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Вступ

 Основним інструментом професійного розвитку медичних сестер є 
атестація та присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. 

 Категорія присвоюється медичній сестрі, яка має певний стаж роботи і 
пройшла курси підвищення кваліфікації в закладі медичної освіти. 
Підтверджувати наявну категорію та проходити курси необхідно кожні
п’ять років. Інших, офіційно регульованих державою, інструментів
підвищення кваліфікації медичних сестер в Україні сьогодні не існує. 



Перепідготовка та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів на 
курсах здійснюється за різними формами навчання: з відривом і без 
відриву від виробництва. 

Термін навчання визначається навчальними планами та програмами, 
затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.



При сучасному дефіциті кадрів 
медичних сестер, проходження курсів з 
відривом від виробництва, які необхідно 
відвідувати  протягом місяця, стають 
проблемою не тільки для роботодавця, 
але й для самого медичного працівника.



Якщо медичні сестри державних медичних закладів отримують 
зарплатню, під час навчання. То медсетри та медбрати приватного 
сектору (у більшості випадків) вимушені проходити курси за власний 
рахунок і ще не отримують заробітню плату за час який були на курсах.



Відповідно до змін, що вносяться до 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 
березня 2018 р. № 302 - Фахівці у сфері
охорони здоров’я після здобуття вищої освіти
у зазначеній сфері охорони здоров’я та 
отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, 
провізора-спеціаліста або диплома, 
зобов’язані здійснювати безперервний
професійний розвиток. 
Нажаль в цьому пункті не зрозуміло чи
стосується це молодших спеціалістів з 
медичною освітою.



За проходження фахівцями у сфері охорони здоров’я безперервного
професійного розвитку нараховуються бали. 

Лікарі повинні набрати щонайменше 50 балів БПР  щороку.
Мінімальна кількість балів БПР, яку повинні набрати провізори та 
молодші спеціалісти з медичною освітою щороку визначається МОЗ.



Тобто у лікарів заздалегідь зрозуміла ситуація. Ми знаємо що за рік 
необхідно набрати – 50 балів.

По відношенню  до молодших спеціалістів з медичною освітою кожного 
року планується певна несподіванка. 

Скільки необхідно буде отримати балів, невідомо.



 Загальна рамка БПР передбачає, що систему набору балів
буде запроваджено для всіх фахівців у сфері охорони здоров’я, 
однак станом на поточний момент відповідний новий порядок 
для молодших спеціалістів з медичною освітою не розроблено.



БПР  для молодших спеціалістів з медичною
освітою має відбуватися шляхом здобуття
неформальної освіти здійснюється під час 
проходження навчання на:
 циклах тематичного удосконалення,
 програмах медичного стажування
 тренінгах
 семінарах
 вебінарах
 конференціях



Тобто,  набуття учасниками нових
знань необхідно як з окремих
розділів спеціальності, так і з 
актуальних питань організації
надання медичної допомоги.



Кожний з заходів має свою «вагу», кількість балів, які отримує здобувач.
Інформація про проходження БПР має заноситись у відповідну 
централізовану
інформаційну ситему МОЗ, що надає змогу отримувати статистичну 
інформацію про стан речей по БПР та планування подальших освітніх та 
наукових процесів.



 Провайдери даних послуг (державної або приватної форм власності) 
зобов’язані дотримуватися вимог законодавства під час проведення
заходів БПР.

 Провайдер у кінці року може  подавати план заходів на наступний рік, 
який опубліковують на  сайті МОЗ у відповідному розділі, до якого 
кожний бажаючий пройти БПР, має вільний доступ.



Нагальне питання - ціна.

За кожне відвідування семінару, тренінгу, тощо…, необхідно заплатити в 
середньому від 1600-2200 гривен. Такі витрати непідйомні для 

приватного сектору, вже не кажучи про державний сектор.
Але всі розуміють, що провайдеру має бути вигідно проводити заходи 

(тобто отримувати певні доходи).



Вочевидь постає питання про певну 
допомогу (можливо податкових пільг) 
від держави для провайдерів.  
Залучення до процесу інвесторів, 
зацікавлених організацій державної та 
приватної форми власності.



 В свою чергу, в основній масі, керівники клінік 
хочуть мати медичний персонал з відповідними 
категоріями, але не бажають оплачувати витрати 
на БПР персоналу.

 Необхідно врегулювати цю ситуацію на 
законодавчому рівні, але з укладанням  договорів 
де будуть чітко прописані умови подальшої 
співпраці зі співробітником який отримав 
оплачувану послугу по проходженню БПР за 
рахунок роботодавця.



 В Україні зареєстровано понад 300 професійних медичних асоціацій, 
які працюють як громадські організації які можуть бути провайдерами 
заходів БПР, як місцевими, так і всеукраїнськими.

 За відсутності прямих норм у наказах МОЗ щодо залучення
професійних асоціацій до атестації , їхня участь у процесі допуску до 
медичної практики є мінімальною. 



 Професійні медичні асоціації , державні та приватні заклади що
надають відповідну освіту в Україні, мають можливості бути 
провайдерами різноманітних навчальних процесів з залученням
різноманітних ресурсів відповідно до сучасних надбань.



Дякую за увагу!
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