
 Вакантні посади в лікувально-профілактичних закладах області 
Назва лікувально-профілактичного 

закладу 
Посада 

Кількість 

вакансій 

м. Дніпро     

КЗ "ДЦПМСД № 1" сестра медична 8 

КЗ "ДЦПМСД № 2" сестра медична 3 

КЗ "ДЦПМСД № 3" сестра медична (на період відпустки по 

догляду за дитиною) 

1 

сестра медична дільнична 1 

сестра медична загальної практики - семейної 

медицини 

1 

КЗ "ДЦПМСД № 4" 

сестра медична ЗПСМ 8 

сестра  медична терапевтичних дільниць 7 

сестра медична педіатричних дільниць 4 

сестра медична педіатрична шкіл 2 

фельдшер шкіл 2 

сестра  медична процедурна 2 

сестра  медична кабінету щеплень 1 

КЗ "ДЦПМСД № 5" 

сестра медична загальної практики-сімейної 

медицини 
5 

сестра медична терапевтичних дільниць 2 

КЗ "ДЦПМСД № 6" 

сестра медична 5 

сестра медична ЗПСМ 3 

фельдшер 1 

КЗ "ДЦПМСД № 7" 

сестра медична  3 

сестра медична загальної практики - сімейна 

медицина 
16 

КЗ "ДЦПМСД № 10" сестра медична 5 

КЗ "Дніпропетровська дитяча міська 

клінічна лікарня № 2"ДОР" 
сестра медична дитячого стаціонару   2 

КЗ "Дніпропетровська шоста міська 

клінічна лікарня"ДОР" 
сестра медична 2 

КЗ "Дніпропетровська  дитяча міська 

клінічна лікарня №6"ДОР" 

сестра медична  5 

сестра медична - анестезіст   2 

КЗ "Дніпропетровська міська 

поліклініка №6" ДОР 

сестра медична з фізіотерапії 

фізіотерапевтичного відділення 
1 

сестра медична центральної стерилізаційної                              1 

акушерка жіночої консультації 2 

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

лікарня № 11" ДОР" 
сестра медична  5 

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

лікарня № 16" ДОР" 

  

сестра медична анестезістка 

 
3 

сестра медична  7 

КЗ "Дніпропетровський обласний 

перинатальний центр зі стаціонаром" 

ДОР" 

сестра медична 4 

КЗ „Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф”ДОР” Дніпровська станція 

екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 

Фельдшер з МНС (сестра-медична виїзної 

бригади) п.п.б. Військове 
1, 0 

КЗ "Дніпропетровська обласна 

клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова 
сестра  медична   11.0 ст.  

КЗ "Клінічний онкологічний сестра медична 6,0 



диспансер" ДОР" фельдшер-лаборант 2,0 

КЗ "Дніпропетровський обласний 

клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії" ДОР" 

сестра медична  2 

КЗ"Спеціалізований Центр медико-

соціальної реабілітації дітей"ДОР" 
сестра медична з фізіотерапії 1 

КЗ "Дитячий протитуберкульозний 

санаторій № 5" Дніпропетровської 

обласної ради" 

сестра медична з лікувальної фізкультури 0,5 

сестра медична палатна 1,5 

м. Кривий Ріг     

КУ "Центр первинної медико- 

санітарної допомоги №2" 

Криворізької міської ради 

сестра медична дільнична 3 

КУ "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №4" 

Криворізької міської ради 

сестра медична дільнична 

3 

КЗ "Криворізька міська лікарня №1" 

ДОР"  
сестра медична 2 

КЗ "Криворізька міська клінічна 

лікарня № 2" ДОР" 
сестра медична  15,0 

КЗ "Криворізький Центр здоров'я" статистик медичний 2 

КЗ "Криворізька міська лікарня №5" 

ДОР" 

сестри медичні 4,0 

сестра медична з дієтичного харчування   1,0 

сестра медична з масажу 1,0 

сестра медична палатна 1,0 

сестра медична з дієтичного харчування 0,5 

сестра медична палатна 3 

сестра медична - координатор 0.5 

КЗ "Криворізька міська лікарня № 9" 

ДОР"  
фельдшер-лаборант 1 

КЗ "Криворізька міська лікарня № 11" 

ДОР"  
сестра медична 3 

Комунальний заклад "Криворізька 

міська лікарня № 16" ДОР" 
сестра медична (палатна) 4,0 

КЗ "Криворізький 

психоневрологічний диспансер" ДОР" 

сестра медична патронажна 1 

сестра медична стаціонару 2 

статистик медичний  1 

КЗ "Криворізька міська поліклініка 

№5"ДОР" 
фельдшер-лаборант  1 

КЗ "Криворізька міська 

стоматологічна поліклініка №6" ДОР" 
сестра медична зі стоматології 3.00 

КЗ "Криворізька міська 

стоматологічна поліклініка № 7"ДОР" 

медична сестра зі стоматології (загальний 

фонд) 
0,5 

сестра медична зі стоматології (спеціальний 

фонд)  
3,5 

реєстратор медичний (спеціальний фонд)  1,5 

КЗ "Криворізька міська дитяча лікарня 

№1"ДОР" 
сестра медична (палатна) 2 

КЗ "Криворізький 

протитуберкульозний диспансер № 2" 

ДОР" 

сестра медична  23 

м. Нікополь     

Відокремлений підрозділ 

КЗ"Обласний центр екстреної 
Фельдшер з МНС 14,25 



 

медичної допомоги та медицини 

катастроф”ДОР”    Нікопольська 

станція екстреної  (швидкої) медичної 

допомоги 

КЗ "Нікопольський дитячий 

санаторій"ДОР" 

сестра медична палатна 4,0 

сестра медична з масажу 0,5 

сестра медична ізолятору 0,5 

КЗ"Новомосковська центральна 

міська лікарня"ДОР" 

сестра медична з масажу 1,00 

сестра медична-анестезист 2,00 

сестра медична операційна 2,00 

акушерка 1,00 

Відокремлений підрозділ 

КЗ"Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф" ДОР"   Новомосковська 

станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 

Фельдшер   12,5 

м. Павлоград     

Відокремлений підрозділ 

КЗ"Обласний центр екстреної  
Фельдшер з МНС   3 

медичної допомоги та медицини 

катастроф" ДОР"    Павлоградська 

станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 

Фельдшер-диспетчер СШНМД 2 

Васильківський район     

Павлівська  АЗПСМ 
Сестра медична загальгої практики сімейної 

медицини 
1 

Криворізький район     

КЗ "Гейківська психоневрологічна 

лікарня"ДОР" 
сестра медична  1,5 

Криничанський район     

КЗОЗ"Криничанський Центр ПМСД"      

Новоселівська СЛА ЗП-СМ сестра медична ЗП-СМ 1 

КЗ "Новомосковська центральна 

районна лікарня"ДОР" 

Сестра медична стаціонару терапевтичного 

відділення 
2 

Сестра медична - анестезист відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії 
2 

Сестра медична процедурного кабінету 

хірургічного відділення 
1 

Сестра медична процедурного кабінету 

хірургічного відділення, в т.ч. гнійно-

септичного 

1 

Павлоградський район     

   КЗ "Павлоградська центральна 

районна лікарня"ДОР" 
Сестра-медична 0,5 

КЗ "Синельниківська центральна 

районна лікарня"ДОР" 
сестра медична 1 

Царичанський район     

Прядівська АЗПСМ сестра медична зі стоматології 1 

Прядівська АЗПСМ акушерка 1 

Новопідкрязька АЗПСМ фельдшер 1 

Бабайківська АЗПСМ акушерка 1 

Преображенський ФАП сестра медична 1 


