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Шановні колеги! 
Нагадуємо Вам, що 30.10.2019 р. на кафедрі медичної статистики НМАПО імені         

П.Л. Шупика розпочнеться бюджетний цикл стажування за спеціальністю “Організація і 
управління охороною здоров’я” (для лікарів-статистиків) (30.10-28.11.2019 р.).  

 
Для своєчасного отримання путівок просимо терміново надсилати клопотання 

Клопотання на отримання путівки (на ім’я ректора Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика академіка НАМН України, професора Ю.В. Вороненка) 
надсилати на:  

адресу: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька 9, НМАПО ім.П.Л.Шупика 
або відскановане клопотання (з підписом) на електронну пошту кафедри медичної 

статистики: kafmedstat@ukr.net  
У клопотанні обов’язково вказувати ПІБ, посаду лікаря, загальний стаж роботи за фахом 

«Організація і управління охороною здоров’я», наявність та рік втрати чинності сертифіката або 
кваліфікаційної категорії за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».  

 
Звертаємо Вашу увагу, що контингент слухачів циклу стажування складають: лікарі-

статистики, які своєчасно не пройшли атестації на кваліфікаційну категорію за спеціальністю 
“Організація і управління охороною здоров’я”, або у яких втратив чинність сертифікат лікаря-
спеціаліста за вказаним фахом, лікарі, котрі мали перерву у лікарському стажі роботи за фахом  
понад 3 роки. 

Даний цикл може бути рекомендований лікарям-статистикам пенсійного віку, у яких 
завершується термін дії кваліфікаційної категорії або сертифіката спеціаліста і які не планують 
більше атестуватися на категорію. 

Після навчання на циклі стажування лікарі отримають сертифікат лікаря-спеціаліста 
за спеціальністю “організація і управління охороною здоров’я” (термін чинності 
сертифіката – 5 років). 

Лікарі, які ніколи не мали ні сертифіката спеціаліста, ні кваліфікаційної категорії 
за спеціальністю  “Організація і управління охороною здоров’я”, мають бути направлені на 
цикл спеціалізації (найближчий  23.03 - 26.05. 2020 р.), а не на цикл стажування. 

Навчання на бюджетному циклі стажування для лікарів, які працюють у закладах 
охорони здоров’я системи МОЗ України, безоплатне. 
 
У разі виникнення запитань, звертайтеся на кафедру  
медичної статистики за тел. (044) 278-77-79 
 
 
 
 
Завідувач кафедри медичної 
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