БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника
Громадського організації «Ліга здоров’я»
Голуб Леся Станіславівна

і

(прізвище, ім'я, по батькові)

|

Подається на члена громадської ради при Виконаному
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування посади)

органі

1

Працює головною медичною сестрою Комунального некомерційного
підприємства «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського
району м. Києва», з квітня 2012 року по теперішній час
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство України
Число, місяць і рік народження

20 січня 1979 року________________________

Місце народження

Україна, Київська область, м. Обухів
(держава, область, місто, район, село)
Освіта
середня медична освіта, сестра медична
- Київське медичне училище № 3,1998 р. Сестринська справа
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання Володіння мовами

українська - вільна
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання Грамота Департаменту охорони здоров’я з нагоди дня
медичної сестри, 2013 рік
Загальний стаж роботи 20 років
Трудова діяльність
З квітня 1999 року по листопад 1999 року - медична сестра лікарського
кабінету поліклініки Обухівської центральної лікарні.
|
З листопада 1999 року по січень 2000 року - медична сестра школи в
дитячій поліклініці № 2 ЦРДП Ватутінського ТМО м. Києва,
З січня
2000 року по вересень 2003 року - медична сестра
ендокринологічного кабінету дитячої поліклініки № 1 ЦРДП Ватутінського
ТМО м, Києва.
І
З жовтня 2003 року по грудень 2007 року - старша медична сестра
поліклінічного відділення № 2 Дитячої поліклініки № 1 У 0 3 Дніпровського
району м. Києва.
З грудня 2007 року по квітень 2012 року - головна медична сестра
Дитячої поліклініки № 1 Дніпровського району м. Києва.
З 9 квітня 2012 року по теперішній час - головна медична сестра КНП
«КДЦД дніпровського району м. Києва»

Додаткова інформація
Член Громадської організації «Ліга здоров’я»
Є експертом у галузі охорони здоров’я
Напрямок роботи у громадській раді - охорона здоров’я
Контактна інформація
Адреса: м. Київ, вул. Рогозівська, 10
тел. моб. 067 404-80-78
е-шаіі: §0ІиЬ1е5уа@икг.пеІ

мп

!

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства
протягом 2017 - 2018 років
1. Назва інституту громадянського суспільства (ІГС).
Громадська організація «Всеукраїнська ліга здоров ’я»
2. Дані про легалізацію ІГС.
Д ат а

держ авної реєстрації,

дата

та

номер

запису

в

Єдиному

державному реєст рі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про
включення

до

Єдиного

державного

реєст ру

-

31.12.2013,

10671020000019937.
Ідентифікаційний код юридичної особи - 39045211
і

3. Адреса, контакти (телефон стаціонарний, мобільний, електронна адреса).
02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 49
+380505027202
4. Мета та напрями діяльності.
Основною метою діяльності організації є задоволення та захист
законних,

соціальних, творчих, правових та інших | інтересів своїх

членів та

інших громадян України в сфері

сферах, сприяння
приведення її

реформування

медицини та інших

української

медицини

та

норм до європейських стандартів.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,
мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Протягом 2017- 2018 рр. Під час звітного періоду ГО «Всеукраїнська
ліга здоров’я» взяла активну участь у:
- громадських обговореннях концепції розвитку системи громадського
здоров'я

України; законопроектів про госпітальні округи; робочих

групах по доопрацюванню законодавчих ініціатив Комітету, а саме:
законопроектів № 2309-д та № 4456 ("Про внесення змін до основ
законодавства України про охорону здоров'я" та "Про організацію
медичного обслуговування населення в Україні") на чолі з Головою
Комітету В Р У з питань охорони здоров'я, Ольги Богомолець;

-панельній дискусії "РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я: ВИКЛИКИ,
ПРОГАЛИНИ,
Лікарської

ЗДОБУТКИ»

Ради

на

та

підтримку

трьох

засіданнях

законопроекту

Національної
про

самоврядування;

лікарське

і

- обговоренні концепції розвитку охорони здоров’я міста Києва на чолі
з Головою постійної комісії Кіїівради з питань охорони здоров’я
та соціального захисту, Олегом Гелевеєм;
-зборах

профспілкового

активу

працівників охорони здоров’я
медичних

працівників

в

Київської

на тему:

умовах

м іської

профспілки

«Проблеми захисту прав

реформування

Профспілки»;

галузі:

погляд

і

- телемостах з питань сімейної медицини, педіатрії та стоматології,
і

організованих

групою

компанії МедЕксперт,

з

якою

Організація

підписала меморандум про співпрацю та отримала можливість для її
членів безкоштовну участь у спеціалізованих семінарах';
- науково-практичній конференції з міжнародною участю «БАЗОВІ
і

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВІДНИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В
КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ Д Л Я УКРАЇНИ» (Організація
виступила співрозробником Резолюції);

|

- X V I Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств
(близько 150 лікарів міста Києва взяли активну участ ь у тематичних
симпозіумах).
Також, Організація активно висловлювала свою громадську позицію на
захист інтересів пацієнтів та лікарів:
-

В співпраці з Київської міської профспілкою працівників охорони
здоров’я була проведена в 2017 роц і спільна прес-конференція в
Іпіег/ах Україна щодо реформування охорони здоров’я в частині
зміни системи фінансування галузі та погіршення ситуації з
оплатою праці медичних працівників. В 2018 р о ц і були направлені
спільнізвернення до Директора департаменту охорони здоров’я
КМДА, В. Гінзбург, щодо необхідності збереження невідкладної
допомоги в міст і Києві.

Крім того, ГО «Всеукраїнська ліга здоров’я» виступила співорганізатором
наступних заходів:
- Круглогостолу"Роль
первинної

медико-санітарної

практика-сімейна
продовжити
сімейної
Закону

педіатричної

допомоги

медицина",

перехідний

2017

«Основи

здоров’я», звернувшись

в

на

р.

найбільш

пацієнта

територіальний

засадах

(було

надання
«загальна

запропоновано

та внести відповідні зміни до

законодавства

України

відповідним листом

вважати

системі

період повного впровадження засад

медицини до 2025 року
України

служби

прийнятним

та

принцип

до

про

охорону

ВРУ та МОЗ;

відповідаючим
закріплення

потребам

населення

за

суб’єктами надання ПМСД; наполягти на тому, що організація
первинної медико-санітарної та вторинної амбулаторної допомоги
м ає свої

особливості

для жителів великих міст, з населенням
і

і

більше мільйона, і повинна регулюватись окремими нормативноправовими

актами

(Ольга

Богомолець

запропоновану

позицію

підтримала, М ОЗ не відреагував);
-

етногостин - «Українських вечорниць» - свята для ветеранів,
волонтерів та медиків міста Києва - учасників АТО і Революції
Гідності, 2018 р.;

- М аршу лікарів на підтримку матерів загиблих воїнів АТО в рамках
святкування Д ня матері, 2018 р.;
-

Свят а Янголів в Білих халатах, до Д ня медичного працівника,
2018р.;

|

- Першого благодійного забігу у пам ’ять загиблих воїнів АТО міста
Києва "Шаную воїнів, біжу за героїв України"’, 2018 р.
8. Посада кандидата
Член ГО «Всеукраїнська ліга здоров’я »

Керівник ГО

Олександр ІВАНЧЕНКО

