
ПРИСТАЙКО МАРІЯ ОЛЕГІВНА 

       Освіта - в 2009 році закінчила Національний медичний 

університет  ім. О.О. Богомольця, де навчалася на ІІ Медичному 

факультеті за спеціальністю «Лікарська справа». 

       З 2009 по 2011 роки проходила інтернатуру за спеціалізацією 

«Загальна практика – сімейна медицина» на базі КМКЛ №12 в місті 

Києва. В 2011 році отримала сертифікат лікаря спеціаліста із 

спеціальності  «Загальна практика – сімейна медицина». 

       В серпні 2011 року почала працювати в Центральній районній 

поліклініці Печерського району міста Києва в якості лікаря загальної 

практики – сімейного лікаря.  Після реформування в системі Охорони 

здоров’я переведена на посаду лікаря загальної практики – сімейної 

медицини до КНП «Центру ПМСД» Печерського району м. Києва, 

Амбулаторія №8, де і працюю по сьогоднішній день. 

Стаж роботи: 9 років. Кваліфікаційна категорія - спеціаліст за 

фахом  загальна практика - сімейна медицина. 

В січні 2018 році проходила курси стажування за спеціальністю  

«Загальна практика  - сімейна медицина» на кафедрі НМАПО ім. П.Л. 

Шупика. 

Особисті якості та риси характеру: психоемоційна стабільність,  

стресостійкість, терпіння, дисциплінованість, доброзичливість, 

чуйність. 

Веде та пропагандує здоровий спосіб життя. 

Вільно володію українською, російською, англійською мовами, 

латинь. Володіння ПК: рівень досвідченого користувача: МS Offiсe 

(Word,  Excel, PowerPoint,InternetExplorer, Opera). 

Професійні здібності:  

Володіє усіма теоретичними та практичними навиками згідно 

кваліфікації лікаря загальної практики -сімейної медицини: 

1. Надання первинної медико-санітарної допомоги. 



2. Проведення санітарно-просвітницької роботи з питання 

формування, збереження, і зміцнення здоров’я членів сім’ї. 

3. Профілактична робота спрямована на виявлення ранніх і 

прихованих форм захворювання і факторів ризику. 

4. Динамічне спостереження за станом здоров’я членів сім’ї з 

проведенням необхідних обстежень і лікувальних заходів згідно 

наказів МОЗ. 

5. Надання екстреної медичної допомоги хворим при невідкладних 

станах. 

6. Своєчасне та в повному обсязі діагностика та лікування 

захворювань в амбулаторних умовах, денному стаціонарі та на 

дому в межах компетенції  лікаря загальної практики. 

7. Своєчасне і цільове направлення хворих для одержання 

медичної допомоги на вторинному та третинному рівні медичної 

допомоги, у випадках, які виходять за рамки компетенції лікаря 

загальної практики. Госпіталізація планових та ургентних 

хворих у встановленому порядку. 

8. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності 

пацієнтів згідно чинного законодавства і направлення на МСЕК. 

9. Проведення реабілітаційних, імунопрофілактичних  заходів, 

вакцинації серед дитячого та дорослого населення. 

10. Своєчасне виявлення, діагностика і лікування  інфекційних 

хвороб, проведення протиепідемічних заходів.  

11. Ведення затвердженої форми обліково-звітної 

документації. 

12. Сприяння в організації медико-соціальної і побутової 

допомоги спільно з органами соціального захисту самотнім, 

особам похилого віку, хронічним хворим та особам з 

обмеженими можливостями. 

13. Проведення аналізу стану здоров’я населення і планування 

змісту та обсягу своєї роботи. 

14. Систематичне підвищення рівня своєї професійної 

кваліфікації шляхом самопідготовки і проходження курсів 

удосконалення лікарів. 

 


