

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Терентьєвої Олени Вікторівни

Працює
Керівник комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5» 


Громадянство
громадянка України з народження


Число, місяць і рік народження
29  червня  1961 року


Місце народження
с. Привольне, Баштанський район,

Миколаївська область, Україна


Освіта (назва ВНЗ), рік закінчення,
вища,  Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова, 1984р.
 
№ диплому
ИВ-I № 122472


Спеціальність за освітою
педіатрія


Науковий ступінь, вчене звання
не має
(рік присудження, присвоєння, № диплома, атестата)

Володіння мовами
українська, російська


Нагороди, почесні звання
Почесна грамота «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм,  Почесна грамота «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм» Почесна грамота «За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та з нагоди Дня конституції України» (2004), 18.06.2021р. присвоєно почесне звання Заслуженого лікаря України 


Загальний стаж роботи
38 років


Депутат ради
Ні

Трудова діяльність 

Місяць і рік
Посада із зазначенням установи, організації, підприємства
Місцезнаходження установи, організації, підприємства
прийняття
звільнення


08.1984
07.1985
Лікар-інтерн  
 Обласна державна адміністрація
м. Миколаїв
07.1985
01.1997
Лікар-педіатр 
Жовтнева центральна районна лікарня 
м. Миколаїв

01.1997
02.2000
Завідуюча дитячої консультації 

Жовтнева центральна районна лікарня
м. Миколаїв

02.2000
01.2003
Заступник головного лікаря з дитинства та материнства
Жовтнева центральна районна лікарня
м. Миколаїв
01.2003
10.2003
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування сільського населення дитинства 

Жовтнева центральна районна
лікарня
       м.Миколаїв 
01.10.2003
14.01.2009
Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги 
Жовтнева центральна районна лікарня
м.Миколаїв 
14.01.2009
20.09.2010
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

Жовтнева центральна районна лікарня
м.Миколаїв
20.09.2010
10.11.2011
Заступник головного лікаря з дитинства та пологової роботи
Жовтнева центральна районна лікарня
м.Миколаїв
10.11.2011
07.09.2019
Заступник головного лікаря з медичної частини
Вітовська центральна районна лікарня реорганізовано в Міська лікарня №5
м.Миколаїв
01.09.2017
07.02.2019
В.о. головного лікаря 
Міська лікарня №5 реорганізовано в  КНП ММР «Міська лікарня №5»
м.Миколаїв
07.02.2019
по теперішній час
Головний лікар
КНП ММР «Міська лікарня №5»
м . Миколаїв



  Терентьєва Олена Вікторівна розпочала свою трудову діяльність у 1985 році дільничним лікарем-педіатром в Жовтневій центральній районній лікарні. З 1997р. переведена на посаду завідуючої дитячої консультації. У 2011 році призначена на посаду заступника головного лікаря з медичної частини.
З 07 лютого 2019 року Терентьєва Олена Вікторівна призначена на посаду головного лікаря.
          Терентьєва О.В. – має  вищі  кваліфікаційні категорії «Педіатрія» та «Організація та управління охороною здоров’я».
           У червні 2021року Олена Вікторівна отримала почесне звання «Заслужений лікар України»
          За роки професійної діяльності Терентьєва О.В. неодноразово була відзначена на рівні керівництва міста Миколаєва.
          Під чітким керівництвом Олени Вікторівни було організовано своєчасне надання медичної допомоги хворим на короновірусну хворобу.
За період своєї трудової діяльності зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, який володіє необхідним обсягом знань та методів лікування. Вмілий лікар-організатор, здатний до вирішення питань організації процесу надання медичної допомоги населенню. Завдяки її організаційним здібностям покращується матеріально-технічна база: проводяться капітальні і поточні  ремонти приміщень, лікарня поповнюється новим, сучасним медичним обладнанням, вводяться нові методи лікування і обстеження хворих.


