
ЮРИДИЧНІ РИЗИКИ  

під час епідемії / після закінчення епідемії  

у зв'язку з наданням умовної ліцензії на лікарську практику 

 

● Умовна ліцензія на лікарську практику дає право на 

виконання лікарської практики/стоматологічної практики на 

території Республіки Польщі  лише в період оголошення 

загрози епідемії або стану епідемії.  

 

● ЗА УМОВИ ОГОЛОШЕННЯ ЗАВЕРШЕННЯ 

ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ / СТАНУ ЕПІДЕМІЇ, 

УМОВНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ 

ВТРАЧАЄ СВОЮ АКТУАЛЬНІСТЬ-> у такій ситуації 

особа, яка має вищезгадану умовну ліцензію на 

лікарську практику/стоматологічну практику 

 

● Стан епідемічної загрози або стан епідемії може бути 

скасований воєводою (у разі оголошення вищезгаданого 

стану на території воєводства або його частини) або 

Міністром охорони здоров’я (якщо  стан оголошено 

більше, аніж в одному воєводстві - так є станом на сьогодні)  

 

● Лікар/стоматолог, який має вище згадану умовну ліцензію, 

не може виконувати лікарську практику поза межами 

медичної установи, визначеної в рішенні МОЗ та в 

документі умовної ліцензії на лікарську практику 

(ПРИНЦИП)                     



Міністр охорони здоров’я може надати лікарю/стоматологу, 

який має умовну ліцензію на лікарську практику, дозвіл на 

виконання лікарської практики поза межами медичної 

установи, визначеної в рішенні МОЗ -> міністр охорони 

здоров’я має видати наступне адміністраційне рішення 

(ВИНЯТОК) 

 

● Порушення вищезазначеного може означати професійну 

неправомірну поведінку та привести до відповідальності 

перед Медичним судом, який може накласти покарання у 

вигляді позбавлення умовної ліцензії на лікарську практику  

чи навіть позбавлення права виконувати лікарську практику 

 

 

УМОВНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ ВТРАТИТЬ 

СВОЮ ВАЖЛИВІСЬТЬ також у разі:  

 

A. коли лікар/лікар стоматолог отримує ліцензію на практику 

лікаря/ лікаря стоматолога на території Республіки Польщі 

на іншій основі (наприклад, після нострифікації диплому, 

отриманого за межами ЄС, складання екзамену LEW / 

LDEW,  а також після здачі екзамену з медичної польської 

мовний);  

B. коли Міністр охорони здоров'я ухвалить рішення про 

відкладення згоди (Міністр охорони здоров'я отримає 

достовірну інформацію про те, що надання медичних 

послуг даним лікарем або стоматологом становить 

загрозу життю або здоров'ю пацієнтів; 

C. виключення зі списку членів обласної медичної ради 

(наприклад, внаслідок позбавлення лікаря/ лікаря 



стоматолога умовної ліцензії на лікарську практику 

медичним судом);  

D. коли закінчиться термін, на який було видано умовну 

ліцензію на лікарську практику  (умовна ліцензія на 

лікарську практику лікаря/лікаря стоматолога може бути 

видана на визначений термін або на необмежений термін - 

не більше ніж на 5 років з дня її видачі обласною медичною 

радою);  

E. повної або часткової втрати працездатності лікаря/лікаря 

стоматолога (за рішенням суду, що конкретна особа 

потребує допомоги у веденні її справ (наприклад, через 

психічне захворювання, розумову відсталість, пияцтво, 

наркоманію чи інші види розладів) психологічні проблеми) 

або коли особа не в змозі керувати своїми діями);  

F. коли лікар/лікар стоматолог подає декларацію про відмову 

від права до  умовної ліцензії на лікарську практику 

(обласна медична рада перевіряє, подана декларація 

складена конкретним лікарем);  

G. смерті лікаря/лікаря стоматолога (після подання до обласної 

медичної палати копії скороченого свідоцтва про смерть 

даного лікаря).  

 

У КОЖНІЙ З ВИЩЕЗГАДАНИХ СИТУАЦІЙ особа з умовною 

ліцензією на лікарську практику НЕ МОЖЕ НАДАВАТИ 

ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ ЛІКАРЯ/ЛІКАРЯ СТОМАТОЛОГА  

Лікарська діяльність (надання медичних послуг, що полягають 

у діагностиці та лікуванні захворювань) після утрати чинності 

вищезгаданої умовної ліцензії на лікарську практику  може 

становити злочин, передбачений ст. 58 сек. 2 Закону про 

професії лікаря і стоматолога від 5 грудня 1996 р., за яку 

передбачено штраф, обмеження волі або позбавлення волі на 

строк до одного року.  

 


