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Керівникам структурних підрозділів з 

питань охорони здоров’я обласних, 

Київської міської державних 

адміністрацій  

 

Керівникам закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальностями у 

галузі знань 22 «Охорони здоров'я» 

 

Міністерство охорони здоров'я  на виконання Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-

19)»,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19» та з метою сприяння у здійсненні протиепідемічних заходів  інформує 

про необхідність: 

1. Структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, 

Київської міських державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи з 

питань охорони здоров'я) забезпечити оперативне відкликання 

відповідними наказами з очної частини на заочну лікарів-інтернів з 

подальшою передачею в розпорядження відповідних структурних 

підрозділів з питань охорони здоров'я для залучення до процесу запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції в тих закладах охорони здоров'я, які 

мають потребу у зазначених фахівцях. 

Керівникам закладів охорони здоров'я, до яких направляються лікарі-

інтерни, забезпечити належні умови праці, у тому числі наявність  засобів 

індивідуального захисту лікарям-інтернам. 

2. Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями у галузі знань 22 «Охорони 

здоров'я», внести зміни до наказів  про зарахування інтернів в інтернатуру 

та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами.  

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та 

керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальностями у галузі знань 22 «Охорони здоров'я» 

забезпечити розміщення на своїх офіційних сайтах (за можливості в інших 

загальновживаних соціальних мережах) інформацію, у тому числі, анкету за 

посиланням: https://bit.ly/33yl07v, щодо волонтерської діяльності осіб, які 
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мають або здобувають медичну освіту, та у разі заявленої закладами 

охорони здоров’я необхідності залучати волонтерів-медиків для надання 

допомоги за напрямом запобігання виникнення і поширення коронавірусної 

хвороби (Covid-19) відповідно до Закону України «Про волонтерську 

діяльність». 

4. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я 

надати інформацію про особу, що відповідальна за роботу з волонтерами-

медиками для надання цій особі доступу до бази даних з інформацією про 

волонтерів, що буде формуватись з осіб, що заповнили вищезазначену 

анкету.  

Інформацію щодо вжиття вищезазначених заходів просимо надати до 

Міністерства охорони здоров'я України у термін до 25 березня 2020 року  за 

електронною адресою viktkovach@gmail.com; nataliones@ukr.net. 

  

  

Заступник Міністра-  

головний державний 

санітарний лікар                                                           Віктор ЛЯШКО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мартинова 253-24-44 

Гончар 253-69-67 
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