
            До уваги молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів! 

Повідомляємо, що набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України від 

10.11.2023 № 2016, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2023 року за № 39/3095 

«Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного 

розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим 

(бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства». 

У поточному році відділення післядипломної освіти Ковельського фахового медичного 

коледжу проводитиме навчання відповідно до вищевкзаного наказу МОЗ України. 

В 2023р. цикли ТУ будуть проводитись за наступним графіком: 

№ 

п/п 

Назва циклу Контингент слухачів Термін  

проведення 

1. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

06.02-17.02.23 

2. Хірургія Сестра медична /брат медичний  хірургічних відділень 

та кабінетів 

06.02-17.02.23 

3. Педіатрія Сестра медична/брат медичний  дитячої поліклініки, 

патронажна 

Сестра медична/брат медичний  дитячого стаціонару 

13.02-24.02.23 

4. Терапія Сестра медична/брат медичний стаціонару 

Сестра медична/брат медичний амбулаторно-

поліклінічної служби 

13.02-24.02.23 

5. Організація 

охорони здоров’я 

Старша сестра медична /брат медичний/ акушерка 20.02-03.03.23 

6. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

13.03-24.03.23 

7. Інфекційні хвороби Сестра медична /брат медичний інфекційних відділень 
та кабінетів 

20.03-31.03.23 

8. Фармація Асистент фармацевта  27.03-07.04.23 

9. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

24.04-05.05.23 

10. Терапія Сестра медична/брат медичний стаціонару 

Сестра медична/брат медичний амбулаторно-

поліклінічної служби 

15.05-26.05.23 

11. Неврологія Сестри медична /брат медичний неврологічних 

відділень 

22.05-02.06.23 

12. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

22.05-02.06.23 

13. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

11.09-22.09.23 

14. Терапія Сестра медична/брат медичний стаціонару 

Сестра медична/брат медичний амбулаторно-

поліклінічної служби 

18.09-29.09.23 

15. Хірургія Сестра медична /брат медичний  хірургічних відділень 

та кабінетів 

02.10-13.10.23 

16. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

30.10-10.11.23 

17. Терапія Сестра медична/брат медичний стаціонару 

Сестра медична/брат медичний амбулаторно-

поліклінічної служби 

13.11-24.11.23 

18. Сімейна медицина Сестра медична /брат медичний  загальної практики-

сімейної медицини 

27.11-08.12.23 

 

               За інформацією звертайтеся за тел. 0974440012 Світлана Михайлівна 

                                                                            0508036444 Лариса Миколаївна 


