
АТЕСТАЦІЯ 
В ФОРМАТІ ПРОФЕСІЙНОЇ  КОЛЕГІЙНОСТІ   



. 
ЦІЛЬ –  СПРОСТИТИ  ПРОЦЕДУРУ ПОДАЧІ АТЕСТАЦІЙНОЇ 
СПРАВИ ВИКОРИСТОВУЮЧИ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

▪ змінити парадигму атестації лікарів; 

▪ забезпечити для лікарів :  

▪ доступність, 

▪ прозорість, 

▪ спрощеність. 

▪ знизити фінансовий тягар для медичних працівників;  

▪ оптимізувати процес надання документів,  

▪ мінімізувати вплив людського фактору на процедуру подачі документів, 

▪ запровадити електрону подачу документів. 

▪ проведення атестації лікарів  в колі колег-експертів                            



ІНТЕГРАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
У ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР 

▪ Інформатизація закладів  охорони здоров’я 
▪ Дистанційне консультування . 

▪ Відео-бібліотека атестацій . 

▪ Запровадження єдиних стандартизованих медичних програм 
▪ «Медичні кадри». 

• «Лікарняні листи». 

▪ « Реєстри пацієнтів». 

▪ Електроні системи медичної звітності та обліку 
▪ «Диспансеризація». 

▪ Облік Атестаційних справ 



КОЛЕГІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА 
КОМПЕТЕНЦІЙ 

• впровадження політики колегіального професійного атестування медичних 
працівників 

• колегійне спілкування, обговорення лікарських помилок з метою не 
допущення в подальшому колегами 

 

  



     ПЕРЕДУМОВИ 

 
▪ Більше 4,5 тис лікарів та 9 тис медичних сестер проживають за межами 

обласного центру 

▪ подача документів та проходження атестації   займають не менш 3 робочих 
днів 

▪   не одноразовий приїзд до секретаря атестаційної комісії виправлення та 
усунення недоліків в атестаційній справі . 

▪ великі черги здати атестаційну справу.   

▪ оплата проїзду до м.Одеса за кошти медичних працівників 

▪ потенційна можливість впливання людського фактору 



ПРОВЕДЕННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
АТЕСТАЦІЙНОЇ  КАТЕГОРІЇ ЛІКАРІВ 

▪  Інформація про новий порядок подачі документів 
▪ Зазначена в наказі Департаменту від 23 травня 2017р. № 157 “Про атестацію 

лікарів” (Додаток 7) 
▪ Доступна у відділі кадрів закладу та на офіційній сторінці департаменту   

▪  Документи подаються електронною поштою  

▪  Секретар атестаційної комісії підтверджує отримання документів, 
проводить аудит поданих документів, та надсилає їх до 
профільної секції для проведення заочної атестації на 
підтвердження категорії. Якщо лікар атестується на 
підтвердження наявної категорії, атестаційну справу у паперовому 
вигляді надає начальник відділу кадрів (згідно з графіком здачі 
щоквартальних звітів), так як особиста присутність лікаря, що  
атестується, на засіданні атестаційної комісії не потребується. 



▪  Документи подаються електронною поштою 

▪ Секретар атестаційної комісії підтверджує отримання 
документів, проводить аудит поданих документів, та 
надсилає їх до профільної секції. Якщо лікар атестується на 
присвоєння кваліфікаційної категорії, атестаційну справу у 
паперовому вигляді він надає особисто в день проведення 
атестації. 

▪ Секретар атестаційної комісії сповіщає медичних працівників 
про дату, час та місце проведення атестації 

▪  В назначений час медичний працівник, з використанням 
відеоконференц-зв’язку, підключається до конференції  або 
приїжджає на засідання, що проводить секція  обласної 
атестаційної комісії. 

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ НА 
ПРИСВОЄННЯ КАТЕГОРІЇ  ЛІКАРІВ 



ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
▪ збережено 12 тис. робочих днів медичних працівників 

▪ в бюджеті медичних працівників буде збережено більше 200 тис. грн (витрати на 
поїздки до обласного центру) 

▪ значно зменшиться ангажована  складова атестації  


