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Однією з цілей Міжнародної Асоціації лікарів в
Словаччині є створення розумної системи інтеграції
іноземних лікарів в систему охорони здоров'я Словаччини.
З іншого боку, використання міжнародної платформи і
залучення фахівців з-за кордону допоможе принести в
словацьку медицину новий досвід і новий інтелектуальний
потенціал. Кожен іноземний лікар може розраховувати на
інформаційну підтримку від MALnS. Членство є
безкоштовним.
Дана брошура підготовлена MALnS з метою допомогти
медичному працівнику зорієнтуватися в системі, яка
регулює імміграцію іноземних лікарів, що отримали освіту
за межами ЄС.
Загальна інформація про признання
дипломів
медичних працівників в Словаччині
Медичний працівник в Словаччині - професія
регульована, тобто вимагає наявності та підтвердження
спеціальних знань (виконання кваліфікаційних вимог, які
закріплені в законодавстві країни).
Порядок признання дипломів лікарів-іноземців в
Словаччині встановлений Законом № 422/2015 «Про
признання документів про освіту та признання
кваліфікацій, про внесення змін і доповнень до деяких
законів». Детально ознайомитися з цим законом можна за
наступним лінком:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/422/
! NB Що необхідно для працевлаштування лікаряіноземця в Словаччині:
1. Признання документа про освіту (Uznanie vzdelania) диплома
за
спеціальністю
«лікувальна
справа»,
«стоматологія», «фармація».
2. Мовна підготовка зі словацької мовию.
3. Проходження стажування (Odborná stáž) в якості
Помічника в медицині (Pomocný pracovník v zdravotníctve)
відповідно до Закону № 578/2004 «Про надання медичної
допомоги, про медичних працівників і професійне
організації в системі охорони здоров'я, про зміну і
доповнення деяких законів». Поправки до цього закону в
даний час знаходяться в стадії обговорення. В
опублікованій редакції, вступ в силу якої очікується з
1.9.2019 - проходження стажування добровільне, але
можливі зміни.
4. Підтвердження кваліфікації (передбачає успішне
складання медичного іспиту – doplňujúca skuška).

5. Кінцеве
признання
документа
про
освіту
(Rozhodnutie) - отримання від Міністерства освіти
Словаччини кінцевого документа (Рішення).
6. Складання іспиту зі словацької мови
7. Пошук роботодавця і укладення з ним договору.
8. Отримання ВНЖ і проходження обов'язкового
медогляду.
9. Реєстрація в палаті лікарів Словаччини (Slovenská
lekárska komora(SLK)).
10. Признання спеціалізації - при її наявності і бажанні
підтвердити.
! Q.S. На що звернути увагу:
1. Нострифікація документа про освіту
Міністерство освіти Словаччини проводить перший
етап признання диплома. Його можна пройти дистанційно,
тобто, не перебуваючи в Словаччині, при наявності
довіреної особи. При подачі необхідно надати повний
пакет документів з судовим перекладом на словацьку
мову. Переклади та нотаріальне завірення документів
рекомендується зробити в Словаччині.
Термін розгляду документів - до 2 місяців. Детальна
інформація за лінком:
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zozahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/
2. Мовна підготовка зі словацької мови
Для складання іспиту та подальшої роботи необхідно
володіти словацькою мовою на досить високому рівні.
Почати вивчати її можна самостійно, використовуючи
безкоштовний портал: https://slovake.eu/ або скайп уроки,
перебуваючи ще вдома. До Словаччини можна приїхати
після досягнення середнього рівня володіння мовою або з
нульовим знанням і домогтися такого рівня, перебуваючи
в мовному середовищі.
Для медичних працівників в Словаччині є такі програми
з мовної підготовки:
Інтенсивна підготовка в мовній школі iCan за
програмою «Словацька мова для лікарів-іноземців».
Тривалість курсу: 6 місяців, 436 годин.
При бажанні і вільному володінні словацькою мовою
можливо почати навчання з другої частини курсу професійна мовна підготовка.
Пропонуються і скайп уроки.
Детальніше тут: https://icanschool.ru

Мовний курс університету Коменського «Мовна і
професійна підготовка зі словацької мови для працівників
охорони здоров'я». Тривалість курсу: 13 тижнів, 325 годин.
Детальніше тут: https://cdv.uniba.sk
3. Проходження стажування
Стажування протягом 12 місяців передбачає роботу в
словацькій системі охорони здоров'я в якості помічника в
медицині (pomocný pracovník v zdravotníctve), після
отримання згоди від Міністерства охорони здоров'я
Словаччини. Після закінчення роботи стажист може
складати іспит для підтвердження кваліфікації. Стажування
представляє можливість попрацювати в медичних
установах Словаччини під контролем словацького лікаря,
який є куратором стажиста, та отримати певний мовний і
практичний досвід. В даний час питання і умови
проходження даного стажування знаходяться в процесі
обговорення і допрацювання. Нововведення в законі
повинно вступити в силу від 1.9.2019.
4. Підтвердження кваліфікації
Передбачає складання медичного іспиту на словацькій
мові (doplňujúca skuška). Іспит проводиться в 2 етапи тестовий контроль з 4-х базових предметів: Внутрішні
хвороби, Педіатрія, Акушерство і Гінекологія, Хірургія, а
також законодавства (законів, що стосуються охорони
здоров'я) та усний іспит, який передбачає відповіді на
питання по вищевказаних дисциплінах. Проходить 2 рази в
рік (як правило, осінь - весна). Більш детальна інформація
за лінком: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/
Для запису на іспит необхідно надати пакет документів
з перекладом на словацьку мову. У разі невдалого
складання іспит можна складати повторно.
5. Кінцеве признання документа про освіту
Цей крок є автоматичним процесом, при якому
Міністерство освіти після надання протоколу про успішне
складання медичного іспиту (doplňujúca skuška) видає
кінцеве Рішення (Rozhodnutie), яке дає лікарю право
працювати в Словацькій системі охорони здоров'я, як не
атестованому лікарю (тобто лікарю без спеціалізації).
6. Складання іспиту зі словацької мови
Після успішного признання диплома про освіту та
кваліфікацію перед працевлаштуванням на роботу
необхідно скласти іспит зі словацької мови, який
проводить Міністерство охорони здоров'я Словаччини. На
підставі успішного складання видається рішення, яке
підтверджує володіння державною мовою для виконання
професії лікаря.

7. Пошук роботодавця і укладення з ним договору
За офіційними даними в Словаччині в даний час існує
гостра нестача лікарів і медсестер. Міністерство охорони
здоров'я опублікувало в медійних джерелах статистичну
інформацію про нестачу 5 500 лікарів і 4 000 медсестер.
Інформація про вакансії в медичних установах Словаччини
розміщується на офіційному інтернет порталі державної
Біржі праці (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny).
Але, найчастіше, вона стосується лікарів, які мають
словацьку спеціалізацію, або запропоновані медичні
вакансії не затребувані в силу ряду причин. Тому переваги
членства в MALnS полягають в тому, що ми можемо
допомогти налагодити прямий контакт з роботодавцем,
отримати всю необхідну для лікаря інформацію про
вакансії, умови праці та проживання, підбір робочого
місця, яке за своїм профілем віщує найцікавіший кар'єрний
ріст.
8. Подача документів на ВНЖ
Включає в себе підготовку та збір документів. Подача
документів здійснюється у відділенні поліції за місцем
проживання в Словаччині (для громадян країн безвізового
порядку відвідування) або в консульстві Словацької
республіки. ВНЖ можна отримати в терміні до 90 днів з
метою працевлаштування або до 30 днів на підставі синьої
карти ЄС (високваліфіковані фахівці).
9. Реєстрація в палаті лікарів
Відповідно до Закону № 578/2004 «Про надання
медичної допомоги, про медичних працівників і
професійні організації в системі охорони здоров'я, про
зміну і доповнення деяких законів» лікар загальної
практики має бути зареєстрований в палаті лікарів.
(Slovenská lekárska komora (SLK)).
Для реєстрації в SLK надається пакет документів,
оплачується реєстраційний внесок.
10. Признання спеціалізації - це додатковий етап
У разі наявності спеціалізації і при бажанні її
підтвердити в Словаччині необхідно пройти признання
спеціалізації. Процес можливо почати тільки після
признання диплома за спеціальністю «лікувальна справа»
та підтвердження кваліфікації.
Для признання необхідно надати сертифікати та інші
документи, що підтверджують спеціалізацію. Важливо,
щоб кількість років програми навчання в країні отримання
спеціалізації і в Словаччині збігалися. Є можливість
отримати спеціалізацію безпосередньо в Словаччині за
направленням від роботодавця, пройшовши вступні іспити.

Передбачувані витрати:
Признання диплома – 100 € внесок *
Переклад документів на словацьку мову (ціна судового
перекладу сторінки - 25 €)*
• Засвідчення оригіналів документів у нотаріуса *
• Складання медичного іспиту - 630 € (лікар загальної
практики), 1020 € (зубний лікар) **
• Признання спеціалізації- індивідуально в кожному
випадку
• Мовний курс для лікарів в мовній школі iCan – 2 198 €
• Мовний курс університету Коменського – 2 250 €
• Отримання дозволу на проживання - державний збір
мінімально 165,5 € при подачі і 4,5 € при отриманні
документа (карти ВНЖ)
• Проходження обов'язкового медогляду - від 150 до 210
€
• Реєстрація в палаті лікарів в Словаччині - 13 €
одноразово і 15 € щорічний збір за ведення реєстру
• Страхування до моменту працевлаштування - від 25 € в
міс.
*Кінцева сума всіх витрат залежить від кількості
документів, вартості послуг перекладу, виду страхування, а
також вартості послуг посередників.
**Дані станом на 2019 рік.
Додаткові витрати (мінімально 300 €/місяць на одну
людину):
➢ Проживання
➢ Харчування
➢ Проїзд
Знижку
для членів MALnS запропонували такі
організації:
• У розмірі 15%
iCan - мовна школа, яка спеціалізується на вивчення
словацької мови як іноземної і має багаторічний досвід в
навчанні
іноземців.
Web: http://icanschool.ru/
• У розмірі 20%
SlovakiaiInvestGroup s.r.o. – найбільша компанія в
Словаччині, яка надає консультаційні послуги для
іноземців і може допомогти з отриманням ВНЖ, дозволом
на працевлаштування, признанням документа про освіту і
спеціалізацію. Web: http://slovakiainvest.com.ua/
•
•

