Передатестаційне тестування молодших медичних спеціалістів
№
з/п

1.
2.
3.

Найменування циклів
Організація охорони здоров’я (медичні директори з медсестринства, координатори, медсестрибакалаври, головні та старші медсестри ЗОЗ)
https://docs.google.com/forms/d/1QW8LAkxjkV5IYR03dxDRHgJvGvcy3kuN9ETVs0HYDhw/edit
Організація охорони здоров’я (фельдшери ФАП, амбулаторій )
https://docs.google.com/forms/d/1yoC6DRYLMt7OlJR1q6zmCUBHFXo33p-Wug3jBu4kz-s/edit
Організація охорони здоров’я (фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, училищ та дитячих
дошкільних закладів)
https://docs.google.com/forms/d/1r1kBDBjGaoDw_YZmIXD2E1pT6KmgOO3R3bReJB_1wT4/edit

4.

Терапія (медсестри терапевтичних відділень і кабінетів)
https://docs.google.com/forms/d/1mgMUMyxnK9i84knMgTNYMH-a_2ljmrgkV8e_EyfmWyo/edit

5.

Кардіологія та інтенсивна терапія (медсестри кардіологічних відділень і кабінетів)
https://docs.google.com/forms/d/1gXBW8U9M7zB0a4UWStI6K2l7wOfjDO21eWOI_CSPRkE/edit

6.

Неврологія (медсестри неврологічних відділень і кабінетів)
https://docs.google.com/forms/d/1vbvep3kUj8SFa21W6L9wJBxwRms2Dy223ga7UzVbnQ8/edit

7.

Швидка та невідкладна допомога (фельдшери (медсестри) станцій та відділень швидкої та
невідкладної медичної допомоги)
https://docs.google.com/forms/d/1EWNz5b3a9LLGPNMXCxTxBGrTkptRUrEDMTNFlExRoQs/edit

8.

Наркологія (фельдшери, медсестри наркологічної служби)
https://docs.google.com/forms/d/1tZWuAmU1TXVZU72Bm1qP2GP6_7-PzpKzlTUqmysI2i8/edit

9.

Акушерство (акушерки пологових будинків і відділень)
https://docs.google.com/forms/d/1PZdX6C38EpSeCXsSbHSj_sAOV1ZQQKk7RoJoJ3uFxl8/edit

Акушерство (акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів)
10. https://docs.google.com/forms/d/1aISdJvfDC_ru6unEiqRMn8i2Yq1DHIITLsOAcE2SpFg/edit
Акушерство (акушерки ФАП, здоровпунктів)

11. https://docs.google.com/forms/d/1iJvjaY4XCAbjeobh-6QOdOdsyOXSVxvQOT3OnJqNdcM/edit
Хірургія (операційні та старші операційні медсестри)

12. https://docs.google.com/forms/d/1Ggri_7UqQCysCPN3IJGsyr0CJk0mINhCcmYAbBBoc0Q/edit
Хірургія (медсестри хірургічних відділень і кабінетів)
13. https://docs.google.com/forms/d/1bXcR6Un-auqqA5Ukah3z61uKSCpe_hB4ugZHqo4xndo/edit
Травматологія та ортопедія (медсестри перев’язочних, травматологічних та травматолого14. ортопедичних відділень і кабінетів)
https://docs.google.com/forms/d/1b-4am1dz8hNCRQu7Eaa-EzjNHDFVAL3pPr7n2J80mKc/edit
Трансфузіологія (медсестри станцій, відділень і кабінетів переливання крові)

15. https://docs.google.com/forms/d/1_yC9BbnM6lT55470uIs00CPO-rkTcZsLLRcjUmZtLh0/edit
Амбулаторно-поліклінічна справа (медсестри терапевтичних дільниць і відділень профілактики)

16. https://docs.google.com/forms/d/1qW8LWyiFlpVVdr8mBXZPWrDFsrzsXLqlADK-WgAfuDY/edit
Інфекційні хвороби (медсестри інфекційних відділень і кабінетів)

17. https://docs.google.com/forms/d/1mh1ljTGFWuA7ekXVS1dDYRRDEIchct2xrQ4GK_5Kr3I/edit

Фтизіатрія (медсестри протитуберкульозних диспансерів, лікарень, відділень і санаторіїв)

18. https://docs.google.com/forms/d/1M_snTV_6BGmmXMw7Zqs_zZPoYMf0stQUrKII8X6hmAg/edit
Психіатрія (медсестри психіатричних установ)

19. https://docs.google.com/forms/d/13_GJw5i548l2VPN_PsiVOz3hoJIg3jliwAhiKEWnQoA/edit
Анестезіологія та реанімація (медсестри-анестезистки відділень анестезіології і реанімації)

20. https://docs.google.com/forms/d/1LMsAVHtnmPk2iYdNP9IOcbCq5SJwcnhOW8EzbeqZMNM/edit
Гінекологія (медсестри гінекологічних відділень і кабінетів)

21. https://docs.google.com/forms/d/1RYWEfqt4GlqguzBvPxWjaKTFWlGbvxSRh6KQF3B2dMY/edit
Дерматовенерологія (медсестри дерматовенерологічних відділень і кабінетів)

22. https://docs.google.com/forms/d/1fEf-0u3H8XZINpexpkJHYILNrgmb0l2MaeSZs21Hdks/edit
Оториноларингологія (медсестри ЛОР відділень і кабінетів)

23. https://docs.google.com/forms/d/1DjCe3_D3Q4oWf8ks3yoimynfCu8O7bN5MlRW97O9Zg8/edit
Стоматологія (помічники лікарів-стоматологів, гігієністи, медсестри стоматологічних кабінетів)

24. https://docs.google.com/forms/d/1SEqqJxF9M1vErIzGppbakU6R8TiCNplm3U6wVtt4W6w/edit
Стоматологія (зубні лікарі)

25. https://docs.google.com/forms/d/1icTRAS7YjIzuKsk39maTue1p6SJdtOBzqFOAicTJ-5I/edit
Ортопедична стоматологія (зубні техніки)

26. https://docs.google.com/forms/d/1gLK5wSg4GXqOTRNbMDG7hHcFOEQM_Kds38q_27pxUWU/edit
Офтальмологія (медсестри очних відділень і кабінетів)

27. https://docs.google.com/forms/d/1gx4jwxAJpLd9kIjEted-S0Otnz7XGAePZixuoWkPZeA/edit
Функціональна діагностика (медсестри відділень і кабінетів функціональної діагностики)

28. https://docs.google.com/forms/d/1OwUXxcthswmFRJmEJDednUgUm9dwp2mwlCdIVnvuL-s/edit
Фізіотерапія (медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів)

29. https://docs.google.com/forms/d/1ZnUA9yCcGI2Ey8qoxN3KM--eb-3x6i8iU9mpPthTX-g/edit
Лікувальний масаж (медсестри масажних кабінетів)

30. https://docs.google.com/forms/d/1P9g3j07xBmjd1gxSaiU7oPbhYHQSJszvV_4sLrYXYgc/edit
Дієтотерапія (медсестри по лікувальному харчуванню)

31. https://docs.google.com/forms/d/1NcZQLSNgzS77tkP-CT_dXtSaOx2_wf2hcZ-ESbtErNY/edit
Медична статистика (медстатистики установ охорони здоров’я)

32. https://docs.google.com/forms/d/1S6NUNeU9z_25VFTW5vBrG6d6T4ZZZNGgOOKQFPeWFeo/edit
Лікувальна фізкультура (інструктори, медсестри по лікувальній фізкультурі)

33. https://docs.google.com/forms/d/1Xd26FIwIbrOzzsuHwjhnAFq9HJflDUHk0ssT7zogACI/edit
Лікувально-діагностичні процедури (медсестри процедурних кабінетів)

34. https://docs.google.com/forms/d/1KHTAix18RvFKGL773kCltrRJkfR5wRkHenTYn6A4Z5M/edit
Педіатрія (медсестри дитячих відділень)

35. https://docs.google.com/forms/d/14IPuTXQXuSb8R3yJC9cNK2PyaniEXZWEbtZupEZDUgI/edit
Педіатрія (медсестри педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень)

36. https://docs.google.com/forms/d/1LEEqTJcaIuA1_D4iMd8Ifp0oaGFQsRjGZHke-WSC_yE/edit
37. Педіатрія (медсестри палат новонароджених дітей)

https://docs.google.com/forms/d/1cuOdEit6uzdptACTiu0j2YG5oNd0JJ-t6XUCqJYVF24/edit

Судова медицина (фельдшери, медсестри судово-медичних відділень і бюро)

38. https://docs.google.com/forms/d/11KBFYzN_Snzf9Z6Ooh_XYc0zPpnJU_Yyb-ltH893F3k/edit
Рентгенологія (рентгенлаборанти відділень і кабінетів)

39. https://docs.google.com/forms/d/1tt20_0bJnv-xbhqLtNyRv3ks8qmRmu9Bx0Ek5EVa_0E/edit
Сімейна медицина (медсестри загальної практики – сімейної медицини)

40. https://docs.google.com/forms/d/1ezCCAVHiFwA65gIegwIwqaRQkAwXBlxmHcOEY966urE/edit

