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 Наталія Петрівна 

Дем’янчук   
 

 лікар функціональної 

діагностики   

структурного підрозділу  

«міська поліклініка № 4» 
 

 

 
Приймає в СП МП №4 по вул. Вовчинецькій 196А, згідно 

графіку (2-й поверх 221 каб.); 

- Запис на прийом згідно електронного направлення і талона 

на прийом з реєстратури; 

- Кваліфікаційна категорія – вища; 

- Стаж роботи по спеціальності 20 років; 

- В 1985 році закінчила Івано-Франківський державний 

медичний інститут, факультет – лікувальна справа; 

-  З 1996 року працювала в міській поліклініці № 2 , а з 2000 

року – в міській поліклініці № 4; 

- З 2010 року виконує обов`язки завідуючої діагностичного 

відділення. 
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Ірина Ярославівна 

Катрій 
 

 лікар-ендокринолог   

структурного підрозділу  

«міська поліклініка № 4» 
 

 

 

 

 

Приймає в СП МП 4, що знаходиться за адресою 

вул. Вовчинецька,196а, другий поверх, 225 

кабінет. 

Записатися на прийом можна в реєстратурі за 

телефоном 0662790390, 0680720390, 56-95-65 та 

на медичній платформі Medics. 

В 1985р. з відзнакою закінчила Івано-

Франківський медичний інститут.  

Працює ендокринологом 35 років. Лікар вищої 

категорії Останні 24 роки працює в СП «МП№ 4» 

м. Івано-Франківська. 
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Марченко Ірина 

Ярославівна   
 

 лікар УЗД   

структурного підрозділу  

«міська поліклініка № 4» 
 

 

 

 

 

Приймає в КНП МП4 по вул.Вовчинецькій, 196А 
Згідно графіка (2 пов. 232 кабінет). 
Кваліфікаційна категорія – перша. 
Стаж роботи – 13 років. 
Записатися на прийом можна за телефонами: 
096 361 77 17 
066 279 03 90 
та на медичній платформі Medics 
Закінчила Івано-Франківський медичний 
університет в 2006р. 
З 2008 року працює лікарем УЗД. 
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 Надія Василівна 

Паращук  
 

 лікар-отоларинголог   
структурного підрозділу 

«міська поліклініка № 4» 

 

 

Приймає в СП МП 4, що знаходиться за адресою 

вул. Вовчинецька,196 а, другий поверх, 220 

кабінет. 

Записатися на прийом можна в реєстратурі за 

телефоном 0662790390, 0680720390 та на 

медичній платформі Medics. 

Кваліфікаційна категорія – друга. 

Стаж роботи по спеціальності 12 років. 

У 2008 році закінчила Івано-Франківський 

державний медичний університет, за 

спеціальністю – лікувальна справа. 

2008 – 2010рр. – інтернатура на базі відділення 

оторино-ларингології Івано-Франківської 

обласної клінічної лікарні. 

   З 2010 року по даний час працює в СП «МП 4». 
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Ольга Іванівна  
Перегінська 

 

    сімейний лікар 
Структурного підрозділу 
«Міська поліклініка №4» 

 

 

Приймає в СП “МП №4” по вул.Вовчинецькій 196А, з 

згідно графіка (другий поверх, 215 кабінет). 

Записатися на прийом можна за телефоном  

0662790390, 0680720390, 56-95-65 та на медичній 

платформі Mediсs.  

Кваліфікаційна категорія - вища.  

Стаж роботи за спеціальністю 36 років.  

В 1974 році закінчила Івано-Франківський 

державний медичний інститут, факультет - 

лікувальна справа.  

З 2002 року працює сімейним лікарем Міської 

поліклініки №4 , а в даний час працює структурному 

підрозділі « Міська поліклінініка №4» КНП «ЦПМКДД».  
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Лариса Орестівна 

Репета 

 
лікар-інфекціоніст    

структурного підрозділу  

«міська поліклініка № 4» 
 

 

 
 

Приймає в СП «МП№4»  по вул. Вовчинецька, 196 А 

згідно графіка з 8.30 до 16.12 щодня  (перший поверх 

127 кабінет). 

Кваліфікаційна категорія - друга. 

Стаж роботи - 13 років. 

Записатися на прийом можна за телефонами 

0662790390, 0680720390, 56-95-65 та на медичній 

платформі Mediсs. 

Закінчила Івано-Франківський медичний інститут в 

2006 році.  

З 2009 по 2013 року працювала терапевтом в СП «МП 

№2», з  2013 року лікар-інфекціоніст  в СП «МП №4».  

З 2018 р. до 2020 р на посаді міського інфекціоніста.   
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 Роман Богданович 

Чіх   
 

 лікар-травматолог   

структурного підрозділу  

«міська поліклініка № 4» 
 

 

 
Приймає в СП МП №4 по вул. Вовчинецькій 196А, згідно 

графіку (1-й поверх 116 каб.); 

- Запис на прийом згідно електронного направлення і талона 

на прийом з реєстратури; 

- Записатися на прийом можна в реєстратурі за телефоном 

0662790390, 0680720390, 56-95-65 та на медичній 

платформі Medics. 

- Кваліфікаційна категорія – друга. 

- Стаж роботи по спеціальності 8 років; 

- У 2010 році закінчила Івано-Франківський Національний 

медичний університет, факультет – лікувальна справа; 

-  2010-2012 роки – інтернатура на базі травматологічного 

відділення МКЛ № 1. 

-  З 2013 року по даний час працює в СП «міській поліклініці     

№ 4». 

 

 

 

 

 



               ღ   З турботою про Ваше здоров’я   ღ 
         

                  

 
 

 Василь Петрович 

Шалева   
 

 лікар-терапевт   

структурного підрозділу  
«міська поліклініка № 4» 

 

 

 
 

 

 

Приймає в СП МП №4 по вул. Вовчинецькій 196А, згідно 

графіку (2-й поверх 238 каб.); 

- Запис на прийом згідно електронного направлення і талона 

на прийом з реєстратури; 

- Записатися на прийом можна в реєстратурі за телефоном 

0662790390, 0680720390, 56-95-65 та на медичній 

платформі Medics. 

- Загальний стаж по спеціальності - 20 років; 

- У 1982 році закінчив Івано-Франківський державний 

медичний інститут, факультет – лікувальна справа; 

-  З 1983р. по 1986р. працював в амбулаторії с.Манява 

Богородчанського району зав.амбулаторією.  

- З 1987р. по 2004р. працював в Івано-Франківському 

міськздороввідділі зав. оргметодкабінетом. 

- З 2004-2005рр. працював дільничним терапевтом в міській 

поліклініці № 2. 

-  З 2008 року по даний час працює в СП «міській поліклініці     

№ 4». 
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 Любов Яківна 

Шалева   
 

 лікар-терапевт   

структурного 

підрозділу  

«міська поліклініка 

№ 4» 
 

 

 
 

 

 

Приймає в СП МП №4 по вул. Вовчинецькій 196А, згідно 

графіку (1-й поверх 121 каб.); 

- Запис на прийом згідно електронного направлення і талона 

на прийом з реєстратури; 

- Записатися на прийом можна в реєстратурі за телефоном 

0662790390, 0680720390, 56-95-65 та на медичній 

платформі Medics. 

- Загальний стаж роботи – 39 років, по спеціальності - 32 

роки; 

- У 1982 році закінчила Івано-Франківський державний 

медичний інститут, факультет – лікувальна справа; 

-  З 1982р. по 1989р. працювала в обласному 

онкодиспансері. 

-  З 1989 року по даний час працює в СП «міській поліклініці     

№ 4». 
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Андрій Іванович 

Щербій 

 
Лікар 

ортопед-травматолог 

структурного підрозділу 

«міська поліклініка № 4» 

 
  

Приймає в СП «МП 4», що знаходиться за адресою вул. 

Вовчинецька,196 а, перший поверх, 116 кабінет. 

Записатися на прийом можна в реєстратурі за 

телефоном 0662790390, 0680720390 та на медичній 

платформі Medics. 

Кваліфікаційна категорія - друга.   

Стаж роботи по спеціальності 6 років. 

У 2013 році закінчив Івано-Франківський державний 

медичний університет, за спеціальністю - ортопедія і 

травматологія. 

2015р. - інтернатура на базі відділення травматології 

Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. 

З 2015 року по даний час працює в СП «МП 4». 
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Стасюк Надія Іванівна 

 
Лікар загальної практики 

сімейної медицини 
Структурного підрозділу    
«міської поліклініки №4» 

 

 

 

Приймає в СП МП №4 по вул. Вовчинецькій 196а, згідно 
графіку ( 2-й поверх 213каб) 

Записатися на прийом можна в реєстратурі за 

телефоном 0662790390, 0680720390 та на медичній 

платформі Medics.     

Запис на прийом згідно онлайн реєстрації або талона на 
прийом з реєстратури; 
Кваліфікаційна категорія – вища; 
Стаж роботи по спеціальності 18 років 

В 1982 році закінчила Івано-Франківський державний 
медичний інститут, факультет – лікувальна справа ; 
З 1982року по 1997 рік працювала терапевтом в 
Ямпільській ЦРЛ Сумської області. 

З 1998 року по 2002 рік терапевтом у в/ч АТ043  
З 2003 року і по теперішній час  лікарем ВЗПСМ в СП 
МП №4. 
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Сверида Галина 

Богданівна 
 

Лікар-кардіолог 
Структурного 

підрозділу  «міської 
поліклініки №4» 

 

 

 

 
 Приймає в КНП «ЦПМКДД» СП «МП№4»  по вулиці 

Вовчинецькій 196А згідно графіку ( 2 поверх,  240 кабінет). 
 Записатися на прийом можна за телефонами  0342 56 95 65, 

0662790390, 0680720390 та на медичній платформі Medics. 
 Кваліфікаційна категорія – вища 

    Стаж роботи за спеціальністю – 26 років . 
 В 1995 році закінчила Івано-Франківську державну медичну 

академію, факультет – лікувальна справа , після закінчення 
академії проходила інтернатуру на базі ЦМКЛ- терапія. З 1997 

року по даний час працює кардіологом амбулаторного 
прийому в КНП «ЦПМКДД» СП «МП№4» . 

 Постійно працює над підвищенням свого теоретичного та 
практичного рівня , регулярно навчається на курсах 
вдосконалення інститутів та університетів Львова та Івано-

Франківська, бере активну участь в конференціях, з`їздах 
кардіологів всіма необхідними знаннями та практичними 

навиками для ефективного надання кардіологічної допомоги 
дорослому населенню., засіданнях асоціації. 

 Володіє   

 
 


	Андрій Іванович Щербій

