
Контактний
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Спеціальність

253 49 16 Хірургія, судинна хірургія, торакальна хірургія, хірургія серця і 
магістральних судин, проктологія, ендоскопія, ортопедія і 
травматологія, комбустіологія, нейрохірургія, 
трансплантологія, урологія, патологічна анатомія

253 62 14 Анестезіологія, токсикологія

253 62 14 Офтальмологія, отоларингологія, сурдологія, 
онкоотоларингологія

253 62 14 Онкологія, онкогінекологія, онкохірургія
253 62 14 Дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, 

клінічна біохімія, алергологія, клінічна імунологія, лабораторна 
імунологія

253 49 16 Радіологія, рентгенологія, радіонуклідна діагностика, 
променева терапія, ультразвукова діагностика

253 82 92 Терапія, гастроентерологія, дієтологія, кардіологія, 
ревматологія, нефрологія, ендокринологія, функціональна 
діагностика

253 24 58 Загальна практика -  сімейна медицина, народна та 
нетрадиційна медицина, геріатрія, суднова медицина, медицина 
невідкладних станів, авіаційна та космічна медицина, 
професійна патологія, лікувальна фізкультура і спортивна 
медицина, лікувальна фізкультура, спортивна медицина, 
фізична та реабілітаційна медицина

253 62 14 Пульмонологія, фтизіатрія, інфекційні хвороби
253 24 58 Неврологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, сексопатологія, 

психіатрія, наркологія, судово-психіатрична експертиза, 
судово-медична експертиза, судово-медична гістологія, судово- 
медична імунологія, судово-медична криміналістика, судово- 
медична цитологія, судово-медична токсикологія, психотерапія, 
психофізіологія, медична психологія

253 57 73 Гематологія, трансфузіологія

253 62 14 Стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна 
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча 
стоматологія

253 72 42 Дитяча анестезіологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
хірургія, дитяча урологія, дитяча онкологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча нефрологія, 
дитяча нейрохірургія, педіатрія, неонатологія, дитяча 
кардіоревматологія, дитяча пульмонологія, дитяча фтизіатрія, 
дитяча психіатрія, дитяча алергологія, дитяча неврологія, 
дитяча дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча 
гематологія, дитяча імунологія, дитяча гастроентерологія, 
дитяча ендокринологія, підліткова терапія, дитяча патологічна 
анатомія



253 57 73 Організація і управління охороною здоров’я, санологія

253 75 97 Загальна гігієна, комунальна гігієна, гігієна дітей та підлітків, 
гігієна праці, гігієна харчування, радіаційна гігієна, 
епідеміологія, паразитологія, бактеріологія, вірусологія, 
дезінфекційна справа, лабораторні дослідження факторів 
навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних 
факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження 
фізичних факторів навколишнього середовища, мікробіологія і 
вірусологія

463 78 24 
253 80 51

Медико-соціальна експертиза

253 42 88 Акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, генетика 
медична, генетика лабораторна


