Europass
автобиография

Лична информация
Собствено (и) име (на) /
Фамилия(и)
Адрес
Телефон

Петя Ангелова Гарджева
ул.“Хайдушка“11, с. Ягодово, пощ. Код 4113, България
Мобилен телефон: 0889243104

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане
Пол

petyagardjeva@abv.bg
българка
03.09.1970
женски

Предпочитана Лабораторен лекар/медицина
длъжност / Сфера на работа
Трудов стаж 12 години
Дати

2002 г.-лекар-микробиолог, 1998г.-лекар-ординатор

Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

ГБСМДЛ“Зинвест-К“ ООД, ул.“Царево“1, гр. Пловдив
медицина

Образование и обучение Висше - магистър
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Дати

Наименование на придобитата
квалификация

08.11.2010 -17.11.2010 – Основен курс по клинична имунология – II част
21.05.2010 – 25.05.2010 – Осми годишен лекционен курс на БАМ
25.09.2008 – 26.09.2008 – Диагностика и управление на легионелните инфекции в България
03.04.2008 – 06.04.2008 – VI-ти национален лекционен курс по Микробиология и Инфектология
09.05.2007 – 11.05 2007 – Вътрешни одити в лаборатории
19.04.2007 – 20.04.2007 – Контрол на ВБИ. Насоки в антибиотичната терапия в доболнична
помощ. Инфекции с висок епидемичен риск
12.2006 – Медицински лаборатории – специфични изисквания относно качеството и
компетентността. Система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO
15189:2006. Изисквания на органа по акредитация ИА „БСА“
24.10.2006 – 26.10.2006 – Клетъчно – медиирани отговори при вирусните и интрацелуларни
бактериални инфекции на модела хив микобактериози: значение за диагностиката и
мониторирането на специфична терапия
17.04.2006 – 21.04.2006 – Обща имунология - I част
11.04.2006 – 15.04.2006 – Лабораторни методи за изследване на клетъчния имунитет
21.10.2004 – 22.10.2004 – Серологична диагностика на хламидиални инфекции
10.11.2003 – 14.11.2003 – Болнична хигиена, методи за определяне на лекарствена
чувствителност
микробиология

Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация

Лични умения и
компетенции
Майчин език

български

Чужд език
Социални умения и компетенции
Организационни умения и
компетенции
Технически умения и
компетенции
Компютърни умения и
компетенции
Артистични умения и
компетенции
Други умения и компетенции
Свидетелство за управление на
МПС

В и М категория

Допълнителна информация
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