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Барсегян Алла Анатоліївна  закінчила Одеський державний медичний
університет  в 1994 році за спеціальністю « лікувальна справа».
Після закінчення інституту у 1994 році була  зарахована на посаду лікаря –
інтерна,  за  спеціальністю  «терапія»   у  Баштанську  центральну  районну
лікарню. 
З  липня  1996  року  по  квітень  1999  року  працювала  на  посаді   терапевта
Баштанської  центральної  районної  лікарні.  З  1999  року  по  2011  року
працювала на посаді лікаря терапевта Волжськоі міської поліклініки № 3.  З
01.08.2011 року по 08.11.2012року працювала на посаді заступника головного
лікаря  з  медичного  обслуговування  населення  Баштанської  ЦРЛ   З
09.11.2012року  призначена  на  посаду  головного  лікаря  Баштанської
центральної районної лікарні.
        Барсегян  Алла Анатоліївна на  всіх  ділянках  проявила  себе,  як
висококваліфікований спеціаліст, освічена людина, талановитий організатор.
 За  її  безпосередньою  участю  впроваджені   нові  методи  організації
лікувального  процесу.  З  початку  року  продовжується  активна  робота  по
створенню  лікарні  інтенсивного  лікування  на  базі  КНП  «Багатопрофільна
лікарня Баштанського району» 
5 вересня 2016 року відкрито відділення нефрології та діалізу. 
У березні  2018року відкрито нові сучасні відділення невідкладних станів,
відділення анестезіології  та реанімації з ліжками для інтенсивної терапії, де
медична допомога буде надаватися  цілодобово кваліфікованим персоналом
лікарів.  В  подальшому   планується  втілення  проекту  «Реконструкція
лікувального корпусу  - центра дитячої реабілітації та лікувального корпусу
хоспіс.    Вона бере активну участь у суспільному житті лікарні
Алла  Анатоліївна   цілеспрямований  керівник,  користується  по  праву
заслуженим авторитетом серед усіх медичних працівників району. 
У  роботі  з  пацієнтами  виявляє  високий  гуманізм,  людяність,  чесність,
принциповість,  готовність  нести  всю  відповідальність  за  стан  здоров’я
кожного із них.  Не рахуючись з особистим часом, станом власного здоров’я
виконує  свої  функціональні  обов’язки  на  високому  професійному  рівні,
впроваджує в роботу нові технології, стандарти надання медичної допомоги.



        Алла Анатоліївна постійно підвищує свій  професійний рівень.
Має  вищу  кваліфікаційну  категорію  лікаря  зі  спеціальності  «управління
охороною   здоров’я»,  вищу  кваліфікаційну  категорію   зі  спеціальності
«терапія»,має сертифікат лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Нефрологія»,
у  2020  році  закінчила  Миколаївський  національний  аграрний  університет,
здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр спеціальність Публічне
управління та адміністрування професійна кваліфікація магістр управитель з
адміністративної діяльності.  
Барсегян Алла Анатоліївна є постійним представником управління охорони
здоров’я  на  обласних та районних конференціях та семінарах.
За час роботи на посаді головного лікаря Баштангської центральної лікарні
була  відзначена  Подякою  Міністерства    охорони  здоров’я,  нагороджена
Почесною  грамотою  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації,
Баштанської районної державної адміністрації,  Баштанської районної ради.
Під  час  роботи  директором  Комунального  некомерційного  підприємства
«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради
Миколаївської  області  нагороджена  Почесною  грамотою  Миколаївської
обласної ради.    


