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Досвід роботи

1. Назва закладу : КЗОЗ «Валківська ЦРЛ»
Період роботи : 02.2009 по теперішній час
Посада : лікар- фтизіатр
Основні посадові обов'язки
Облік та диспансерне спостереження хворих на ТБ.
Обстеження пацієнта з підозрою на ТБ за обов’язковим переліком діагностичних
процедур.
Диференційна діагностика з іншими легеневими захворюваннями;
Діагностика ТБ та визначення типу випадку.
Представлення документів на ЦЛКК для підтвердження (уточнення) діагнозу та
реєстраційної категорії хворого;
Забезпечення госпіталізації хворих з підтвердженим діагнозом ТБ 1–2 кат. та 4(ХРТБ)
кат. за показаннями до регіонального профільного туб стаціонару вторинної/третинної
медичної допомоги.
Організація та забезпечення проведення контрольованого лікування в ІФ і ПФ основного
курсу протитуберкульозної ХТ (у т.ч. ДОТ-лікування у закладах ПМСД );
Моніторинг лікування та побічних реакцій
Ведення звітно-облікової документації щодо ТБ, введення даних до реєстру хворих на
туберкульоз;
Диспансерне спостереження за хворими
Навчання працівників закладів ПМД з питань ТБ та контроль за цією роботою.

2. Назва закладу: КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського
району»
Період роботи:02.2015-19.04.2016
Посада : лікар-статистик
Основні посадові обов'язки
Здійснює збір, обробку і аналіз інформації в статистичній службі органів управління й
установах охорони здоров'я.
Складає періодичні і зведені звіти згідно з установленими статистичними формами.
Проводить статистичні і клініко-статистичні дослідження і їх аналіз. Аналізує статистичні
показники стану здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я, економіки і
фінансування охорони здоров'я, підбору й використання кадрів.
Здійснює контроль за організацією обліку й звіту в органах і установах охорони здоров'я.

3. Назва закладу: КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського
району»
Період роботи:20.04.2016- по теперішній час
Посада : головний лікар
Основні посадові обов'язки
Здійснювати керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного
законодавства України.
Організовувати лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову
діяльність закладу.
Співпрацювати з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними
закладами та забезпечувати взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу.
Аналізувати показники роботи закладу, вживати заходи щодо їх оптимізації, видавати
відповідні директивні документи з цього питання.
Забезпечувати розвиток лікувально-профілактичного закладу.
Розпоряджатись грошовими коштами та майном на користь закладу згідно з чинним
законодавством. Залучати позабюджетні асигнування.
У встановлені терміни звітувати про діяльність лікувально-профілактичного закладу.
Забезпечувати надання медичної допомоги населенню закріпленої території згідно з
виділеними бюджетними асигнуваннями.
Забезпечувати виконання Національних, галузевих та регіональних медичних та медикосоціальних програм.

Освіта

Назва навчального закладу:
рік закінчення-2004

Харківський державний медичний університет

Факультет: медичний
Спеціальність: лікувальна справа
Додаткове
навчання
(тренінги)

«Ведення випадку туберкульозу в закладах первинної медико- санітарної допомоги.
Тренінг для тренерів» 11-15 липня 2016 року,що проходив на базі Дніпропетровського
міжрегіонального тренінгового центру з питань протидії ВІЛ /СНІДУ, туберкульозу та
іншими соціальнонебезпечним хворобам

Володіння
компьютером

Рівень користувача.

Сімейний
стан

Заміжня, виховую сина.

Хоббі

Настільний теніс, вирощування квітів, читання художньої літератури.

