
 

Для роботи в нас ви повинні враховувати наступне: 
 

1.1 Основні вимоги для роботи у сфері охорони здоров’я 
 в Австрії 

 
 Дозвіл на роботу (посвідчення особи для переміщених осіб та дозвіл на трудову діяльність)  

o «Посвідчення особи для переміщених осіб» або блакитну картку ви можете отримати в 

місцевому відділку поліції. Якщо ви ще не зареєструвалися там, будь ласка, зробіть це 

негайно. Усі відділки можна побачити тут:  

 Довідник відділків поліції Штирії (polizei.gv.at) 
o Після цього потрібно зареєструватися в AMS (Служба зайнятості Австрії, 

Агbeitsmarktservice).  

 Ринок праці в Австрії для біженців з України (Labour Market in Austria for 

refugees from Ukraine (ams.at)) 
o Після такої реєстрації ми як роботодавець маємо можливість подати клопотання про 

оформлення для вас дозволу на трудову діяльність 

 

 Рівень володіння мовою: Необхідний рівень володіння мовою для лікарів C1; для 

медперсоналу В2 

o Необхідною умовою для працевлаштування відповідно до вашої кваліфікації є високий 

рівень володіння німецькою мовою. AMS також є найкращою контактною особою для вас.  

 

 Нострифікація: 

o Якщо ви отримали медичну освіту за межами Австрії, то в австрійській сфері охорони 

здоров’я ви як лікар (лікарка) або як кваліфікована медсестра (медбрат) (DGKP) повинні, 

в основному, пройти нострифікацію, для того щоб вас тут внесли до реєстру медичних 

професій. Тільки тоді ви, як правило, можете працювати на роботі, яка відповідає вашій 

освіті. 

Детальну інформацію про нострифікацію для медперсоналу і лікарів можна знайти тут: 

Медперсонал:  
 

Нострифікація 

 здійснюється за професіями PFA (спеціалізований помічник медсестри)/PA (помічник медсестри) 
уповноваженим прем’єр-міністром федеральної землі 

 здійснюється на факультетах сестринської справи загальноосвітніх фахових вищих навчальних 
закладів  

 

Нострифікації за професіями, переліченими на домашній сторінці Управління уряду 

федеральної землі Штирія 

(http://www.gesundheitsausbildungen.steiermark.at/cms/beitrag/11725328/73434696/) зокрема, допомога 

в домашніх умовах, помічник медсестри та спеціалізований помічник медсестри)), здійснюються для 

осіб з України, які мають право на притулок та додатковий захист і які проживають у Штирії 

відповідно до передбачених для цього положень законодавства.  

Попередня домовленість є можливою за адресою електронної пошти: 

gesundheitsberufe@stmk.gv.at möglich.  

Нострифікації у вищій службі сестринської справи (Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, DGKP) 

здійснюються для осіб з України, які мають право на притулок та додатковий захист і які проживають 

у Штирії, в Університеті прикладних наук Йоаннеум (Fachhochschule Joanneum, University of Applied 

Science) у Граці. 

Орієнтовна тривалість нострифікації: 2 роки.  

 

https://www.polizei.gv.at/stmk/lpd/dst/dienststellen.aspx
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/ukraine
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/ukraine
http://www.gesundheitsausbildungen.steiermark.at/cms/beitrag/11725328/73434696/
mailto:gesundheitsberufe@stmk.gv.at


 
Лікарі: 

Нострифікація ступеня з медицини людини 

В принципі, для нострифікації ступеня з медицини людини необхідне дотримання наступних умов: 

- Вибірковий тест - його можна виконати один раз. До вибіркового тесту включені такі 

предмети:  

o внутрішня медицина, хірургія, педіатрія (по 30 запитань) 

o неврологія, гінекологія, дерматологія та невідкладна допомога (по 25 питань) 

o отоларинголонія, психіатрія, офтальмологія (по 20 питань) 

Тест вважається пройденим, якщо з кожного предмета дано не менше 60% правильних 

відповідей 

- Достатнє володіння німецькою також є обов’язковою умовою; оскільки цей вибірковий тест 

проводиться німецькою мовою. 

- У будь-якому випадку має бути пройдено перевірку знань щодо рецептів та фармакології, а 

також судової медицини.  

- Крім того, необхідно також подати дипломну роботу (може бути також наукова пост-

докторантська робота). 

- У подальшому також необхідно пройти KPJ (клінічну інтернатуру) (48 тижнів).  

 

1.2 Можливі сфери діяльності в KAGEs до завершення нострифікації 
 

Медсестринські професії: 
 У зв’язку з пандемією до кінця 2022 року люди, у яких в принципі не заплановано навчання, 

можуть бути використані для допоміжних видів діяльності в базовому забезпеченні. 
Передумовами для цього є проходження інструктажу та нагляд відповідно до GuKG 
(Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, Закон про сестринську справу), а також володіння 
базовими мовними навичками. 

 
Лікарі 
 Працевлаштування лікарями, що борються з поширенням пандемії. На час пандемії можливо 

також для осіб з іноземною медичною освітою. Нострифікація (освіта з третьої країни) не 
потрібна. Медична робота в умовах пандемії може здійснюватися лише у співпраці з 
лікарем/лікаркою, який/яка має дозвіл на практику в Австрії.  
 
Навіть після успішної нострифікації ви не можете відразу виконувати свою роботу без 
обмежень.  

 

1.3 Додаткові сфери діяльності ПІСЛЯ нострифікації: 
 

 Під час пандемії COVID-19 особи, які не внесені до реєстру медичних професій, можуть також 
залучатись до діяльності за фахом помічника медсестри та до медично-технічних професій, 
якщо ще не завершено певні передбачені компенсаційні заходи чи додаткове навчання.  

 Практика у вищій службі сестринської справи під інструктажем та наглядом з метою 
підвищення кваліфікації на термін до одного року (з можливістю продовження на один рік) – 
обов’язковою умовою є базові мовні навички.  

  



 
1.4 Наш процес підбору кадрів 

Ви маєте освіту в галузі охорони здоров’я і бажаєте разом з нами зробити необхідні кроки для 
довгострокових трудових відносин у нашій компанії? 

Тоді, будь ласка, перш за все надішліть документи кандидата на посаду (автобіографію, супровідний 
лист), а також інформацію про те, які документи ви можете надати в оригіналі (дипломи, 
підтвердження успішності) за такою адресою: 

bewerbungen.ukraine@kages.at 

Після цього ми обробимо вашу заявку якомога швидше. Якщо ви ще не зв’язались із AMS та не 
зареєструвались, будь ласка, зробіть це зараз: 

Ринок праці в Австрії для біженців з України (Labour Market in Austria for refugees from 
Ukraine (ams.at)) 

Щойно ми обробимо в себе вашу заявку, ви отримаєте зворотне повідомлення та інформацію про 
можливі наступні кроки.  

 
 

1.5 Як ми можемо вас підтримати 
 

 Посередництво/ (часткове) фінансування курсів німецької мови, якщо це не передбачено AMS 
 Консультація щодо процесу нострифікації з: 

o Організації ZEBRA 
 Налагодження контактів із співробітниками компанії, які приїжджають з України і бажають 

виступити в ролі «приятеля». 
 Забезпечення персональним житлом та доглядом за дітьми (де це можливо) 

mailto:ukraine@kages.at
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/ukraine
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/ukraine

