Порядок зарахування слухачів на цикли спеціалізації
Направленню на спеціалізацію має передувати заміщення лікарської
(провізорської) посади в закладах охорони здоров'я – стажистом з цієї
спеціальності (п.2.1.3. наказу МОЗ України № 166 від 22.07.93 р.).
Лікарі (провізори), які не відпрацювали за державним розподілом 3 роки
після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі, зараховуються на
цикли спеціалізації з дозволу МОЗ України (п.2, 6 «Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за
державним замовленням», затвердженого Постановою КМУ від 22.08.1996 р. №
992).
Навчання лікарів (провізорів) в інтернатурі, на циклах спеціалізації та на
циклах стажування завершується атестацією на визначення знань та
практичних навичок з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста з
конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста встановленого
взірця. Термін дії сертифіката лікаря-спеціаліста – 5 років.
Лікарі, які закінчили лікувальний, педіатричний, медико-профілактичний
і стоматологічний факультети, зараховуються на цикли спеціалізації, що не
відповідають профілю спеціальності отриманої у ВМНЗ, за дозволом МОЗ
України.
Право
кожного
лікаря
підвищити
кваліфікацію
шляхом
післядипломного навчання пов’язане з обов’язком медичного закладу,
відповідного управління охорони здоров’я забезпечити йому таку
можливість.
Навчання медичних працівників лікувально-профілактичних закладів,
що фінансуються за кошти державного бюджету, здійснюється за рахунок
держави.
При зарахуванні на цикли спеціалізації при собі мати:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

путівку (завірену підписом керівника лікувального закладу, який
направляє на курси та печаткою),
посвідчення про відрядження (для іногородніх),
паспорт (оригінал та копія),
диплом про закінчення ВУЗу (оригінал та завірена копія),
свідоцтво про одруження, якщо диплом виданий на інше прізвище
(завірена копія),
посвідчення (або сертифікати лікаря-спеціаліста) про закінчення
інтернатури (оригінали та завірені копії),
копія трудової книжки (завірена),
копія направлення МОЗ на роботу (для лікарів, які не відпрацювали за
державним розподілом 3 роки після закінчення інтернатури),
2 фотографії розміром 3х4.

Копії документів мають бути завірені відділом кадрів установи, яка
направляє на цикл або нотаріально.
При собі необхідно мати два медичних халати, дві шапочки та змінне
взуття.

