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رئيس قسم إعادة التأهيل، أخصائي إعادة التأهيل، أخصائي العالج
الطبيعي.

الدرجة العلمية: دكتوراه.

 الخبرة المهنية: 14 سنة.
اللغات: األوكرانية، الروسية، اإلنجليزية.

العالج الطبيعي وإعادة التأهيل بعد اإلصابات وأمراض الجهاز العصبي.
العالج الطبيعي وإعادة التأهيل بعد إصابات وأمراض العظام.

العالج الطبيعي وإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من إضطرابات متعددة في ظروف العالج المكثف.
العالج الطبيعي ألمراض العمود الفقري ومتالزمات ما بعد الجراحة.

العالج الطبيعي وإعادة تأهيل مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 (عالج مكثف، مستشفى، مضاعفات ما بعد فيروس كورونا).

المهارات المهنية:
 

جامعة والية لفيف للثقافة البدنية والكلية الرياضية إلعادة التأهيل البدني - أخصائي. لفيف، 2006-2002.
الجامعة الوطنية للتعليم البدني ورياضات أوكرانيا - قسم العالج الطبيعي / المحرز، دراسات عليا - دراسات الدكتوراه - مرشح العلوم، 2019-2015.

PFF المعتمد. درس عىل أساس مركز إعادة التأهيل البولندي "الروح +" كراكوف، بولندا من 01/08/19 إىل 10.02.19. تلقى مؤهالت أخصائي PNF أخصائي
INTERNATIONAI.PNF أخصائي 2019-2019.

خصائي إعادة تأهيل الدهليزات المعتمدة. درس عىل أساس المستشفى التشيكي متعدد التخصصات "Motul" في براغ، جمهورية التشيك. تلقيت شهادة إلعادة
التأهيل الدهليزي لقسم إعادة التأهيل والطب الرياضي كلية الطبية بجامعة كارلوف 2020-2019.

التعليم:
 

info@vitality-stemcells.com

خصائي العالج الطبيعي. الممارسة الخاصة، ، 2008 - 2011.
أخصائي العالج الطبيعي. المركز اإلقليمي ألطفال إعادة التأهيل المعقدة ذوي اإلعاقة، 2008 - 2011.

مدلك. مجمع فندق "بيرجسبيتز"، غراتس، النمسا. 2011- 2012.
أخصائي العالج الطبيعي. عيادة طب األسرة "نخب"، كييف، 2012 - 2014.

أخصائي العالج الطبيعي. مستشفى المركز العامل "Medstroy"، كييف، 2012 - 2017.
أخصائي العالج الطبيعي. مستشفى Kiev City Clinical № 8 قسم ، كييف، 2017 - 2020.

أخصائي العالج الطبيعي. . قسم التخدير والعالج المكثف. كييف، 2018 - 2021.
مدرس - أكاديمية إنددي (العالج الطبيعي وإعادة التأهيل في إصابات وأمراض الجهاز العصبي المركزي)، 2019 - 2021.

المعالج البدني - مستشفى . قسم العالج المكثف، المستشفى، 2020 - 2021.
مستشار قسم خدمة إعادة التأهيل من التخدير والعالج المكثف لمعهد جراحة المخ واألعصاب. أ. روموديانوفا، 2019 - حتى اآلن.

.N.V - 2020 ،جامعة جرينتشينكو كييف. قسم التأهيل البدني والجزر البيولوجي كييف
رئيس قسم إعادة التأهيل، مجموعة شركات الطبية أدونيس، 2021 - سيئة. زمن.
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