
Лiкapськi вaкaнсii y зaклaДaх oхopoни ЗДopoвlя Cyмськoi oблaстi

Nb
зiп

Haзвa зaклaДy Лiкapськa спеЦiaльнiсть

Hеoбхiднa
кiлькiсть
спеЦiaлiс

тiв з
кorкнoТ

спецiальн
осii, 1rшт.

пoсa.ц)

1 КнП CoP кCyмськa
oблaснa кпiнiчнa лiкщня>

лiкap.opтопe.ц-тpaBMaToлoГ
лiкap-лaбopalrт (кЛiнi.тнa бioхiмiя)

1,0
1,0  ,

2 кHII сoP кCyмськa
oблaснa ДLтT ЯЧa клiнiчнa
лiкapня>

лiкap - oтoлapингoЛoГ Дит ячиil
лiкap-УЗ.{
лiкaB-лaбopaI{T
лiкap-бaктеpioлoг
лiкap-поихiaтp .Цитяuий

1,0
1,0
1,0
1 ,0
1 ,0

a
J КнП CoP <oблaсний

клiнiчний пеpинaтальний
цrI{Tp)

Лiкap TrpaIIеBT
Лiкap ypoJloГ
Лiкap ен.цoкpинoЛoг
Лiкap лaбopaнт
Лiкap педiaтp.неollaToJloг

1,0
1,0
1,0
1 ,0
2,0

4 КнП CoP кМе'цичний
клiнiчний цrнTp
iнфекцiйниx xвopoб тa
д"p*u'onoгii iм. З.Й.
Кoaсoвицькoгo)

2,0

5 кHП CoP кCyмський
oбпacний спецiaлiзoвaний
.цисПaноrp paдiaцiйнoгo
зaxиcTY I{aсеЛeнняD

лiкap-aнеотезioпoг 1;0

6 КF{П CoP кPегioнaльний
клiнiчний
фтизioпyльмoнoлoгiчний
медичний цеtlTp2-

лiкap.фтизiaтp 2,О

42,4кнП CoP кCyмський
oблaсний цrI{Tp екcтpенoi
медичнoi.цoпoМoги Ta
T\ле ттиTTиI{и кaтaстoоф>>

лiкap з МrДицинa неBlкJIaДних стaнlв

I oКЗ <Cyмське oблaоне
бropo cy.цoBo-Meди.rнoi
eкcцrpTиЗи)

лiкap сy.цoвo.Ме.цичноi eкcпrpTизи
лiкapi сyдoBo-Мr.цичний ексПrpT-кpимiнaлiст
sкcпrpT сyлoвий-iмylloJloГ

3,0
1,0 I
1,0 I

9 КHП сoP кCyмоький
oблaсний клiнiчний
^"rтгn пnгi.rттттiт пll cтт ag с

Лiкap-УЗ[
Лiкap-лaбopaнт

1,0
1,0

10 oКЗ <Cyмcький oблaсний
центp Mr,цикo.сoцiaльнoТ
екcПеpTизи))

Л1кap-xlpypг
лiкap-невpoIIaToJIoг
лiкap-теpaпевт

1,0 '
1 ,0
1;0

11 КHП кКлiнiчнa лiкapня No
4> Cyмськoi мicькoi paди 1.0



Nb
зlтl

Haзвg зaклa.цy Лiкapська спецiaльнiсть

Hеoб*iднa
кiльrd*ть
спrцraЛlс.

тiв з
кoжнoi .

спецiaльн
oстi, (шт.

посaп)

лiкap - oToлapингoлoг
лiкaо-тepaпевт

1,0
i ,0

t2 ,кHП Бiлoпiльськоi-..
paйoннoi pa,Ци
<БiлoпiльсЬкa ценТp.UIЬIIa
paйoннa лiкapнп>

лiкap-pентгеIIoJIoГ
лiкщ-oнкoлoг
лiкap-ендoскoпiот

1,0
1,0
1,0

13 КHП Бiлoпiльськoi
paйоннoi paли
кБiлoпiльський центp
пеpвиннoi ме,цичнoi
.цoпoМoги)

лiкap-педiaщ 1,0

T4 КHП Бypинськoi paйоннoi
paди кБypинсЬкa
цrнтp€UIЬI{a paйoннa

t

Лкapня lM. IrpoФесopa
М.П.Hoвaчeнкa>)

Л1кap-rн.цoкpинoЛoГ
лiкap-oкyлiст
лiкap-aнестrзioлoг
лiкap.педiaтp
лiкaо-vooлoг

1,0
1,0
1 ,0
1,0
1 ,0

15 КHП кI{ентp пеpвиннoi
ме.цикo-сaнiтapнgi
,цoпoМoги) БypинськoТ
мiськoi paди (oTГ)

лiкap-педiaтp 1,0

T6 КHП кBrликoпиcapiBcЬкa
цеIITpЕшIЬI{a paйoннa

лiкapня>
Bеликoписapiвськoi
paйoннoi pa'ци

пrкap-TеpaIIeBт 2,0

Т7 КHП кГлyxiвськa мiськa
лiкapня Глyxiвськоi
мiоькoi paди

лlкap-кapдloJIoг
лiкap-xipypг
лiкap-oфтaльMoлoг
лiкap aкyrшеp-гirrекoJloГ полiклiнiки
лiкap opTollr.ц-TpaBМaToлoг TpaBMaToJIoгiчнoгo
лiкap-гiнекoлoг гiнекoлoгiчrrогo вi,ц.цiлення
лiкap-pентгеHoЛoГ
лiкap-нефpoлoг

,-1,0 i
,0 |

1 ,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0
1,0
1,0

18 КHП кI]енщ пеpвиннoi
йе.цикo-сaнiтapнoi
дoпol{oги) Глyxiвськoi
мiськoТ pa'ци

лiкap зaгa.rrьнoi пpaкTики-ciмейний лiкap 1,0

t9 КHП кI{ентp первиннoi
Mr.цикo-сaнiтapнoi
дoпolvloги) БеpезiвськоТ
сiльськoТ paди (oTГ)

лiкap-пeдiaтp 2,0

I

20 КHП КoнoтoпоькoТ
мiськoi paди
кКонoтoпсЬкa цеI{TpirjlЬнa
paйoннa лiкapня iм.
Aкaдемiкa Mиxaйлa
.Цави.цовa>

лiкap-нефpoлoг 1,0  ]

2 l КП кКpoлеBeцЬкa
ЦентpaлЬнa paйoннa

лlкap-хlpypг
лiкap-кapдioлoг

1,0
2.0



J\b
зlll

Haзв*ЗaкЛaДy Лiкapськa спецiaльнiсть

Hеoбхiднa
кiлькifiь

. i  l  ,
сПецraЛlс

тiв|з
кожhоТ

спeцiaльн
остi' (шт.

пoсaд)

лiкapня> Кpoлевецькoi
paйoнноТ paди

Лкap-TrpaпеBT
лiкap-невpoлог
лiкap-oфтa.тrЬMoJloг
лiкap-iнфекцioнiст
лiкap-УЗ.{
лiкap з фiзитнoi pеaбiлiтaцiТ

з,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0
1 ,0

22 КHП ''КpaclloпiлЬcЬкa

лiкapня''

лiкap - педiaтp
лiкap - aнестrзioлoг

1 .0
1 ,0

zэ КHП кПyтиBЛЬcЬкa
ценТpaJIЬIIa paйоннa
лiкapня> Пyтивльськoi
paйoнrroТ paДи

лкap-x1pypг;
лiкap-,ЦеpмaToBeнrpoЛoг

1,0  i
1 ,0  ]

24 КHП <ПyтиBJIЬськa цrIITp
пеpвиннof Mrдикo-
сaнiтapноi дoIIoMoги)
Пyтивльськoi paйoннoi
paДи

лiкap-зaгaльнoi пpaктики-ciмейнoi ме.цицини 3,0

25 КHП кPoмeнсЬкa
цel{Tpz}льнa paйoннa
лiкapня> Pоменськoi
мiськoi paди

Л1кap-педlaTp
лiкap- отaлapингoл o г Дlат ячиЙ
лiкap oфтaльмoлог,цитячий
лiкap з Мr.цицини невi.цклa.цниx стaнiв
лiкap-pентгенoЛoГ

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

26 КHП кЦПМCД)
PoменськоТ paйoннoi paли
Cyмськoi oблaстi

Лiкap зaгaльнoi пpaкTики-сiмейний Л1кap 2.0
i'. l
i l

27 КHП кCеpединo-Бyдськa
цrIITpuUIЬI{a paйоннa
лiкapня> Cеpединo-
Бyлськoi paйoннoi paли

Лiкap-aнестезioлoг
Лiкap-xip1pГ
Лiкap-aкyrпеp-гiнекoлoг
Лiкap-теpaпевт
Лiкap-oтoлapинГoJIoг
Лiкap-eндoкpинo jIoГ
Лiкap-нapкoлoг
Лiкap-педiaтp
Лiкap-oфтzшьмoлoг

1.0
1,0
1,0
1 .0
1,0
1 ,0
1,0
1 ,0
1 ,0

28 КНП кTpocTяIIeцЬкa
мiськa лiкapня>
Tpостянецькoi мiськoi
paДИ

лiкap-теpaпевт
лiкap-ендoкp!1I{oЛoг
лiкap-педiaтp
лiкap-кapлioлoг
лiкap-xipypг :

лiкap-aнеcтезioлoг

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

29 КHП кIШoсTкинcЬкa
цёнтparrьнa paйoннa
лiкapня> LШoсткинськoi
мiоькoТ paДи

Л1кap-нr.oнaToлoГ
лiкap-нейpоxipypг
лiкap МнC

2,0
1,0"
2,О

30 КHП кЯмпiльськa
цrнтpaлЬнa paиoЕнa

пiкap-педiaтp
лiкap-oфтaлЬ]rдoЛoг

1,0
1.0



Jtb
.з/п " Haзвr зal&Пa,цy Лiкapськa спецiaльнigть

лiкapня> Ямпiльськo{
paйoннoi paди

31 я(нП CoP кoблaон3tl
.цiaгнoстищrий центp y
мiстi IIIoсткa>

JIкap.к4p,цloлoг;
лiкap-ендoскoпiст;
лiкap.yрoлoг;
лiкap-oнкoлoг;
лiкap-ендoкpинoJIог;
лiкap-невDопaтoлoг

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Ё
n,
t'

I


