ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
охорони здоров’я України
______________ № _______

ПЕРЕЛІК
посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті
у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Керівники закладів охорони здоров'я:
1)

генеральний директор;

2)

директор;

3)

головний лікар;

4)

начальник;

5)

завідувач;

6)

головна медична сестра;

7)
заступники з числа лікарів (генерального директора, директора,
головного лікаря, головного державного санітарного лікаря, начальника,
завідувача).
2. Керівники структурних підрозділів закладів охорони здоров'я:
1)
завідувач (у тому числі лабораторії вірусологічної та лабораторії
особливо небезпечних інфекцій (ОНІ));
2)

начальник;
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3)
керівники структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, у
тому числі відокремлених структурних підрозділів, безпосередньо зайняті у
ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Лікарі-спеціалісти:
1)

лікар-акушер-гінеколог;

2)

лікар-алерголог;

3)

лікар-алерголог дитячий;

4)

лікар-анестезіолог;

5)

лікар-анестезіолог дитячий;

6)

лікар-гастроентеролог;

7)

лікар-гастроентеролог дитячий;

8)

лікар-гематолог;

9)

лікар-гематолог дитячий;

10)

лікар-геріатр;

11)

лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку;

12)

лікар-гінеколог-онколог;

13)

лікар-дерматовенеролог;

14)

лікар-дерматовенеролог дитячий;

15)

лікар-дезінфекціоніст;

16)

лікар-ендокринолог;

17)

лікар-ендокринолог дитячий;

18)

лікар-ендоскопіст;

19)

лікар загальної практики-сімейний лікар;

20)

лікар-імунолог;

21)

лікар-імунолог клінічний;

22)

лікар-імунолог дитячий;

23)

лікар-інфекціоніст;

24)

лікар-інфекціоніст дитячий;

25)

лікар-кардіолог;
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26)

лікар-кардіоревматолог дитячий;

27)

лікар-комбустіолог;

28)

лікар-лаборант;

29)

лікар-лаборант-імунолог;

30)

лікар-лаборант з клінічної біохімії;

31)

лікар з лікувальної фізкультури;

32)

лікар-мікробіолог-вірусолог;

33)

лікар-нарколог;

34)

лікар-нарколог дільничний;

35)

лікар-невропатолог;

36)

лікар-невролог дитячий;

37)

лікар-нефролог;

38)

лікар-нефролог дитячий;

39)

лікар-нейрохірург;

40)

лікар-нейрохірург дитячий;

41)

лікар-онколог;

42)

лікар-онколог дитячий;

43)

лікар-ортопед-травматолог;

44)

лікар-ортопед-травматолог дитячий;

45)

лікар-отоларинголог;

46)

лікар-отоларинголог дитячий;

47)

лікар-отоларинголог-онколог;

48)

лікар-офтальмолог;

49)

лікар-офтальмолог дитячий;

50)

лікар-паразитолог;

51)

лікар-патологоанатом;

52)

лікар-патологоанатом дитячий;

53)

лікар-педіатр;

54)

лікар-педіатр дільничний;

55)

лікар-педіатр-неонатолог;

56)

лікар приймальної палати (відділення);
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57)

лікар з променевої терапії;

58)

лікар-психіатр;

59)

лікар-психіатр дільничний;

60)

лікар-психіатр дитячий;

61)

лікар-психіатр дитячий дільничний;

62)

лікар-психіатр підлітковий;

63)

лікар-психіатр підлітковий дільничний;

64)

лікар-психолог;

65)

лікар-психотерапевт;

66)

лікар-психофізіолог;

67)

лікар-пульмонолог;

68)

лікар-пульмонолог дитячий;

69)

лікар пункту охорони здоров'я;

70)

лікар-радіолог;

71)

лікар з радіонуклідної діагностики;

72)

лікар-рентгенолог;

73)

лікар-ревматолог;

74)

лікар з медицини невідкладних станів;

75)

лікар-стоматолог;

76)

лікар-стоматолог дитячий;

77)

лікар-стоматолог-ортодонт;

78)

лікар-стоматолог-ортопед;

79)

лікар-стоматолог-терапевт;

80)

лікар-стоматолог-хірург;

81)

лікар-судово-медичний експерт;

82)

лікар-судово-медичний експерт гістолог;

83)

лікар-судово-медичний експерт імунолог;

84)

лікар-судово-медичний експерт криміналіст;

85)

лікар-судово-медичний експерт цитолог;

86)

лікар-судово-медичний експерт токсиколог;

87)

лікар-терапевт;
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88)

лікар-терапевт дільничний;

89)

лікар-терапевт підлітковий;

90)

лікар-токсиколог;

91)

лікар-трансфузіолог;

92)

лікар з ультразвукової діагностики;

93)

лікар-уролог;

94)

лікар-уролог дитячий;

95)

лікар-фізіотерапевт;

96)

лікар-фтизіатр;

97)

лікар-фтизіатр дільничний;

98)

лікар-фтизіатр дитячий;

99)

лікар з функціональної діагностики;

100) лікар-хірург;
101) лікар-хірург дитячий;
102) лікар-хірург-онколог;
103) лікар-хірург судинний;
104) лікар-хірург серцево-судинний;
105) лікар-хірург торакальний;
106) лікар-хірург проктолог;
107) лікар-епідеміолог;
108) лікар-бактеріолог;
109) лікар-вірусолог;
110) лікар-генетик;
111) лікар фізичної та реабілітаційної медицини.
4. Професіонали закладів охорони здоров'я:
1)

експерт-токсиколог судовий;

2)

експерт-імунолог судовий;

3)

експерт-цитолог судовий;

4)

бактеріолог;

5)

біолог;
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6)

біохімік;

7)

вірусолог;

8)

мікробіолог;

9)

генетик.

5. Фахівці закладів охорони здоров'я:
1)

акушерка;

2)

акушерка жіночої консультації;

3)

акушерка стаціонару;

4)

інструктор-дезінфектор;

5)
лаборант з бактеріології (у тому числі вірусологічної лабораторії
та лабораторії ОНІ);
6)

лаборант з імунології;

7)

лаборант клініко-діагностичної лабораторії;

8)

лаборант (медицина);

9)

лаборант з патологоанатомічних досліджень;

10)

лаборант судово-медичної лабораторії;

11)

лікар-інтерн;

12)

лікар-стажист;

13)

рентгенолаборант;

14)

сестра медична;

15)

сестра медична-анестезист;

16)

сестра медична дитячої поліклініки;

17)

сестра медична дитячого стаціонару;

18)

сестра медична з лікувальної фізкультури;

19)

сестра медична з масажу;

20)

сестра медична операційна;

21)

сестра медична патронажна;

22)

сестра медична поліклініки;

23) сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної
медичної допомоги;
24)

сестра медична старша;
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25)

сестра медична стаціонару;

26)

сестра медична зі стоматології;

27)

сестра медична з фізіотерапії;

28)

сестра медична з функціональної діагностики;

29)

фельдшер;

30)

фельдшер-лаборант;

31)

фельдшер санітарний;

32)

фельдшер з медицини невідкладних станів;

33)

помічник лікаря-епідеміолога;

34)

помічник санітарого лікаря;

35)

парамедик;

36)

дезінструктор;

37) сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної
медичної допомоги;
38)

сестра медична загальної практики — сімейної медицини.

6. Технічні працівники закладів охорони здоров'я:
1)

реєстратор медичний;

2)

сестра-господиня.

7. Робітники закладів охорони здоров'я:
1)

прибиральник службових приміщень;

2)

дезінфектор;

3)

молодша медична сестра з догляду за хворими;

4)
молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітаркабуфетниця тощо);
5)

водій автотранспортних засобів;

6)

екстрений медичний технік.

8. Інші працівники закладів охорони здоров’я, що безпосередньо
зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
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CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
9. Фізичні особи-підприємці, які провадять господарську діяльність з
медичної практики та безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та
здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів
із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
короновірусом SARS-CoV-2.

В. о. Генерального директора
Директорату громадського здоров’я

І. Ганжа

