ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань
освіти в сфері охорони здоров'я”
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)

Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги

Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги

Медична допомога надається відповідно до медичних
показань
професійно
підготовленими
медичними
працівниками, які перебувають у трудових відносинах із
закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання
медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону
ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які
зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в
установленому законом порядку і можуть перебувати з цими
закладами у цивільно-правових відносинах.

Медична допомога надається відповідно до медичних
показань
професійно
підготовленими
медичними
працівниками, які перебувають у трудових відносинах із
закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання
медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до
закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями,
які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в
установленому законом порядку і можуть перебувати з
цими закладами у цивільно-правових відносинах.
“У закладах охорони здоров'я з метою забезпечення
освітнього процесу, медична допомога може надаватися
науково-педагогічними працівниками закладів вищої
(післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку
кадрів у сфері охорони здоров’я, за умови, що вони
мають сертифікат лікаря-спеціаліста та отримали
погодження керівника закладу охорону здоров’я на
надання медичної допомоги пацієнту, форма якого
затверджується центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.
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Організація освітнього процесу у закладах
охорони здоров’я за участі науково-педагогічних
працівників закладів вищої освіти, що здійснюють
підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони
здоров’я, здійснюється відповідно до положення,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Участь у наданні всіх видів медичної допомоги, під
керівництвом лікаря закладу охорони здоров'я, беруть
лікарі-інтерни відповідно до положення затвердженого
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони
здоров'я».

Стаття 35- 2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога

Стаття 35- 2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога

…….

…….

--

-

Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також можуть Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також
надавати лікарі, що провадять господарську діяльність з можуть надавати лікарі, що провадять господарську
медичної практики як фізичні особи - підприємці.
діяльність з медичної практики як фізичні особи підприємці.
Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров'я, де
надається така допомога, або лікар, що провадить
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господарську діяльність з медичної практики як фізична
особа - підприємець, які отримали підготовку за відповідною
спеціальністю (крім спеціальності "загальна практика сімейна медицина").

Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров'я, де
надається така допомога, або лікар, що провадить
господарську діяльність з медичної практики як фізична
особа - підприємець, які отримали підготовку за
Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) відповідною спеціальністю (крім спеціальності "загальна
медичної допомоги в закладі охорони здоров'я, що практика - сімейна медицина").
забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник цього
закладу або уповноважена ним на прийняття відповідних У закладах охорони здоров'я з метою забезпечення
освітнього процесу вторинну (спеціалізовану) медичну
рішень особа.
допомогу можуть надавати науково-педагогічні
працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які
здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я,
за умови, що вони мають сертифікат лікаря-спеціаліста
та отримали погодження керівника закладу охорону
здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту. Такі
науково-педагогічні працівники також можуть бути
лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги».
Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги в закладі охорони здоров'я, що
забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник
цього закладу або уповноважена ним на прийняття
відповідних рішень особа.
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Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична
Стаття 35-3. Третинна
допомога
медична допомога

(високоспеціалізована)

….
…..
Лікуючим
лікарем
з
надання
третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу
охорони здоров'я, що забезпечує надання такої допомоги,
який отримав підготовку за відповідною спеціальністю і має
кваліфікаційну категорію не нижче першої.
З метою забезпечення освітнього процесу третинну
(високоспеціалізовану) медичну допомогу можуть
надавати науково-педагогічні працівники закладів
вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють
підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, за умови, що
вони мають сертифікат лікаря-спеціаліста та отримали
погодження керівника закладу охорону здоров’я на
надання медичної допомоги пацієнту. Такі науковопедагогічні працівники також можуть бути лікуючим
лікарем з надання третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги».

Закон України “Про вищу освіту”
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004
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Стаття 36. Вчена рада
…

Стаття 36. Вчена рада
...

3. Вчену раду закладу вищої освіти очолює її голова, який
обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради
закладу вищої освіти, які мають науковий ступінь та/або
вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До
складу вченої ради закладу вищої освіти входять за посадами
керівник закладу вищої освіти, заступники керівника,
керівники факультетів (навчально-наукових інститутів),
учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер,
керівники органів самоврядування та виборних органів
первинних профспілкових організацій працівників закладу
вищої освіти, а також виборні представники, які
представляють наукових, науково-педагогічних працівників
і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр,
професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні
представники, які представляють інших працівників закладу
вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі,
виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів,
асистентів-стажистів,
інтернів,
лікарів-резидентів,
керівники виборних органів первинних профспілкових
організацій студентів та аспірантів, керівники органів
студентського самоврядування закладу вищої освіти
відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу
вищої освіти.

3. Вчену раду закладу вищої освіти очолює її голова, який
обирається таємним голосуванням з числа членів вченої
ради закладу вищої освіти, які мають науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої
ради. До складу вченої ради закладу вищої освіти входять
за посадами керівник закладу вищої освіти, заступники
керівника, керівники факультетів (навчально-наукових
інститутів), учений секретар, директор бібліотеки,
головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та
виборних органів первинних профспілкових організацій
працівників закладу вищої освіти, а також виборні
представники, які представляють наукових, науковопедагогічних працівників і обираються з числа завідувачів
(начальників) кафедр, професорів, докторів філософії,
докторів наук, виборні представники, які представляють
інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у
ньому на постійній основі, виборні представники
аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів,
лікарів
(провізорів)-інтернів,
лікарів-резидентів,
керівники виборних органів первинних профспілкових
організацій студентів та аспірантів, керівники органів
студентського самоврядування закладу вищої освіти
відповідно до квот, визначених статутом вищого закладу
вищої освіти.
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Стаття 61. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти
…..
3. До інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти,
належать:
…..
3) інтерн - особа, яка має ступінь магістра медичного або
фармацевтичного спрямування і навчається з метою
отримання кваліфікації лікаря або провізора певної
спеціальності відповідно до переліку лікарських або
провізорських спеціальностей інтернатури;

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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Стаття 61. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти
…..
3. До інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти,
належать:
…..
3) Лікар (провізор) - інтерн – особа, яка має ступінь
магістра медичного або фармацевтичного спрямування,
виконує програму підготовки в інтернатурі за
відповідною спеціальністю під керівництвом лікаря
(провізора) закладу охорони здоров'я та закріпленого за
ним викладача кафедри закладу вищої освіти, що
здійснює підготовку лікарів (провізорів)- інтернів, та
бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги або
фармацевтичної діяльності, передбачених вимогами
освітньо-кваліфікаційної характеристики;

Апарат Верховної Ради України
№ 102д9/1-2020/77706 від 16.06.2020

