
                                                                                           

 
 

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМIНIСТРАЦIЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я 
10014, Житомир, вул. Мала Бердичівська,25, тел. 47-44-22, тел-факс 47-44-98, 

 eskulapzt@gmail.com 
 

          13.06.2019р.  № 2590/051 
  на №__________ від __________ 
 

 
Керівникам обласних, міських,  
районних закладів охорони здоров’я  
та центрів ПМСД 

 
 

Управління охорони здоров’я просить до 01.09.2019 року подати план - 

заявку на 2020 р. згідно потреби у підвищенні кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів з медичною освітою. В плані обов’язково вказати потребу: 

первинного (спеціалізація) та повторного (удосконалення) підвищення 

кваліфікації циклів медичних кадрів, у відповідності до наказу МОЗ України № 

198 від 07.09.1993р. (додаток 1).  

Курси підвищення кваліфікації будуть проходити на базі відділення 

післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

 
 
 
 
 

Начальник управління  (підпис існує) М.П. Суслик 
 
 
 
 
 
 
 
                Вик. Шатило В.Й. 
                      43-08-91 

mailto:eskulapzt@gmail.com


Додаток 1 
 

П Л А Н - З А Я В К А 
підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів  

на 2020 рік 

№ 
п/п 

Назва циклів та контингент слухачів 
(відповідно до наказу 

МОЗ України № 198 від 07.09.1993 р.) 

Форма навчання 

Всього Удосконалення 
(кількість 
слухачів) 

Спеціалізація 
(кількість 
слухачів) 

1 2 3 4 5 
1.  Організація охорони здоров’я 

(головні та старші медсестри ЗОЗ, заступники 
головних лікарів  з медсестринства, медичні 
сестри – координатори в ЗОЗ) 

  

 

2.  Організація охорони здоров’я 
(Фельдшери ФАП, амбулаторій )  не передбачена  

3.  Організація охорони здоров’я 
(фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, 
училищ та дитячих дошкільних закладів) 

 не передбачена 
 

4.  Терапія 
(медсестри терапевтичних відділень і кабінетів)  не передбачена  

5.  Кардіологія та інтенсивна терапія 
(медсестри кардіологічних відділень і 
кабінетів) 

  
 

6.  Неврологія 
(медсестри неврологічних відділень і кабінетів)  не передбачена  

7.  Швидка та невідкладна допомога 
(фельдшери (медсестри) станцій та відділень 
швидкої та невідкладної медичної допомоги) 

  
 

8.  Наркологія 
(фельдшери, медсестри наркологічної служби)    

9.  Акушерство 
(акушерки пологових будинків і відділень)  не передбачена  

10.  Акушерство 
(акушерки жіночих консультацій та оглядових 
кабінетів) 

 не передбачена 
 

11.  Акушерство 
(акушерки ФАП, здоровпунктів)  не передбачена  

12.  Хірургія 
(операційні та старші операційні медсестри)    

13.  Хірургія  
(медсестри хірургічних відділень і кабінетів)  не передбачена  

14.  Травматологія та ортопедія 
(медсестри перев’язочних, травматологічних та 
травматолого-ортопедичних відділень і 
кабінетів) 

  

 

15.  Трансфузіологія  
(медсестри станцій, відділень і кабінетів 
переливання крові) 

  
 

16.  Амбулаторно-поліклінічна справа 
(медсестри терапевтичних дільниць і відділень 
профілактики) 

  
 

17.  Інфекційні хвороби 
(медсестри інфекційних відділень і кабінетів)    

18.  Фтизіатрія 
(медсестри протитуберкульозних диспансерів, 
лікарень, відділень і санаторіїв) 

  
 

19.  Психіатрія 
(медсестри психіатричних установ)    



20.  Анестезіологія та реанімація 
(медсестри-анестезістки відділень 
анестезіології і реаніматології) 

  
 

21.  Гінекологія 
(медсестри гінекологічних відділень і 
кабінетів) 

  
 

22.  Дерматовенерологія  
(медсестри дерматовенерологічних відділень і 
кабінетів) 

  
 

23.  Оториноларингологія 
(медсестри ЛОР відділень і кабінетів)    

24.  Стоматологія 
(помічники лікарів стоматологів, зубні 
гігієністи, медсестри стоматологічних 
кабінетів) 

  

 

25.  Стоматологія 
(зубні лікарі)  не передбачена  

26.  Ортопедична стоматологія 
(зубні техніки)  не передбачена  

27.  Офтальмологія 
(медсестри очних відділень і кабінетів)    

28.  Функціональна діагностика 
(медсестри відділень і кабінетів 
функціональної діагностики) 

  
 

29.  Фізіотерапія 
(медсестри фізіотерапевтичних відділень і 
кабінетів) 

  
 

30.  Лікувальний масаж 
(медсестри масажних кабінетів)    

31.  Дієтотерапія 
(медсестри по лікувальному харчуванню)    

32.  Медична статистика 
(медстатистики установ охорони здоров’я)    

33.  Лікувальна фізкультура 
(інструктори, медсестри по лікувальній 
фізкультурі) 

  
 

34.  Лікувально-діагностичні процедури 
(медсестри процедурних кабінетів)  не передбачена  

35.  Педіатрія 
(медсестри дитячих відділень)    

36.  Педіатрія 
(медсестри педіатричних дільниць, кабінетів 
здорової дитини, кабінетів профщеплень) 

  
 

37.  Педіатрія 
(медсестри палат новонароджених дітей)    

38.  Судова медицина  
(фельдшери, медсестри судово-медичних 
відділень і бюро) 

 не передбачена 
 

39.  Рентгенологія 
(рентгенлаборанти відділень і кабінетів)    

40.  Санітарна освіта  
(інструктори санітарної освіти, медсестри, 
фельдшери) 

 не передбачена 
 

41.  Сімейна медицина 
 (медсестри загальної практики – сімейної 
медицини) 

  
 

Всього:    
 


	УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

