі-нараді «Забезпечення ефективної системи 
моніторингу та оцінки лікувальних програм у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу» (м. 
Київ); 
2015р.  - участь у тренінгу для тренерів « Організація ведення випадку ко-
інфекції ВІЛ/ТБ в Україні» (м. Київ); 
2015р.- курс тематичного удосконалення «Інтенсивна терапія інфекційних 
хворих». »(м.Львів)                                                                                  
2015р.- участь у навчальному курсі  з підвищеннякваліфікації «Опортуністичні 
інфекції,супутні стани та захворювання»(м.Львів) 
2015р.- участь у тренінгну «Формування єдиних підходів щодо регіональних 
портреб у антиретровірусних препаратах з метою сталої відповіді на епідемію 
ВІЛ- інфекції в Україні» 
2016 р.- участь у Третій національній науково –практичній конференції з 
міжнародною участю з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя- разом» (м. 
Київ); 
2016 р.- участь у навчальному курсі  з підвищення кваліфікації «Ко-інфекція 
ВІЛ/ГС»(м.Київ); 
2016р.- участь у навчальному курсі  з підвищення кваліфікації «Консультування 
та тестування на ВІЛ» »(м.Львів); 
2017- участь у навчальному тренінгу «Лікування ВГС із застосуванням 
противірусних препаратів прямої дії для представників груп ризику в Україні»; 



2017р.- участь у навчально- тренінговому курсі «Нові аспекти лікування ВІЛ-
інфекції.ОптимізаціяАРТ»  »(м.Київ). 
 
 
Додаткові вміння:  
-знання: ПК Microsoft Office (Word,Excel…)Internet Explorer ; 
-вільне володіння письмовою та усною українською, російською мовами 
Особисті якості:  
не боюся роботи, привчила себе багато і відповідально  
працювати. Для справи найважливішим вважаю результати.  Зможу ефективно  
застосовувати отримані  раніше досвід і  
знання. Володію особистими якостями, такими як: комунікабельність,  
ініціативність,дисциплінованість, відповідальність,досконалість, бажання  , 
можливість працювати плідно як самостійно, так і в команді. 
 
 
 
 


