Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
22 лютого 2019 року №446
Деякі питання безперервного
професійного розвитку

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ?
1. Щорічне навчання
років):

Раніше – лікар за рік до атестації (мінімум 1 раз на 5

- обов’язкий ПАЦ;
- у міжпередатестаційний період міг практично не брати
участь в освітніх заходах (3 роки після атестації були часом
“відпочинку” від професійного вдосконалення).
Тепер – лікар буде проходити навчання щорічно.
Переваги:
- конкурентність;
- можливість отримувати нові навички одразу після появи
цих технологій та практик на ринку.

2. Лікар вільний у виборі тем, змісту та
формату свого навчання
Раніше:
- обов’язкове навчання у чітко визначених МОЗ України закладах
(3 державні академії післядипломної освіти та 14 ФПО).
Недоліки: відсутність конкуренції на ринку освітніх послуг не
стимулювала провайдерів освітніх послуг до осучаснення змісту навчальних
програм.
Тепер: монополія провайдерів освітніх послуг буде скасована.
Переваги:
1. Лікар сам обиратиме цікаві та зручні для нього теми та формати
навчання відповідно до індивідуальної потреби лікаря:
- в Україні або за її межами;
- дистанційне або стаціонарне;
- у державному чи приватному освітньому закладі.
2. За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна
кількість балів.

3. Спрощення процедури
атестації
1. Індивідуальне освітнє

портфоліо на 1 сторінку.
(звіт за останні 3 роки
скасовано).
2. Співбесіда не
передбачається.
3. На засідання комісії
особисто
представляються
оригінали документів (до
введення електр.реєстру)
МОЗ України мінімізує
бюрократичні вимоги та
корупційні ризики.

ПАЦ
САМОЗВІТ
СПІВБЕСІДА

Термін подання документів до атестаційної комісії
Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння
кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до
атестаційної комісії:
- за 2 місяці до початку її роботи;
- або за 2 місяці до закінчення терміну дії посвідчення.
До атестаційної комісії подаються:
1) письмова заява;
2) атестаційний листок;
3) копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста
або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за
наявності);
4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР
та копіями документів, що підтверджують обліковані бали БПР.

Лікарям для атестації необхідно подати
щонайменше:
- у 2019 р. – 50 балів БПР, отриманих у 2018 або 2019 році;
- у 2020 р. – 50 балів БПР, отриманих у 2019 або 2020 році;
- у 2021 р. – 50 балів БПР, отриманих у 2020 році;
- у 2022 р. – 100 балів БПР, отриманих у 2020 та 2021 роках;
- у 2023 р. – 150 балів БПР, отриманих у 2020, 2021 та 2022 роках;
ПАЦ у 2019 році – для лікарів, що атестуються у 2019 році (50 балів).

1. Облік балів за проходження БПР:
- рекомендований у 2019 р.;
- обов’язковий з 01 січня 2020 року.
Щорічна
перевірка
особистого
освітнього
портфоліо із балами БПР розпочинається
у 2021 році.
2. Для лікарів, строк чергової атестації яких
настає у 2019 році, та які навчалися на ПАЦ
у 2018 або 2019 році, нараховується 50 балів БПР.

Порядок перевірки портфоліо
Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період
подається лікарем для щорічної перевірки до відповідної
атестаційної комісії.
Всі

лікарі,

які

здійснюють

професійну

діяльність,

зобов’язані щороку подавати на перевірку своє портфоліо та
підтверджувати щонайменше 50 балів.
Лікар може декларувати необмежену кількість балів, але
під час атестації враховується мінімальна кількість балів.
Копія особистого освітнього портфоліо надсилається
поштою до 01 березня кожного року на адресу органу, при якому
утворено відповідну атестаційну комісію.

Додаток 5
до Порядку проведення
атестації лікарів
(пункт 1 розділу V)

Критерії нарахування балів
безперервного професійного
розвитку

Кількість балів
№ з/п

Вид діяльності
в
Україні

в інших
країнах*

Підтвердний
документ

1. Формальна освіта
1.1

1.2

Присвоєння кваліфікації “лікарспеціаліст” відповідної лікарської
спеціальності. Нарахування балів у рік
присвоєння кваліфікації

50

Здобуття освітньо-наукового та
наукового рівнів вищої освіти галузі
знань “Охорона здоров’я (доктор
філософії, доктор наук). Нарахування
балів у рік захисту дисертації

50

100
Сертифікат/
Диплом

100

Диплом

№
з/п

Кількість балів
Вид діяльності
в Україні

в інших
країнах*

Підтвердний
документ

2. Неформальна освіта
2.1

Підвищення кваліфікації на циклах ТУ в
закладах (на факультетах) післядипломної
освіти, в т.ч. за змішаною (денною та
дистанційною) формою освіти,тривалістю:
1 тиждень
2 і більше тижнів.
Підвищення кваліфікації на курсах
стажування в закладах (на факультетах)
післядипломної освіти.

25
50

50

Посвідчення/
Свідоцтво

№
з/п

Кількість балів
Вид діяльності
в Україні

в інших
країнах*

Підтвердний
документ

2. Неформальна освіта
2.2

Навчання або медичне стажування в ЗВО/
закладі охорони здоров’я за межами
закладу, де працює фахівець
З кількості балів, отриманих за заходи в
Україні, враховуються не більше 25 за
рік**.

3
за день

5
за день

Відрядження
та копія наказу
про
зарахування на
стажування в
Україні.
Cертифікат/
диплом для ін.
країни із
програмою
стажування

* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за
рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME /
ACCME / UEMS чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA при обрахунку балів отримують
множник 2.
** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов'язкового мінімуму
балів БПР враховуються не більше зазначеної кількості балів.

№
з/п

Кількість балів
Вид діяльності

в Україні

в інших
країнах*

Підтвердний
документ

3. Інформальна освіта
3.1

3.2

Науково-практична конференція, конгрес,
симпозіуму:
- участь в одноденному заході;
- участь у заході тривалістю 2 дні та
більше;
- стендова доповідь ;
- усна доповідь.
Одна й та ж доповідь повторно не
враховується. Рекламні доповіді не
враховуються.
Професійний розвиток за дистанційною
формою навчання з використанням
електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до
обов'язкового щорічного мінімуму, не має
перевищувати 15 балів для україномовних
та 20 балів для англомовних**.

5*
10*

10
20

20
30

50
70

1 бал за 2 години;
англомовні курси –
відповідно до
кількості балів у
сертифікаті

Сертифікат або
диплом про
участь в конфції. Доповідь
підтверджуються
програмою
події або
публікацією у
матеріалах
заходу

Сертифікат

№
з/п

Кількість балів
Вид діяльності

в Україні

в інших
країнах*

Підтвердний
документ

3. Інформальна освіта
3.3

3.4

3.5

Навчання на симуляційних тренінгах або
тренінгах з оволодіння практичними
навичками, в т.ч. під час НПК,
симпозіумів, з’їздів, конгресів:
- одноденний захід;
- тривалістю 2 дні та більше.

15*
25*

20
30

Тематичне навчання (фахові школи,
семінари, майстер-класи тощо):
- одноденний захід;
- захід тривалістю 2 дні та більше.

10*
20*

15
25

20

30

Публікація статті або огляд в журналі з
імпакт-фактором

в іноз.
вид-нях
англ.
мовою

Сертифікат/
Диплом

Сертифікат/
Диплом

Бібліографічна
довідка

