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Підприємства, установи, організації,
що належать до сфери управління
МОЗ України
Про особливості проведення
атестації лікарів у 2021 році
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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19» та з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб,
Міністерство охорони здоров`я України ПОВІДОМЛЯЄ, що у 2021 році
засідання Центральної атестаційної комісії при МОЗ України (далі - ЦАК МОЗ
України) відбуватимуться без присутності лікарів та професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я (даліпрофесіоналів).
Присвоєння (підтвердження) чергових кваліфікаційних категорій буде
здійснюватися на підставі результатів розгляду документів, поданих до Центру
адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно», та відповідно до Порядку
проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від
22.02.2019 № 446 (зі змінами) «Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів» та Положення про проведення атестації професіоналів,
затвердженого наказом МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про атестацію
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров`я».
Звертаємо увагу, що у 2021 році на засіданнях ЦАК МОЗ України будуть
розглядатися лише атестаційні справи лікарів та професіоналів, у яких термін дії
посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста
сплив або спливає у період карантину, а також атестаційні справи лікарів, які
подали документи до ЦАК МОЗ України протягом року після закінчення
п`ятирічного терміну з дати попередньої атестації.
Принагідно зазначаємо, що під час дії карантинних обмежень у 2021
році атестаційні справи для позачергової атестації лікарів та професіоналів
не розглядатимуться.
Засідання ЦАК МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України від
25 березня 2021 року № 566 «Про затвердження складу ЦАК МОЗ України та
Групи технічного супроводу роботи ЦАК МОЗ України з атестації лікарів та
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров`я» будуть проводитися щомісячно або частіше – у разі потреби.

$`5ABA0|RVXRSw¢®¡§¡¤¡¤¡°

Інформуємо, що лікарі та професіонали, які повинні атестуватись
в ЦАК МОЗ України у 2021 році, повинні подати свої атестаційні справи до
Центру адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно», що знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 10, не раніше ніж за один місяць до
закінчення терміну дії посвідчення про кваліфікаційну категорію або
сертифікатів лікаря-спеціаліста.
До того ж зауважимо, що ЦАК МОЗ України буде розглядати атестаційні
справи лікарів та професіоналів, які працюють в установах сфери
управління МОЗ України.
Лікарі та професіонали, які працюють за наймом у суб’єктів
господарювання, що зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи
або фізичні особи-підприємці на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, повинні проходити атестацію для присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії в атестаційних комісіях при
структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації.
Інформація з організаційних питань щодо отримання посвідчень буде
розміщена на офіційному сайті МОЗ України в розділі «Медичним працівникам»
додатково.
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