Освіта
Спеціальність
Лікарська
кваліфікація
Професійний
досвід:

Вища
1998-2004 Сумський державний університет, медичний факультет
Лікар
«Фтизіатрія»
04.09.2015 року – по теперішній час заступник директора з організації
протитуберкульозних заходів ДУ «Український центр контролю за
соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
Квітень 2013 року – по 04.09.2015 завідувач відділу планування та
організації надання медичної допомоги хворим на туберкульоз ДУ
«Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами
МОЗ України», старший спеціаліст з лікування туберкульозу в
рамках впровадження 2 фази 9 раунду гранту Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в ДУ «Український
центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
Січень 2013 – квітень 2013 року консультант з діагностики та
лікування в рамках впровадження 2 фази 9 раунду гранту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
Березень 2012-грудень 2012 року спеціаліст з діагностики та
лікування групи впровадження ДУ «Всеукраїнський центр контролю
за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
Березень 2012 - червень 2012 року фтизіатр ДУ «Всеукраїнський
центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
Листопад 2007 – лютий 2012 року Хмельницький міський
тубдиспансер, лікар.
Серпень 2005- жовтень 2007 року Тростянецька центральна районна
лікарня, районний фтизіатр, позаштатний районний пульмонолог, за
сумісництвом лікар-статистик і лікар-методист (звільнилася у
зв’язку із зміною місця проживання та сімейного стану).
Серпень 2004 – серпень 2005 року лікар-інтерн в Сумскому обласному
протитуберкульозному диспансері.

Досвід роботи та
вміння

Аналіз стану реалізації виконання програм протидії туберкульозу та
надання пропозицій щодо їх удосконалення.
Участь у підготовці пропозицій щодо надання спеціалізованої
лікувально-профілактичної допомоги хворим на туберкульоз особам
для прийняття відповідних рішень Міністерством охорони здоров’я
України.
Участь в контролі за впровадженні робочого плану в рамках гранту
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією за компонентом «Туберкульоз» суб реципієнтів ДПтСУ та
«Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»
Участь у розробці проектів нормативно-правових актів щодо
удосконалення законодавства у сфері запобігання поширенню
туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб (Протокол ТБ,
Протокол щодо надання медичної допомоги дітям, хворим на
туберкульоз, наказ МОЗ України щодо організації надання медичної
допомоги хворим на МРТБ, які лікуються ПТП, закупленим за кошти

Глобального фонду, наказ МОЗ України щодо впровадження
зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень тощо).
Організація та контроль за наданням медичної допомоги регіонами
хворим на мультирезистентний туберкульоз, в тому числі, які
лікуються ПТП ІІ ряду, що закуплені за кошти Глобального фонду;
аналіз результатів надання медичної допомоги в пілотних регіонах,
вирішення проблемних питань та удосконалення зазначеного
напрямку роботи.
Збір та аналіз інформації від протитуберкульозних закладів
Проведення моніторингових візитів до закладів, що надають медичну
допомогу хворим на туберкульоз, для надання організаційно методичної допомоги та оцінки їх діяльності.
Участь у формуванні запитів з регіонів на складання заявок на
централізовану закупівлю за рахунок коштів Державного бюджету
України та за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією за компонентом «туберкульоз»
лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки,
обладнання тощо.
Участь в підготовці заявки до Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом «туберкульоз»
Взаємодія з МОЗ України, ДУ «Національний інститут фтизіатрії
та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН», ДПтСУ, іншими
державними органами та неурядовими, міжнародними організаціями
Надання оперативної інформації щодо впровадження проекту
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією, у тому числі підготовка та представлення інформації у
вигляді презентацій, звітів, доповідей.
Підготовка проектів відповідей та розгляд звернень від заявників.
Участь в підготовці регулярних звітів до Глобального фонду в частині
виконання програмної діяльності.
Участь в розробці інформаційно-просвітницьких
актуальних
проблем
контролю
туберкульозу
статистичного довідника тощо).

матеріалів з
(аналітично-

Участь в Комплексній зовнішній оцінці національних заходів з
протидії туберкульозу в Україні за участю міжнародних експертів,
2015
Проведення тренінгів для фахівців, які надають медичну допомогу
хворим на туберкульоз державного (цивільного та пенітенціарного)
та неурядового сектору
Виконання інших обов'язків і завдань, визначених керівником.

Додаткові
навички

Володію основними навичками роботи ПК (інтернет, Word, Excel, Power
Point).
Маю посвідчення водія категорії «В», досвід водіння 2 роки.

Тренінги

Тренер з питань впровадження реєстру хворих на туберкульоз, моніторингу
і оцінки, тренінгів для сімейних лікарів та неурядових організацій з питань
туберкульозу
9-10 липня 2015 року участь у якості доповідача у міжнародній конференції
«Здоров’я за гратами. ВІЛ/СНІД, туберкульоз та інші соціально небезпечні
захворювання»
27-31.10.2014 участь у 45-й Всесвітній конференції Спілки із здоров'я легень,
Барселона, Іспанія,»Соціально небезпечні захворювання: виклики,
можливості та розвиток»
21 – 28 серпня 2014 року 19 International training course on tuberculosis control,
Tartu, Estonia
17 квітня 2014 року тренінг з використання Excel
22 – 25 листопада 2013 року тренінг для тренерів з використання
електронного Реєстру хворих на туберкульоз
15 – 17 травня 2013 року курс «Теорія і практика розроблення проектів
правових актів»
11 - 12 вересня 2012 року «Забезпечення ефективної системи МІО з
коінфекції ТБ/ВІЛ: облік та звітність, співпраця ТБ та СНІД служб щодо
обміну даними та управіння стратегічною інформацією», Київ
26 серпня -07 вересня 2012 року «International Advanced Training Course on
Clinical Management of Dtug-Resistant Tuberculosis for WHO Europe Region
countries», Рига
2010 «Эффективная деятельность: цели, эмоции, время. Профиль личности
удачливого человека. Принципы эффективного тайм - менеджмента»,
Кемер

