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У 1984 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут (ТДМІ). 1984-1986
роки – навчання у клінічній ординатурі при кафедрі інфекційних хвороб ТДМІ. 1986-1989
роки – аспірант цієї ж кафедри. З 1989 по 1994 рр. працював асистентом кафедри
інфекційних хвороб ТДМІ.

З 1994 року працює в Сумському державному університеті на посадах асистента,
доцента, завідувача кафедри інфекційних хвороб. Тема дисертації на здобуття вченого
ступеня доктора медичних наук «Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості
шигельозу, оптимізація лікувальних заходів». Входить до складу спеціалізованої вченої
ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями
14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.13 «Інфекційні хвороби» при
ВНМУ ім. М. І. Пирогова
. Педагогічний стаж понад
25
років, лікарський – 31
, лікарська категорія вища. Є автором понад
49
0 наукових праць
, з них – 1 монографія, 1 довідник, 1
8
посібників, затверджених МОЗ та МОН України, ряд методичних рекомендацій, 6
авторських свідоцтва на винахід та патенти тощо. Проводить велику
організаційно-методичну роботу в лікарні, в інституті та лікувально-профілактичних
закладах області. Постійно впроваджує в лікувальний процес нові методи лікування.
Експерт МОЗ України з інфекційних хвороб.
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Чемич М.Д. неодноразово вносив на розгляд керівництва обласного управління охорони
здоров’я пропозиції на покращання організації та підвищення рівня спеціалізованої
медичної допомоги населенню. Був ініціатором та безпосередньо розробляв, а зараз
продовжує впроваджувати обласну програму “Антигепатит”. Є головою ГО "Асоціація
інфекціоністів Сумщини
",
член правління
ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів
"
. Постійно організовує обласні та
Всеукраїнські науково-практичні конференції
, присвячені проблемам інфектології. Неодноразово нагороджений грамотами
Всеукраїнської асоціації інфекціоністів
та грамотами МОЗ України, відзначався подяками Сумської облдержадміністрації.

М. Д. Чемич та А.О. Сніцарь разом з колективом клініки інфекційних хвороб імені З. Й.
Красовицького створили музей інфекційної служби, розпочатий за ініціативою і
активною участю професора З. Й. Красовицького.
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