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Комунальний
заклад
«Херсонський
обласний
протитуберкульозний диспансер» Херсонської обласної
ради
заступник головного лікаря з диспансерної роботи,
головний фтизіатр управління охорони здоров’я
У 1987 році закінчила Тернопільський медичний інститут
по спеціальності «Лікувальна справа».
З 1987 по 1988 рр. – інтернатура за фахом «фтизіатрія».

Досвід роботи:
 1988 року лікар – фтизіатр Херсонського обласного протитуберкульозного
диспансеру;
 2001 р. - 2004 р. - завідувачка диспансерним відділенням Херсонського обласного
протитуберкульозного диспансеру;
 з 2004 р. - заступник головного лікаря облтубдиспансеру з диспансерної роботи та
головний позаштатний фтизіатр Департаменту охорони здоров’я Херсонської
облдержадміністрації.
Додаткові відомості:
У 2002 році атестована на вищу кваліфікаційну категорію з фтизіатрії, яку в
черговий раз підтвердила у 2012 році. У 2008 році атестована на вищу кваліфікаційну
категорію з організації і управління охороною здоров’я.
У своїй роботі постійно вдосконалюю нові форми та методи роботи, сприяю
підвищенню кваліфікації працівників свого відділення та лікарів – фтизіатрів області.
Крім вирішення організаційних питань, веду консультативний прийом хворих.
Готую аналітичні довідки на колегію обласного управління охорони здоров’я та
координаційну раду з туберкульозу Херсонської облдержадміністрації. З 2006 року
введена в склад атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я.
З 2004 року беру участь в робочих групах Міністерства охорони здоров'я
України з питань вдосконалення нормативної бази контролю за туберкульозом в
Україні.
Неодноразового
проходила навчання з питань ведення та лікування
туберкульозу та ВІЛ – асоційованого туберкульозу по лінії Бюро ВООЗ в Україні,
міжнародної неурядової організації «Програма оптимальних технологій в охороні
здоров’я».
З 2006 року координую впровадження в області ДОТС – стратегії, є тренером
курсу «Організація протитуберкульозної допомоги в установах загальної лікувальної
мережі», «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до міжнародних та
національних стандартів і протоколів», “Ведення звітно-облікової документації по
туберкульозу і мультирезистентному туберкульозу та когортний аналіз»,
«Впровадження інформаційної системи e-TB Manager», «Забезпечення ефективної
системи МіО з конфекції ТБ/ВІЛ: облік та звітність, співпраця ТБ та СНІД служб щодо
обміну даними та управління стратегічною інформацією».
Провела 8 тренінгів «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до
міжнародних та національних стандартів і протоколів», 2 тренінги «Ведення звітно1

облікової документації по туберкульозу і мультирезистентному туберкульозу та
когортний аналіз», 3 тренінги «Ведення випадку туберкульозу в загальній лікувальній
мережі», 5 тренінгів для фтизіатрів «Ведення випадку мультирезистентного
туберкульозу (МРТБ)», 22 тренінги «Ведення випадку мультирезистентного
туберкульозу (МРТБ) для лікарів загальної лікувальної мережі», 2 тренінги для
тренерів по проведенню навчальних заходів за темою «Ведення випадку туберкульозу
відповідно до міжнародних та національних стандартів та протоколів».
У 2012 році розробила презентації для участі у проведенні тренінгів з
соціальними працівниками, священиками області. У 2013 році провела 2 тренінги для
спеціалістів пенітенціарної служби області та тренінг для тренерів по проведенню
навчальних заходів за темою «Алгоритм раннього виявлення, діагностики та
лікування туберкульозу у осіб, які знаходяться в закладах пенітенціарної системи
України» в рамках проекту «Покращення виявлення туберкульозу в пенітенціарних
установах України».
Брала участь в написанні Ситуаційного аналізу
з ко-інфеції ТБ/ВІЛ,
Інструменту оцінки спільної діяльності з подолання ко-інфекції ВІЛ/ТБ на
регіональному рівні, що був розроблений на основі керівництва ВООЗ з моніторингу
та оцінки спільної діяльності по боротьбі з ТБ/ВІЛ, Аналітичного звіту за
результатами опитування «Оцінка моделей амбулаторного лікування туберкульозу в
Україні» на замовлення ВООЗ в Україні, стендового виступу на
4-му
Європейському Регіональному Конгресі фтизіатрів та пульмонологів, Уніфікованого
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз для дорослих та
Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ко-інфекція (Туберкульоз/ВІЛінфекція/СНІД)».
Маю досвід управління діяльністю на обласному рівні, стратегічного
планування, моніторингу та оцінки у сфері охорони здоров’я. За час роботи
допомагала приймати обґрунтовані та поінформовані рішення, а також досягти
успішних результатів в проблемних ситуаціях шляхом переговорів.
Ознайомлена з міжнародними рекомендаціями щодо моніторингу та оцінки
заходів протидії туберкульозу.
В повному об’ємі володію пакетом Microsoft Office, Microsoft Excel.
Веду роботу як з державними, так із недержавними організаціями щодо
виявлення, лікування та профілактики туберкульозу (організація та проведення
семінарів-тренінгів, акцій, робота зі ЗМІ).
Надаю консультаційні послуги щодо туберкульозу в рамках виконання проекту
USAID «Посилення боротьби з туберкульозом в Україні». У рамках даного проекту
брала участь в організації та проведенні міжрегіонального семінару з проблемних
питань поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції, провела вечір запитань та
відповідей із читачами Херсонської обласної бібліотеки ім. Гончара, членами Спілки
жінок, семінар для членів обласної ради та голів координаційних районних рад з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, семінари із лікарями –
фтизіатрами, спільний семінар із лікарями – інфекціоністами, головними лікарями
первинної медико-санітарної допомоги області.

2

