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До уваги лікарів-стоматологів!
ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛЬЩІ (ЄС)
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Сьогодні тема медицини в Україні як ніколи актуальна. За період з липня 2016 року по липень 2017 року в 
Україні планується повністю реформувати систему охорони здоров'я. Перші кроки в цьому напрямку вже 
робляться: проводиться зміна статусу медичних установ, змінюється підхід до фінансування, впроваджується 
електронний документообіг, розробляються базові та додаткові пакети послуг для населення.
Безумовно, зміни в охороні здоров'я потрібні. Але чи так швидко й легко пройде процес нововведень в Україні і 
лікарі отримають гідну зарплату, а пацієнти – якісні медичні послуги? Вже зараз через реформи відбуваються 
масові скорочення медперсоналу. А людей, які зверталися за допомогою до вузькопрофільних спеціалістів, 
перенаправляють на обслуговування до сімейних лікарів, у яких немає достатньої кваліфікації. Підсумком є 
  те, що пацієнти не довіряють лікарям, а лікарі втрачають свою практику.
Що ж робити фахівцям в цьому випадку? Як побудувати кар'єру лікарю-початківцю? Які перспективи будуть у 
студента, який вирішив зв'язати своє життя з медициною?
Для надання можливості реалізувати свої професійні навички та таланти в європейському суспільстві, з 
метою максимального спрощення працевлаштування в медичних установах на території Республіки Польща 
розробленоПРОЕКТ «ЄВРОПА МЕДИЧНА»,що ініційований Європейським фондом розвитку медицини та 
освіти ЄВРОМЕД (Польща).
Цей ПРОЕКТ передбачає ряд унікальних Програм, що допомагають лікарям з України та всього 
пострадянського простору швидко й з мінімальними витратами отримати право на виконання професійної 
діяльності та офіційно працевлаштуватися на території Євросоюзу, зокрема – в Польщі.
Пропонуємо Вам ознайомитися з пропозицією для лікарів-стоматологів–Програмою«ОТРИМАННЯ ПРАВА 
НА ВИКОНАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Важливо! На кожному з етапів реалізації цієї Програми її учасник може самостійно продовжити 
виконувати дії для отримання права на виконання лікарської діяльності.

ЕВРОПА МЕДИЦИНСКАЯ 
Europa medyczna 



ПРОГРАМА «ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
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ЕТАПИ ПРОГРАМИ
«ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

(програма розроблена для лікарів-стоматологів):

Складання іспиту в NIL (за умови успішного складання внутрішнього іспиту після 
закінчення ВМ, вартість іспиту в NIL оплачується організаторами).

Етап 1
100 євро

(іспит в NIL)

Нострифікація (підготовчі курси на базімедичногоВУЗу Польщі)
(загальний час підготовки 6 міс.)

Інтернатура (StażPodyplomowu) (часпроходження – 12 міс.)
або
Часткове або повне визнання Інтернатури(StażuPodyplomowego)
(загальний час визнання– до 3 міс.)

Складання іспиту LEK (комплексна підготовка до складання іспиту LEK) 
(загальний час підготовки 3 міс.)

Етап 2

800 євро 50 євро
(оплата за іспит)

700 євроПрацевлаштування (комплексні інформаційні послуги,що забезпечують 
працевлаштування лікаря)(підбір вакансійдо 2  міс.)

Етап 3

Етап 4

ВАРТІСТЬ:

Роздріб Пакети Адмін. оплати

На всіх етапах Програми учасники отримують індивідуальне консультування та супровід, ексклюзивні навчальні матеріали, 
комплексну візову та інформаційну підтримку.
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1 150 евро

3970 евро

2870 евро

2 230 евро

Комплексная языковая подготовка (147 часа) (общее время подготовки 6 мес.):

• Предкурсовая подготовка (50 часов);
• Варшавский модуль (90 часов);
• Послекуросовая поготовка (7 часов).

800-1700 евро
(оплата экзамена 
в ВУЗе Польши 

+ перевод 
документов)



ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ЕТАПИ ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ 
ЛІКАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛЬЩІ
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Щоб отримати можливість офіційного працевлаштування на території ЄС, а саме Республіки Польща, 
лікареві-стоматологу з України чи іншої країни пострадянського простору необхідно отримати Право на 
виконання лікарської діяльності.

Для цього необхідно пройти чотири основні етапи:

1.  Складання іспиту на знання мови в Головній лікарській палаті Польщі (NIL);

2.  Нострифікація диплому (чи отримання сертифіката про його еквівалент);

3.  Післядипломне стажування (польська інтернатура чи визнання пройденої інтернатури на батьківщині) - 

Stażpodyplomowy;

4.  Складання заключного медичного іспиту (Lekarsko- DentystycznyEgzaminKoncowy).
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ЕТАП 1: 
ІСПИТЗ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МЕДИЧНИХСПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
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На цьому етапі всім іноземним лікарям необхідно скласти іспит на знання мови у Головній лікарській палаті 
Польщі (NIL), що включає в себе перевірку навичок письма й читання, вміння спілкуватися з пацієнтами, 
розуміння аудіозаписів і прочитаного тексту.

Всі частини іспиту оцінюються окремо. Для складання однієї частини необхідно отримати мінімум 55% за кожну. 
У разі недобору мінімальних балів, можна перескласти іспит або одну його частину тільки через 6 місяців. (Оплата 
за повторне складання/доскладання іспиту не змінюється й становить 100 євро).

Тест складається з ЧОТИРЬОХ ЧАСТИН:

•  Диктант з компакт-диску (перевіряється орфографія, почерк і повнота викладання тексту);

Тест на розуміння аудіозапису (розмовного тексту - 10 питань);•  

 Тест на розуміння прочитаного тексту (читання тексту вголос і відповіді на 5 питань);• 

 Практична частина (перевірка навичок роботи з пацієнтами: збір анамнезу та рекомендації з лікування).• 
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ЕТАП 2: 
НОСТРИФІКАЦІЯ
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НОСТРИФІКАЦІЯ — процедура визнання дипломів іноземних держав про 
вищу та післявузівську професійну освіту, тобто згоду відповідних 
органів державної влади на наявність законної сили цих документів на 
території їх держави.
На території Польщі нострифікаціявідбувається тільки в державних 
медичних університетах.
Перелік документів, що необхідно надати до університету, як і сама 
процедура нострифікації, може відрізнятися в різних ВУЗах. 
Обов'язковими є: диплом, шкільний атестат, резюме, прохання 
розглянути документи, підтвердження, що Ваші документи не були подані 
в інший медичний університет на розгляд. Всі ці документи повинні бути 
перекладені присяжним перекладачем Польщі.
Оригінали зберігаються до винесення рішення, потім повертаються 
власникові.
Процес розгляду займає від 30 до 90 днів.
Також кожен університет самостійно визначає вартість такої процедури, і, 
зазвичай, повна або часткова оплата повинна бути проведена на момент 
подачі документів. Вона коливається від 2500 до 10000 PLN.
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ЕТАП 3: 
ПІСЛЯДИПЛОМНЕ СТАЖУВАННЯ
(ПОЛЬСЬКА ІНТЕРНАТУРА ЧИ ВИЗНАННЯ ПРОЙДЕНОЇ ІНТЕРНАТУРИ) – STAŻ PODYPLOMOWY
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Лікар повинен подати заяву в довільній формі на проходження чи визнання вже пройденої в Україні 
інтернатури.
Варто зазначити, що її можуть визнати повністю або частково. У другому випадку, потрібно буде її 
закінчити в Польщі.
Інтернатура починається щорічно 1 жовтня та 1 березня, тому заяву на отримання обмеженої ліцензії з 
подальшим проходженням інтернатури потрібно подавати не пізніше, ніж за 2 місяці до її початку.

• Стоматологія (10 тижнів);

Дитяча стоматологія (10 тижнів);• 

Парадонтологія (4 тижні);• 

Ортодонтія (5 тижнів);• 

Хірургічна стоматологія (8 тижнів);• 

• Протезування (8 тижнів);

Невідкладна медична допомога (2 тижні);• 

Медичне обстеження (3 дні);• 

Біоетика (3 дні);• 

Медичне право (4 дні).• 

Інтернатура в Польщі триває 12 місяців для стоматологів і включає в себе вивчення наступних 
теоретичних і практичних дисциплін:
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Увага! З січня 2017 року стажування оплачується, тобто іноземний лікар вже може отримувати 
заробітну платню! Володарі Карти Поляка мають право на додаткову державну дотацію 2000 
польських злотих \ місяць.



ЕТАП 4: 
СКЛАДАННЯ ЗАКЛЮЧНОГО МЕДИЧНОГО ІСПИТУ 
(LEKARSKO- DENTYSTYCZNY EGZAMIN KONCOWY)
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Після визнання інтернатури або її закінчення в Польщі лікар повинен скласти 
заключний медичний іспит (Lekarsko-DentystycznyEgzaminKoncowy). Іспит 
проводиться двічі на рік: навесні та восени. Заяву на проходження іспиту потрібно 
подати до 31 травня чи 31 жовтня. Сам іспит складається з 200 питань з 
декількома варіантами відповідей (тести):

•  Ендодонтологія тавідновна стоматологія - 46 питань;
д итяча стоматологія - 35 питань;• 
х ірургічна стоматологія - 25 питань;• 
п  ротезування - 25 питань;• 
п  ародонтологія - 14 питань;• 
о  ртодонтія - 20 питань;• 
н  евідкладна медичнадопомога - 10 питань;• 
б іоетика, медичне право - 10 питань;• 
м едичний висновок - 7 питань;• 
о хорона здоров'я громадян - 8 питань.• 

Іспит проходить у регіональних медичних палатах.
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ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМАХ ФУНДАЦІЇ – РЕГЕСТРИРУЙТЕСЯ НА САЙТІ!
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Пройти описані вище етапи отримання права на 
виконання лікарської діяльності в Європі лікарям-
стоматологам допоможу ть  представники 
Європейського фонду розвитку медицини та освіти 
ЄВРОМЕД. Компетентні фахівці з досвідом 
проведення широкомасштабних проектів з радістю 
супроводять з усіх питань і організаційних 
моментів, пов'язаних з Вашим бажанням відкрити 
для себе європейську медицину й стати визнаним 
фахівцем цієї галузі.
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