Звіт про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства
охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446»
1. Найменування органу виконавчої
обговорення
Міністерство охорони здоров’я України.

влади,

який

проводив

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на
обговорення
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення
змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року
№ 446» розроблено відповідно до підпункту 5 пункту 3, пункту 8 Положення
про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу
другого пункту 3 Положення про систему безперервного професійного
розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302, та з метою
удосконалення механізму проведення атестацій лікарів.
Актуальність та доцільність розробки проєкту наказу обумовлена
необхідністю врегулювання питання проведення атестацій лікарів, визначення
чіткого механізму направлення на стажування лікарів, які не працювали більше
трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, або ж яким відмовлено у
атестації чи присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, а також
підвищення рівня вимог до безперервного професійного розвитку лікарів та
удосконалення критеріїв нарахування балів безперервного професійного
розвитку. Проєктом наказу також пропонується викласти у новій редакції
Номенклатуру лікарських спеціальностей, затверджену наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 294/33265, з метою
оновлення та приведення у відповідність до норм чинного законодавства.
Зауваження та пропозиції приймалися протягом 30 днів з дня
оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:
01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; е-mail: medosvita2020@gmail.com;
тел. 253-24-44.
3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні:
Електронні консультації з громадськістю щодо Положення тривали на
офіційному вебсайті МОЗ України з 07 червня 2021 року по 07 липня
2021 року.
За цей період надійшло 10 звернень із пропозиціями щодо змісту проєкту
наказу. Зокрема було отримано пропозиції та зауваження від Громадської
організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини»,
заступника головного лікаря з медичного обслуговування КНП «Бучанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Дяченко Л., Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, координатор груп

експертів МОЗ за напрямами «Терапевтична стоматологія. Хірургічна
стоматологія. Ортопедична стоматологія. Дитяча стоматологія. Ортодонтія.
Стоматологія» Вахненка О. М., громадянина Бабушкіна А. А., керівника
Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи
Зосіменко В. В., лікаря-педіатра КНП «Жмеринська центральна районна
лікарня» Юдиної О., доцента кафедри клінічної біохімії, судово – медичної
токсикології та фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти
Проценка В., лікаря вищої категорії з радіонуклідної діагностики кабінету
радіоізотопної діагностики відділення променевої та радіонуклідної
діагностики НДСЛ ОХМАТДИТ, кандидат медичних наук, асистент кафедри
ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національного
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Северин Ю. П.,
гр. Сірука О. В.
Директоратом медичних кадрів, освіти і науки було проведено аналіз
пропозицій та зауважень, що надійшли.
4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства охорони
здоров’я України за результатами обговорення:
За цей час надійшло 10 звернень з пропозиціями та зауваженнями до
проєкту, більшість яких стосується здійснення обліку балів безперервного
професійного розвитку, критеріїв нарахування балів безперервного
професійного розвитку та видів діяльності, обмеження частки балів
безперервного професійного розвитку за дистанційною формою навчання,
термінів подачі освітнього портфоліо та документів на атестацію, переліку
лікарських спеціальностей, для яких не є обов’язковою наявність мінімальної
кількості балів, яка має бути підтверджена за річний період, стажу роботи за
деякими спеціальностями, відновлення медичної практики, номенклатури
лікарських спеціальностей та ін.
5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Частина пропозицій врахована частково, частина пропозицій врахована
повністю; частина – відхилена.
Зокрема, було враховано повністю такі пропозиції:
включення до Переліку лікарських спеціальностей, для яких не є
обов’язковою мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку
(додаток 5 до Порядку атестації лікарів), спеціальності «судово-медична
експертиза»;
доповнення розділу VI Порядку атестації лікарів нормою щодо подання
лікарями, які припинили медичну практику і не працевлаштувалися у
поточному році, особистого освітнього портфоліо, засвідченого керівником
закладу охорони здоров’я за останнім місцем роботи;
передбачити можливість нарахування балів безперервного професійного
розвитку лікарям, які надають первинну медичну допомогу за проведення
вакцинальної кампанії.
Враховано частково такі пропозиції:
до стажу роботи для атестації за спеціальністю «Щелепно-лицева
хірургія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря стоматолога-хірурга за

умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше
трьох років;
до стажу роботи для атестації за спеціальністю «Пародонтологія»
зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-стоматолога, лікаря
стоматолога-терапевта за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар
атестується, не менше трьох років.
Не враховано такі пропозиції:
виключити Перелік лікарських спеціальностей, для яких не є
обов’язковою мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку
(додаток 5 до Порядку атестації лікарів);
вилучити з форми особистого освітнього портфоліо (додаток 2 до
Порядку атестації лікарів) кількість наданих медичних послуг за звітний
період;
виключити норму щодо проходження курсів спеціалізації у закладах
післядипломної освіти або інститутах (факультетах) післядипломної освіти
закладів вищої освіти лікарями, які не працювали більше трьох років за
конкретною лікарською спеціальністю і бажають відновити медичну практику.

В. о. генерального директора
Директорату медичних кадрів,
освіти і науки

Т. Орабіна

