
Освіта:  
1985-1992 рр.- навчалась на педіатричному факультеті Харківського медичного інституту, 

закінчила його по спеціальності «Педіатрія» 

З 1992 р. по 2000 працювала лікарем-педіатром в міській дитячій поліклініці. 

З 02.2000 р. –працювала фтизіатром, спочатку дитячим, з 10. 2001 по  07.2006.р.-лікарем-

ординатором ПТД № 8 м. Харкова, з 07.2006 по 03.2009 – завідуючим відділенням туб. 

стаціонару міського ПТД. 

 З 03.2009 р. у зв`язку з реорганізацією міської фтизіатричної служби та розформуванням 

ПТД, перейшла працювати в Обласний протитуберкульозний диспансер на посаду лікаря-

фтизіатра консультативної поліклініки. 

 В 11.2010 р. переведена на посаду зав. стаціонарним відділенням, ким являюсь по 

теперішній час. 

 

Досвід роботи: 

 - з 11.2010 р. – теперішній час – завідуюча фтизіотерапевтичним відділенням № 3 

Харківського обласного протитуберкульозного диспансеру № 1; 

- з 11.2009 р. – теперішній час – керівник кабінету мультирезистентного туберкульозу 

ХОПТД № 1, являюсь голоою ЦЛКК по ХРТБ, займаюсь реєстрацією випадків МРТБ в 

Харківській області, веденням випадків, складанням статистичної звітності по МРТБ в 

Центр по контролю за соц.. захворюваннями, приймаю участь в раціональному розподілі 

препаратів другого ряду на обласному рівні. Займаюсь обліком хворих МРТБ, які 

лікуються за кошти Глобального фонду в Харківському регіоні, складанням щотижневої 

та щомісячної звітності. 

- з 12.2011 по 09.2012 являлась обласним  координатором проекту «Покращення 

діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику у сільській місцевості 

та у малих містах України», що впроваджувався в рамках програми ВООЗ ТВ-Reach. 

- з 09.01.13 до 24.01.13 в рамках співробітництва з «Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в 

Україні» проводила збір даних для дослідження «Доступ пацієнтів, хворих на 

туберкульоз, до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, якість його 

проведення та подальший їх супровід щодо діагностики та лікування ВІЛ-інфекції» по 

Луганській області. 

- з 08.2013 до 07.2015 провела 5-тиденні тренінги в рамках проекту ХОУП, що забезпечує 

реалізацію проекту Посилення боротьби з туберкульозом в Україні (USAID) для лікарів 

закладів первинної медико-санітарної допомоги «Ведення випадку туберкульозу в 

закладах первинної медико-санітарної допомоги» - два в Харкові, один – в Києві, один – в 

Дніпропетровську для лікарів пенітенціарної служби,  три тренінги на тему «Ведення 

випадків МРТБ» в Дніпропетровську, ТОТ для медичних сестер «Ведення випадків 

туберкульозу»  в Дніпропетровську і тренінг для мультидисциплінарних команд 

«Організація ведення випадку ТБ/ВІЛ ко-інфекції в Харкові. 

  - з 06. 2013 до 06. 2014  являлась керівником кластеру в Харківській області (7 районів) в 

дослідженні медикаментозної стійкості до протитуберкульозних препаратів, яке 

проводилось спочатку як пілотний проект, а потім як повноцінне дослідження на 

національному рівні за підтримкою USAID, Державної служби України з питань протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та World Health 

Organization. 

    - в вересні 2012 р. і в жовтні 2013 і 2014 р.р. в рамках співробітництва з «Кімонікс 

Інтернешнл, Інк.», виконання завдання STbCU Ob1 Робочого плану,  була залучена до 

Копіювання даних результатів лікування хворих на туберкульоз в Харківській області з 

розподілом за статтю та ВІЛ статусом. 

- Пройшла підготовку на тренінгу на тему: «Моніторинг та оцінка протитуберкульозної 

програми на центральному та регіональному рівнях» 21-24 травня 2013 р. в м. Київ 

 



 Лікарський стаж - 23 років, фтизіатричний стаж – 16 років. Лікарська категорія - вища. 

 

Знання та навички: 

-Володію всіма методиками та навичками, які необхідні в роботі завідуючого 

стаціонарним відділенням протитуберкульозного диспансеру. 

-Володію навичками перевірки стану організації роботи закладів охорони здоров’я 

з виявлення, діагностики, профілактики та лікування хворих на туберкульоз , адекватності 

призначених схем лікування хворих на ТБ, моніторингу згідно з чинними нормативно-

правовими актами та стандартами, дотримання вимог стандартів інфекційного контролю  

-Володію навичками складання статистичної звітності різних ступенів складності. 

-Комп`ютерні навички: впевнений користувач з 1997 р.: Windows, MS Office в 

повному обсязі, Internet, необхідні навички для ведення медичної документації на 

комп`ютері. 

-Володію російською та українською мовами. Іноземні мови – базовий рівень 

англійської, іспанської, французької.  

-Маю права категорії «В» і керую автомобілем.  

 


