
Відомості про професійні досягнення
Глоби Валерія Івановича,

інваліда війни та Чорнобилю, головного лікаря комунального закладу охорони
здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка № 3», члена Запорізького

обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Спілка інвалідів-
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»

Глоба Валерій Іванович народився 14 квітня 1949 року в с.  Провіденіє
Чукотського району Камчатської області.

Після закінчення школи працював укладальником цегли на Полтавському
заводі будматеріалів, з грудня 1966 р. по 1968 р. - на  заводі № 20 м. Полтава
токарем-автоматником.

З травня 1968 року служив у лавах Радянської Армії, проходив службу в
Північній групі військ у Німеччині, у травні 1970 року звільнений в  запас.  У
вересні 1970 року вступив до Полтавського медичного  стоматологічного
інституту на факультет стоматології, який закінчив у 1975 році. За державним
розподілом був направлений в 3-ю стоматологічну поліклініку  м. Запоріжжя
для роботи лікарем-стоматологом.

З 1980 року наказом Запорізького ГЗО призначений головним  лікарем
3-ї міської стоматологічної поліклініки, де і працює до цього часу.

У 1987 році у складі  бригади медичних працівників м.  Запоріжжя  брав
участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За  високу якість
роботи і  професіоналізм у ліквідації  наслідків аварії  на  ЧАЕС нагороджений
грамотою Запорізького ОЗО, є відмінником охорони здоров'я.

У 2006 році КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка № 3», яку очолює
В.І. Глоба, пройшла акредитацію, їй присвоєно вищу акредитаційну категорію.

Глоба  В.І.  уміло  поєднує  роботу  адміністратора  з  роботою  лікаря-
ортопеда  (вища  категорія  за  спеціальністю).  Добре  знає  і  володіє  всіма
сучасними  методами  надання  ортопедичної  допомоги.  Бере  участь  у
підготовці і підвищенні кваліфікації зубних лікарів і зубних техніків, передає свої
знання  і  досвід  молодим  фахівцям,  студентам  Української  медичної
стоматологічної академії, є керівником їх виробничої практики. Як організатор
(вища  категорія  з  організації)  добре  знайомий  з  показниками  роботи
стоматологічних установ, може здійснити аналіз діяльності  стоматологічної
поліклініки.  Як  керівник  вимогливий  до  себе  і  до  своїх  підлеглих,  має
заслужений  авторитет  у  співробітників  і  пацієнтів.  Бере  активну  участь  у
суспільному  житті  установ  району  і  міста.  Є  членом  правління  Асоціації
стоматологів Запорізької області.

КЗОЗ  «Міська  стоматологічна  поліклініка  №  3»  однією  з  перших
упровадила  метод  поетапної  роботи  зубних  техніків,  лікування  слизової
оболонки геліо-неоновим лазером, напилення стоматологічних робіт  нітридом
титану.

У 2003 році Архієпископом Запорізьким і Мелітопольським Василем
В.І.  Глоба  нагороджений  орденом  преподобного  Агапіта  Печерського  за



значний внесок у розвиток стоматологічної служби міста. У 2004 році він став
лауреатом  міжнародної  нагороди  «Слов'янська  Слава»  за  значний  внесок  у
розвиток економіки поліклініки і відродження духовності слов'янської єдності.

У 2004 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України,  у  2012
році  Указом  Президента  України  нагороджений  орденом  „За  заслуги"  III
ступеня. Більш як 10 років є головою ревізійної комісії  обласної асоціації
«Інваліди  Чорнобиля»,  член  правління Асоціації  стоматологів  Запорізької
області.


