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Київська Обласна Лікарська Рада висловлює свою повагу та інформує, що
на чергових зборах, які відбулися у м.Києві 06.09.2018, було обговорено проект
наказу МОЗ України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних
характеристик

професій

працівників.

Випуск

78

«Охорона

здоров'я».

Враховуючи, що Київська Обласна Лікарська Рада створена і працює як
громадська платформа та експертне середовище для прийняття спільних рішень
щодо розвитку і діяльності системи охорони здоров’я, захисту професійних
інтересів лікарів та інших медичних професіоналів у Київській області, нами
напрацьовані пропозиції до зазначеного проекту наказу МОЗ України, які
надсилаємо на Вашу адресу та просимо врахувати при формуванні остаточного
варіанту документу.
У

п.1

«ГЕНЕРАЛЬНИЙ

ДИРЕКТОР

(ДИРЕКТОР)/НАЧАЛЬНИК

(ЗАВІДУВАЧ) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» частина «Завдання та
обов'язки» передбачає, що генеральний директор «Виступає наставником та
забезпечує професійний розвиток працівників», а також «Вживає заходів щодо
забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими кадрами а також
найкращого використання знань та досвіду працівників». Київська Обласна
Лікарська Рада дійшла висновку, що ефективне виконання цих завдань
потребує наявності освіти з управління у сфері охорони здоров’я. Водночас,

наявність лише освіти за спеціальностями «Соціальні та поведінкові науки»,
або «Гуманітарні науки», на думку Київської Обласної Лікарської Ради, не
забезпечує ефективного управління закладами охорони здоров’я.
З урахуванням зазначеного, вносимо пропозиції:
1. Вилучити з кваліфікаційних вимог до посад «Генеральний директор
(директор)/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я» та «Заступник
генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони
здоров’я» вимогу, що особа, яку претендує на вказану посаду або займає її,
може мати освіту за спеціальностями «Соціальні та поведінкові науки», або
«Гуманітарні науки».
2. До

кваліфікаційних

(директор)/начальник

вимог
(завідувач)

до

посади

закладу

«Генеральний

охорони

здоров’я»

директор
необхідно

включити обов’язкову вимогу, що особа, яку претендує на вказану посаду або
займає її, повинна мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) у галузі знань
«Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і
управління охороною здоров’я» або «Управління та адміністрування» (за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент» з обов’язковою наявністю спеціалізації чи вибіркової компоненти «Управління
у сфері охорони здоров’я»).
3. Враховуючи,

що

передбачений

перехідний

період

може

створити

дискримінаційні умови для отримання другої вищої освіти у галузі знань
«Управління

та

адміністрування»

або

«Публічне

управління

та

адміністрування» для працюючих керівників закладів, у яких завершується
термін контракту, вважаємо за доцільне подовжити цей перехідний період на
один рік (до 2023 року).
За дорученням Київської Обласної Лікарської Ради
з повагою та надією на ефективну співпрацю
голова КОЛР,
кандидат медичних наук,
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