Документи, які подаються лікарями для атестації на присвоєння (підтвердження) за спеціальностями у 2022 році

1. Фотографія (3×4) -    1 шт.
2. Письмова заява лікаря за зразком, що додається.
3. Два особистих освітніх портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку (для атестації у 2022 році необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 та у 2021 роках, мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена). 
Звертаємо увагу! Особисте освітнє портфоліо для позачергової атестації повинно мати  в один рік не менше 100 балів, у 2020 році або у 2021 році. 
У особистому освітньому портфоліо за 2021 рік повинно бути зазначено кількість наданих медичних послуг за звітний період (додається).
4. Заповнений атестаційний листок, що додається.
5. Копії документів: диплома, трудової книжки (вказувати «працює по теперішній час»), сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної  категорії (за наявності).

         Документи на атестацію лікарі можуть подати щоденно у скриньку, що знаходиться у приміщенні Департаменту охорони здоров’я за адресою: м. Київ,  вул. Прорізна, 19.

          Увага! Атестація на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» проводиться закладом вищої освіти або  післядипломної освіти, де проводиться підготовка або перепідготовка лікарів.

         Видача посвідчень лікарям, проводиться за адресою: м. Київ,                             вул. Прорізна, 19, кабінет № 3: понеділок-четвер з 10-00 до 16-00, п’ятниця                  з 10-00 до 15-00  (окрім годин обіду з 12-00 до 13-00).
















Зразок заяви



Заступнику директора Департаменту-начальнику управління лікувально-профілактичної допомоги,
голові атестаційної комісії при Департаменті охорони здоров’я
Зборомирській Г.А.

Прізвище, ім’я, по-батькові лікаря,
посада та місце роботи,
адреса проживання, індекс та
контактний телефон


                                                      Заява


        Прошу допустити мене до атестації на присвоєння (підтвердження) другої (першої, вищої) кваліфікаційної категорії за спеціальністю «_____________*».

   
Перелік документів, що додаються:	

1. Фотографія (3×4) -    1 шт.

2. Особисте освітнє портфоліо (за 2020 та 2021 рік, окремо особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку за формою, встановленою додатком до Порядку, та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку).  

3. Атестаційний листок.

4. Копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної  категорії (за наявності).

* вказати свою спеціальність.


Дата                                                                                                        Підпис
     

   
      



