
Ключова інформація:  

Багаторічний досвід лікувальної та організаційної роботи в обласних 

протитуберкульозних закладах Одеського регіону на посаді лікаря-фтизіатра, 

а в подальшому завідуючою легенево-терапевтичного і диспансерного 

відділень. Досвід роботи програмним фахівцем з питань туберкульозу у 

Всеукраїнському благодійному фонді «Фонд Розвитку Громадського 

Здоров'я», який був субреципієнтом Міжнародної неурядової організації 

PATH. Досвід роботи спеціалістом з лікування туберкульозу на 

національному рівні у ДУ "Український центр контролю за соціально 

небезпечними хворобами МОЗ України". 

 

Досвід роботи:  

Спеціаліст з лікування туберкульозу  

квітень 2013 - теперішній час (2 роки 4 міс.)  

ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами 

МОЗ України" (http://ucdc.gov.ua)  

1. Надання організаційно - методичної допомоги з питань профілактики, 

діагностики та лікування туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ лікувально - 

профілактичним установам незалежно від їх підпорядкування.  

2. Участь у моніторингу та оцінці виконання програмних заходів з протидії 

ТБ та ко-інфекції ТБ/ВІЛ в частині надання медичної допомоги та виконання 

стандартів з ІК.  

3. Забезпечення збору та аналізу оперативної інформації від регіонів України.  

4. Участь в розробці нормативно - правових актів щодо вдосконалення 

законодавства у сфері запобігання поширенню ТБ та інших соціально 

небезпечних хвороб, зокрема щодо його приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів.  

5. Розробка тренінгових матеріалів та проведення тренінгів для користувачів 

реєстру хворих на туберкульоз. 

6.Адміністрування реєстру хворих на туберкульоз на національному рівні. 

7.Участь в удосконаленні системи фармацевтичного менеджменту.  

 

Програмний фахівець  

травень 2012 - грудень 2012 (8 міс)  

Всеукраїнська благодійна організація "Фонд розвитку громадського здоров'я"  

За цей період брала участь у розробці тренінгових матеріалів тренінгу 

«Моніторинг та оцінка протитуберкульозної програми на центральному та 

регіональному рівнях», їх аналізі та перегляді. Надавала технічну допомогу 

тренерам при підготовці до тренінгів, організовувала тренінги з питань 

впровадження якісної ДОТС, брала участь в тренінгах в якості тренера з 

питань організації ведення випадку туберкульозу, у тому числі 

мультирезистентного туберкульозу, моніторингу та оцінки 

протитуберкульозної програми на центральному та регіональному рівнях, 

здійснювала супервізії тренінгів. Вела програмну документацію, проводила 



аналіз результатів роботи регіональних моніторингових команд і готувала 

звіти.  

 

Завідуюча диспансерного відділення  

березень 2010 - травень 2012 рік (2 роки 3 міс)  

Одеський обласний протитуберкульозний диспансер  

Мої функціональні обов'язки полягали в організації амбулаторної допомоги 

хворим різними формами туберкульозу на рівні області з урахуванням 

стандартів інфекційного контролю, брала участь в роботі центральної 

лікарської консультативної комісії з підтвердження діагнозів «Туберкульозу» 

хворим, в т.ч. МР ТБ, хворим ТБ / ВІЛ ко-інфекції, брала участь в 

кураторських візитах в райони області, інші протитуберкульозні установи з 

метою проведення супервізії роботи лікарів - фтизіатрів цих установ.  

 

Завідуюча легенево-терапевтичного відділення  

травень 2008 - лютий 2010 (1 рік 10 міс)  

Одеська обласна протитуберкульозна клінічна лікарня  

У цей період в спектр моїх обов'язків, крім лікувальної роботи, входила 

також організація та проведення моніторингу та аналізу роботи відділення, 

контроль за роботою персоналу відділення, організація лікарського 

менеджменту на рівні відділення, навчання персоналу, консультування 

хворих з туберкульозом та ТБ / ВІЛ ко-інфекцією в інших лікувальних 

установах міста Одеси, вивчення і впровадження національних і 

міжнародних стандартів і протоколів в практичну роботу на рівні відділення.  

 

Лікар-фтизіатр  

лютий 2004 - травень 2008 (4 роки 4 міс)  

Одеська обласна протитуберкульозна клінічна лікарня  

Ведення хворих різними формами туберкульозу, в т.ч. туберкульозного 

менінгіту, хворих з поєднаною патологією ТБ / ВІЛ ко-інфекції.  

 

Медична сестра  

липень 1991 - серпень 1994 року (3 роки 2 міс)  

Одеська міська клінічна лікарня №10  

 

Освіта 

Державний медичний університет (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2001  

Лікувальна справа, лікар фахівець  

 

Медичне училище №2 (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 1991  

Сестринська справа, медична сестра молодший спеціаліст  

 

Володіння мовами  



Англійська - нижче середнього  

Російська - рідна  

Українська - вільно  

 

Тренінги, у якості тренера 

 

5-денний тренінг для фтизіатрів протитуберкульозних закладів України 

«Моніторинг та оцінка індикаторів діагностики та лікування хворих на 

туберкульоз з використанням когортного аналізу» 

Рік проведення квітень 2015 

 

5-денний тренінг для фтизіатрів протитуберкульозних закладів України 

«Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу» 

Рік проведення березень 2015 

 

3-денний тренінг для представників НУО з питань організації Інфекційного 

контролю ТБ  

Рік проведення жовтень 2014 

 

3-денний тренінг для представників НУО з питань організації Інфекційного 

контролю ТБ  

Рік проведення вересень 2014 

 

тренінг для користувачів «Ведення реєстру хворих на туберкульоз (e-TB 

Manager)» (Донецьк, Україна) 

Рік проведення 2014 

 

тренінг для користувачів «Ведення реєстру хворих на туберкульоз (e-TB 

Manager)» (Київ, Україна) 

Рік проведення 2014 

 

тренінг для користувачів «Ведення реєстру хворих на туберкульоз (e-TB 

Manager)» (Київ, Україна) 

Рік проведення 2014 

 

тренінг «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-фтизіатрів 

(Луцьк, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-

фтизіатрів» (Чернігів, Україна) 

Рік проведення 2012 

  



тренінг «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-

фтизіатрів» (Суми, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-

фтизіатрів» (Дніпропетровськ, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Моніторинг та оцінка протитуберкульозної програми на 

центральному та регіональному рівнях» (Київ, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-

фтизіатрів» (Київ, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

Участь у розробленні тренінгів 

 

Тренінг з забезпечення ефективного використання підсистеми аналізу та 

графічного відображення даних (Дешбордів) реєстру хворих на туберкульоз 

(на базі програми e-TB Мanager) та аналізу залишків ПТП для прийняття 

управлінських рішень на обласному рівні. 

Рік розроблення 2015 

 

Тренінг «Ведення випадку ТБ, ХРТБ та звітування за допомогою 

реєстру хворих на туберкульоз». 

Рік розроблення 2015 

 

Тренінг для користувачів реєстру хворих на туберкульоз  

(e-TB Manager) 

Рік розроблення 2013 

 

Тренінг з питань моніторингу і оцінки для центральних і регіональних 

моніторингових команд із супервізії (підрозділів моніторингу) 

Рік розроблення 2012 

 

Курси, тренінги, сертифікати  

 

тренінг на тему: «Лікування, моніторинг та нагляд ТБ і МР ТБ на 

амбулаторному етапі» 

Рік закінчення 2015 (Рига, Латвія) 

 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ведення 

хворих на МР ТБ на стаціонарному та амбулаторному етапах, міжнародні 

підходи та національний досвід» 

Рік участі 2015 (Київ, Україна) 

 

45-а Всесвітня конференція зі здоров’я легень на тему «Ініційовані громадою 

рішення на користь наступних поколінь»  

Рік участі 2014 (Барселона, Іспанія) 

 

тренінг на тему: «Відпрацювання заходів щодо поліпшення роботи ЦЛКК  

ХР ТБ» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2014 

 

тренінг на тему: «Теорія і практика розроблення проектів правових актів»  

(Київ, Україна)  

Рік закінчення 2013 

 

тренінг для тренерів з використання реєстру хворих на туберкульоз (e-TB 

Manager) (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2013 

 

тренінг з управління лікарськими засобами. Належний моніторинг та оцінка.  

(Київ, Україна)  

Рік закінчення 2013 

 

тренінг для тренерів на тему: «Розробка тренінгових матеріалів відповідно до 

потреб цільової аудиторії» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2012  

Набула досвіду і можливість брати участь у розробці й перегляді тренінгових 

матеріалів відповідно до потреб цільової групи.  

 

тренінг для тренерів на тему: «Ведення випадку мультирезистентного 

туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і 

протоколів» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2012  

Набула досвіду і можливість проведення тренінгів з даної тематики.  

 

тренінг на тему: «Планування та організація туберкульозного інфекційного 

контролю» (Донецьк, Україна)  

Рік закінчення 2012  

Поглибила теоретичні знання і відпрацювала практичні навички на базі 

Донецької обласної протитуберкульозної клінічної лікарні з питань 

інфекційного контролю, відповідно до національних і міжнародних 

стандартів і протоколами.  

 



тренінг на тему: «Надання якісних послуг з контролю на туберкульоз у 

загально лікувальній мережі» (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Відпрацювала алгоритми надання первинної протитуберкульозної допомоги 

населенню в загальній лікувальній мережі.  

 

тренінг на тему: «Ефективне спілкування та консультування з питань 

туберкульозу та ВІЛ / СНІДу» (Гаспра, АР Крим, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Набула досвіду ефективного спілкування та можливість проведення перед-і 

після тестового консультування з питань туберкульозу та ВІЛ / СНІДу.  

 

тренінг на тему: «Ведення випадку туберкульозу та контроль за поширенням 

мультирезистентного туберкульозу» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Розширила і поглибила знання з питань ведення випадку туберкульозу та 

контролю за поширенням мультирезистентного туберкульозу відповідно до 

національних і міжнародних стандартів і протоколами.  

 

навчальний курс «Діагностика та лікування ко-інфекції ВІЛ / туберкульоз» 

(Київ, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Отримала необхідні поглиблені знання з питань ведення випадку ко-інфекції 

туберкульозу та ВІЛ інфекції.  

 

клінічна ординатура з фтизіатрії на кафедрі фтизіопульмонології Одеського 

державного медичного університету (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2004  

В період навчання в клінічній ординатурі, крім лікувальної роботи займалася 

науковою діяльністю, поглибленням теоретичних і практичних знань в галузі 

фтизіатрії.  

 

інтернатура з фтизіатрії на кафедрі фтизіопульмонології Одеського 

державного медичного університету (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2002  

Після закінчення інтернатури присвоєно звання лікаря-спеціаліста за фахом 

фтизіатрія.  

 

Додаткова інформація  

водійське посвідчення категорії В.  

 

Комп'ютерні навички  

Microsoft Word, Excel, Outlook.  

 

Наукова діяльність  



в період навчання в інтернатурі та клінічній ординатурі на кафедрі 

фтизіопульмонології Одеського державного медичного університету.  

 

Особисті якості  

Працездатність, відповідальність, чесність, акуратність, комунікабельність, 

здатність до швидкого навчання, постійне прагнення до кращого і тільки 

вперед.  

 

Захоплення та інтереси  

Все в своєму житті роблю для своєї сім'ї та дітей. 


