Ви хотіли би працювати медичною
сестрою/братом у Чеській Республіці.
Так само, як в Україні. Що для цього потрібно зробити?

У Чеській Республіці існують два типи медичних сестер. Перший тип – практична медична сестра – особа, яка має
атестат про закінчення середнього професійного медичного училища. Самостійно працювати вона/він не може,
лише під професійним наглядом медичної сестри загального профілю. Другий тип – медична сестра загального
профілю – особа, яка закінчила медичний коледж або медичний університет за спеціальністю медична сестра.
Обидва типи ми в тексті називаємо терміном медична сестра. До обох типів щодо підтвердження еквівалентності та
дійсності освіти застосовуються однакові умови. Однак, зміст іспитів може відрізнятися.



Знання чеської мови

k

Для професійної роботи в галузі охорони здоров’я
необхідно володіти чеською мовою. Ваше знання
чеської мови оцінюватиме Міністерство охорони
здоров’я. Обсяг знань повинен відповідати мінімуму,
необхідному для виконання професійних обов’язків
медичної сестри. Перевірка знань проводиться після
визнання професійної кваліфікації та одночасно з
визнанням компетентності медичної сестри.
Подробиці можна знайти у параграфі 32 закону №
95/2004 Збірника законів. Закони радимо шукати на
сайті www.zakonyprolidi.cz
Національний центр санітарних та нелікарських
медичних спеціальностей організував курси чеської
мови для медичних сестер загального та практичного
профілю. Більш детальну інформацію можна знайти
у вкладці: «Навчальні матеріали для апробаційного
іспиту» на веб-сайті: https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska
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Ви можете почати з професійного
стажування – це найшвидша можливість
працевлаштування
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Професійне
стажування
під
безпосереднім
керівництвом медичного працівника може стати
для Вас хорошим початком. Ви б виконували
обов’язки медичної сестри, але не самостійно. Метою
є поглиблення або отримання професійного та
практичного досвіду, який, наприклад, є специфічним
для чеської системи охорони здоров’я. Ви будете
класично працевлаштовані в медичному закладі (за
домовленістю) і Вам буде виплачуватися заробітна
плата.
Тривалість стажування спочатку може бути дозволена
на термін 3 місяці. Після цього термін можна додатково
і неодноразово продовжувати на строк до 2 років.
Проте дозволити таке стажування можливо лише
на підставі поданої Вами заяви. За подання заяви до
Міністерства охорони здоров’я стягується мито у
розмірі 500 крон. Цю суму можна або перерахувати
на рахунок, або сплатити у формі покупки так званої
гербової марки у відділеннях Чеської пошти.



До заповненої заяви потрібно додати:
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Оригінал письмового запрошення для
отримання професійного або практичного
досвіду в акредитованому медичному
закладі, навчальному закладі чи науково-дослідній установі.
Диплом/атестат про набуття кваліфікації для
виконання обов’язків медичної сестри - у
цьому випадку Ви надаєте засвідчену копію,
а не оригінал.
Рішення про те, що ваша іноземна освіта
еквівалентна чеській освіті та дійсна в
Чехії - так звана нострифікація (у випадку
стажування це рішення можна додати пізніше,
протягом 3 місяців).
Документ від лікаря, що Ви здатні виконувати
обов’язки медичної сестри.
Довідку про несудимість - якщо у Вас немає
довідки про несудимість (або вона старше 3
місяців), можете подати Вашу заяву про те, що
Ви несудимі.
Копію документу, що посвідчує особу
(паспорт, візу).
Якщо ваше теперішнє прізвище відрізняється
від прізвища, зазначеного в дипломі, надайте
підтвердження зміни прізвища (наприклад,
свідоцтво про шлюб, тощо).
Усі документи мають бути перекладені
на чеську мову. Документи має право
перекласти лише перекладач, який внесений
у список перекладачів згідно з Законом №
36/1967 Збірника законів. https://www.mzcr.
cz/informace-o-uznavani-nelekarskych-zdravotnickych-pracovniku-pro-zamestnavatele-a-cizince-v-navaznosti-na-konflikt-na-ukrajine/



Нострифікація, або як підтвердити
дійсність та еквівалентність своєї освіти

k

Якщо Ви живете в Празі, Вашу заяву розглядатиме
Департамент освіти, молоді та спорту Міської
адміністрації м. Прага (вул. Юнгманова (Jungmannova),
35/29, Прага 1). Якщо ви проживаєте в іншій області
Чеської Республіки, Ваша заява буде оброблятися
адміністрацією відповідної області.
За подання заяви стягується мито у розмірі 1000
крон. Сплата здійснюється у формі покупки так званої
гербової марки у відділеннях Чеської пошти.
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До заповненої заяви потрібно додати:
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Атестат/диплом.
Документ, який підтверджує зміст та
обсяг освіти (список вивчених предметів
з погодинною розбивкою за окремі роки
навчання).
Документ, що підтверджує місце перебування
у ЧР.
Всі документи треба надати в оригіналі або
нотаріально засвідчених копіях.
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Я б хотіла працювати медичною сестрою
самостійно, без професійного нагляду.
Що я маю для цього зробити?
Для того, щоб працювати медичною сестрою, необхідно
скласти так званий апробаційний іспит. Нижче ми
покажемо його особливості. У разі його успішного
виконання, Ви подаєте заяву до Міністерства охорони
здоров’я про визнання компетентності медичної
сестри.
За подання заяви до Міністерства охорони здоров’я
стягується мито у розмірі 500 крон. Цю суму можна або
перерахувати на рахунок, або сплатити у формі покупки
так званої гербової марки у відділеннях Чеської пошти.

До заповненої заяви потрібно додати:
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Документ
про
успішне
виконання
апробаційного іспиту.
Диплом/атестат про набуття кваліфікації для
виконання обов’язків медичної сестри - у
цьому випадку ви надаєте засвідчену копію, а
не оригінал.
Рішення про те, що Ваша іноземна освіта
еквівалентна та дійсна в ЧР - так звана
нострифікація.
Довідку про несудимість - якщо у Вас немає
довідки про несудимість (або вона старше 3
місяців), можете подати Вашу заяву про те, що
Ви несудимі.
Копію документу, що посвідчує особу
(паспорт, візу).

Апробаційний іспит
Він спрямований на перевірку того, що Ваші знання,
навички та здібності достатні для виконання
професійних обов’язків медичної сестри в Чеській
Республіці.
За весь процес відповідає Національний центр
санітарних та нелікарських медичних спеціальностей у
м. Брно (https://www.nconzo.cz/cs/).

Іспит складається із 3 частин




Якщо Ваше теперішнє прізвище відрізняється
від прізвища, зазначеного в дипломі, надайте
підтвердження зміни прізвища (наприклад,
свідоцтво про шлюб, тощо).
Усі документи мають бути перекладені
на чеську мову. Документи має право
перекласти лише перекладач, який внесений
у список перекладачів згідно з Законом №
36/1967 Збірника законів.
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Два письмові тести
Практична частина (40 годин)
Усний професійний іспит

До заповненої заяви потрібно додати:
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Диплом/атестат про набуття кваліфікації для
виконання обов’язків медичної сестри - у
цьому випадку ви надаєте засвідчену копію, а
не оригінал.
Рішення про те, що ваша іноземна освіта
еквівалентна чеській освіті та дійсна в ЧР - так
звана нострифікація.
Якщо Ваше теперішнє прізвище відрізняється
від прізвища, зазначеного в дипломі, надайте
підтвердження зміни прізвища (наприклад,
свідоцтво про шлюб, тощо).
Усі документи мають бути перекладені
на чеську мову. Документи має право
перекласти лише перекладач, який внесений
у список перекладачів згідно з Законом №
36/1967 Збірника законів

