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На Ваш запит вiд 10 березня 2020 року, що надiйшов iз обласноi

державноi адмiнiстрацii, департамент охорони здоров'я Закарпатськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii повiдомляе про наступне.

Станом на 15 березня 2020 року надiйшли заявки вiд керiвникiв
комунщIьних некомерчiйних пiдприемств сфери охорони здоров'я областi про
пiдготовку в iHTepHaTypi з послiдуючим працевлаштуванням випускникiв
вищих державних навчаJIъних закладiв 2020 року за наступними
спецiальностями:

л}
п/п Назва aч*rrчлу, установи, район Посада -спецiальнiсть

i КНП,,Закарпатський протипухлинний центр"
ЗакарпатськоТ обласноi рали

лiкар-лаборант

2
КНП,,Обласний клiнiчний

фтизiопульмонологiчний лiкуваJIьно-
дiагностичний центрОО ЗакарпатськоТ обласноI рали

лiкар-лаборант

a
J

КНП ,,Обласна клiнiчна iнфекцiйна лiкарня"
Закарпатськоi обласноТ ради

лiкар-епiдемiолог

4
КНП ,,Обласна дитяча лiкарня"

Закарпатськоi обласноТ ради, м. Мукачево
лiкар-патологоанатом

5

Закарпатська область,,
КНП ,,Берегiвська центральна районна лiкарня

iM. Бертолона Лiннера"
лiкар-патологоанатом

6

Закарпатська область
КНП ,,Берегiвський центр первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги Берегiвськоi районноi ради",
АЗПСМ с.Бене

лiкар загальноi практики-
сlмеино1 медицини

7

Закарпатська область
КНП ,,Берегiвський центр первинноТ медико-

caHiTapHoi допомоги Берегiвськоi районноi ради",
АЗПСМ с. Гут

лiкар загальноI практики-
сlмеино1 медицини



Закарпатська область
КНП,,Берегiвський центр первинноi медико-

сан iTapHoT i"" "rхъТfl;:,нн' районноТ р&ди",

лiкар загальноi практики-
сiмейнот медицини8

9

Закарпатська область
КНП ,,Мiжгiрський центр первинноi медико-

санiтарноi допомоги" МiжгiрськоТ районноi ради,
АЗПСМ с. Нижнiй Стулений

лiкар загальноi практики-
сiмейноi медицини

10

Закарпатська область,
КНП ,,PaxiBcbKa районна лiкарня"

PaxiBcbKoi районноi ради

лкар-психlатр

11

Закарпатська область,
КНП ,,PaxiBcbKa районна лiкарня"

PaxiBcbKoi районноi ради

лiкар-нарколог

12

Закарпатська область,
КНП ,,Рахiвський центр первинноi медико-

caHiTapHoT допомоги", АЗПСМ с. Луги

лiкар загальноi практики-
сiмейноТ медицини

13

Закарпатоька область,
КНП ,,Рахiвський центр первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги", АЗПСМ с. Богдан

лiкар загальноi практики-
сiмейнот медицини

|4

Закарпатська область,
КНП ,,Свалявський районний центр первинноi

медико-санiтарноi допомоги",
АЗПСМ с. Березники

лiкар загальноТ практики-
сiмейноТ медицини

15

Закарпатська областьо

КНП ,,Тячiвська районна лiкарня"
ТячiвськоТ рйонноi рqдц_

лiкар-патологоанатом

16

Закарпатська область,
КНП,,Виноградiвська районна лiкарняО'

виноградiвськоi районц9iРqДЦ__
лiкар-лаборант

|7
Закарпатська область,

КНП,,Виноградiвська районна лiкарня"
ВиногралiвськоТ районноi ради

лiкар-лаборант

18

Закарпатська область,
КНП,,Виноградiвська районна лiкарня"

Виноградiвськоi рйонцqiрqдц__
лiкар-нарколог
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