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На № Б/Н від 06.12.2021

ТОВ "Смарт Медікал Центр"
info@smartmedicalcenter.ua
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Міністерство охорони здоров’я розглянуло лист ТОВ "Смарт Медікал
Центр" щодо надання інформації та повідомляє.
Відповідно до Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики
ТОВ "Смарт Медікал Центр" провадить діяльність з медичної практики на
підставі рішення про видачу ліцензії, затвердженого наказом МОЗ України
від 29.06.2017 № 728, за спеціальностями: акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча
неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, ендокринологія,
кардіологія, наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, отоларингологія, офтальмологія,
педіатрія, ревматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
функціональна діагностика, гастроентерологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, за місцем провадження
діяльності: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 19-а.
За місцем провадження діяльності: м. Київ, вул. Джона Маккейна,
буд. 7-Б, за спеціальностями: дієтологія, акушерство і гінекологія, дитяча
гінекологія, алергологія, дитяча алергологія, анестезіологія, дитяча
анестезіологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія,
дитяча гематологія, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча
дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, імунологія, дитяча імунологія,
кардіологія, дитяча кардіоревматологія, наркологія, неонатологія, неврологія,
дитяча неврологія, нефрологія, онкологія, отоларингологія, дитяча
отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, організація і
управління охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, педіатрія, психіатрія, медична психологія, проктологія,
ревматологія, рентгенологія, сурдологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, дитяча урологія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча
хірургія, судинна хірургія, клінічна лабораторна діагностика, онкогінекологія;
за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа, лікувальна справа;
за місцем провадження діяльності: м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В,
за спеціальностями: акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія,
гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія, дитяча алергологія,

дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча
гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча
імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча хірургія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика,
наркологія,
неврологія,
неонатологія,
нефрологія,
онкогінекологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
проктологія, психіатрія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, судинна
хірургія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна
діагностика, хірургія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, рентгенологія.
В.о. Директора Департаменту контролю
якості надання медичної допомоги
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