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Відповідно до Закону України «Про вишу освіту», Постанови КМУ від 
28.12.2020 №1337 «Про затвердження Положення про організацію освітнього 
процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої 
освіти у сфері охорони здоров’я» Статуту Університету, з метою Належної 
організації лікувальної роботи в Університеті із залученням здобувачів освіти

НАКАЗУЮ: *

1. Затвердити та ввести в дію нову редакції Положення про лікувально- 
діагностичну роботу клінічних кафедр Івано-Франківського національного 
медичного університету, що додається.

3. Вважати таким , що втратило чинність «Положення про методику 
обрахунку лікувального навантаження професорсько-викладацького складу в 
клініках та інших закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами ІФНМУ»

4. Лікувальній комісії надалі в своїй роботі керуватися даним Положенням.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
з

1.1 ’ Дане Положення розроблено з метою організації лікувальної роботи
клінічних кафедр Івано-Франківського національного медичного
університету (далі - ІФНМУ), взаємодії з організаціями, що здійснюють 
медичну діяльність, закладами охорони здоров’я, комунальними 
некомерційними підприємствами, на базі яких розташовані клінічні 
кафедри ІФНМУ

1.2 Мета Положення -  організація виконання лікувальної роботи
професорсько-викладацьким складом клінічних кафедр, організація 
теоретичної і практичної підготовки фахівців на додипломному та 
післядипломному рівнях, ефективне використання наукового потенціалу, 
кадрових, матеріальних ресурсів ІФНМУ, що направлено на підвищення 
якості надання і доступності медичної допомоги та поліпшення здоров'я 
населення.

1.3 В Положенні містяться єдині вимоги до організації планування, порядку 
надання медичної допомоги професорсько-викладацьким складом 
клінічних кафедр ІФНМУ.

1.4 Дане Положення поширюється на співробітників клінічних кафедр із числа 
професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, клінічних 
ординаторів, резидентів, старших лаборантів з профільною вищою 
медичною освітою.

2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

Положення

Положення про методику обрахунку лікувального навантаження 
професорсько-викладацького складу клінічних кафедр 
Університету в клініках та інших закладах охорони здоров’я, що є 
клінічними базами Івано-Франківського національного медичного 
університету

ІФНМУ Івано-Франківський національний медичний університет

Клінічна кафедра

Кафедра, що реалізує освітні програми вищої та післядипломної 
освіти в галузі знань “Охорона здоров’я”, проводить наукові 
дослідження у сфері охорони здоров’я, розміщується на базі 
закладу охорони здоров’я (його структурного підрозділу, 
відділення) відповідного профілю для реалізації освітнього 
процесу щляхом його поєднання з наданням медичної допомоги

Клінічна база

кафедра , що реалізує освітні програми вищої та післядипломної 
освіти в галузі знань “Охорона здоров’я”, проводить наукові 
дослідження у сфері охорони здоров’я, розміщується на базі 
закладу охорони здоров’я (його структурного підрозділу, 
відділення) відповідного профілю для реалізації освітнього 
процесу шляхом його поєднання з наданням медичної допомоги
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.  3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Положення розроблено на основі:
a) Конституції України;
b) Закону України «Про освіту»;
c) Закону України «Про вищу освіту»;
d) Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення
e) Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
f) Постанови КМУ від 11.09.2013 № 679 «Про здійснення протягом 

бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ 
одночасно з різних бюджетів»;

g) Постанови КМУ від 02.03.2016 №285 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

h) Розпорядження КМУ від 30.11.2016 №1013-р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я»;

i) «Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони 
здоров’я», затвердженого Наказом МОЗ України від 05.06.1997 року №174

j) «Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати 
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів», 
затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 02.04.1993 року 
№90

к) Наказ МОН України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов 
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

1) Постанови КМУ від 28.12.2020 №1337 «Про затвердження Положення про 
організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють 
підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я»;

ш) Постанови КМУ від 25.04.2018 №411 «Деякі питання електронної системи 
охорони здоров’я»;

п) Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 №446 
«Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»;

о) Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2013 № 249 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів 
навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони 
здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу»;
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р) Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 

* здоров'я та установ соціального захисту населення»; 
q) Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.06.2006 № 319 «Про 

затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ 
охорони здоров’я»;

г) Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2020 №2837 «Про 
внесення змін до форми первинної облікової документації №003-6/о та 
Інструкції щодо її заповнення»; 

s) Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.02.2021 №253 «Про 
затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на 
надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними 
працівниками»;

Також в Положенні наведено посилання на внутрішні документи ІФНМУ:
a) Статут ІФНМУ;
b) Колективний договір

4. ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ

4.1 Мета лікувальної роботи клінічної кафедри -  організація теоретичної і 
практичної підготовки здобувачів освіти на клінічних кафедрах, 
впровадження в практичну охорону здоров'я сучасних методик 
забезпечення здоров'я населення, створення умов для безперервного 
професійного розвитку медичних працівників.

4.2 Завдання лікувальної роботи клінічних кафедр ІФНМУ:
- теоретична і практична підготовка з професійних дисциплін, формування 

практичних навичок та розвиток клінічного мислення у здобувачів освіти;
- здійснення спільної діяльності кафедр ІФНМУ з медичними організаціями,

закладами охорони здоров’я, комунальними некомерційними
підприємствами з надання профілактичної, лікувальної, консультативної, 
діагностичної допомоги і реабілітації хворих, що знаходяться на лікуванні 
на клінічній базі та (або) в інших лікувальних закладах;

- розробка і впровадження в клінічну практику нових методик і технологій
профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

- забезпечення належного рівня консультацій, діагностики, лікування та
реабілітації хворих відповідно до профілю кафедри та базового підрозділу 
закладу охорони здоров’я, комунального неприбуткового підприємства у 
відповідності до медичних протоколів та стандартів надання медичної 
допомоги.

4.3 Функції лікувальної роботи клінічних кафедр ІФНМУ:
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- організація і участь професорсько-викладацького складу клінічних 
* кафедр в клінічних, клініко-патологоанатомічних і науково-практичних
конференціях, семінарах, симпозіумах та інших заходах, що сприяють 
підвищенню ефективності лікувально-діагностичного процесу і 
впровадженню в клінічну практику медичних організацій нових 
технологій;

- вивчення і розповсюдження світового досвіду надання медичної допомоги
і організації охорони здоров'я, проведення і координація організаційно

. методичної роботи з іншими підрозділами ІФНМУ та сферою охорони
здоров'я;

- створення умов для безперервного професійного розвитку працівників 
клінічних кафедр, атестації на отримання (підтвердження, підвищення) 
кваліфікаційних категорій за спеціальностями, що відповідають профілю 
їх лікувальної роботи;

- безпосереднє здійснення співробітниками клінічних кафедр діагностичних 
та лікувальних процедур у відповідності до посадових обов’язків.

4.4 Спільна діяльність Університету та закладу охорони здоров’я з питань
організації освітнього процесу:

- співпраця закладу охорони здоров’я на базі якого розташовується клінічна 
кафедра Університету здійснюється відповідно до цього Положення та 
угоди про співпрацю між університетом та 303;

- укладенню угоди передує рішення власника або органу, до сфери 
управління якого належить заклад охорони здоров’я, що приймається на 
підставі подання закладу охорони здоров’я та Університету;

- профіль клінічної кафедри повинен відповідати профілю закладу охорони 
здоров’я (його структурного підрозділу, відділення), на базі якого 
розміщена така кафедра;

- науково-педагогічний працівник має право надавати медичну допомогу за 
умови обов’язкової реєстрації в електронній системі охорони здоров’я;

- медична допомога в рамках реалізації освітнього процесу надається 
відповідно до вимог законодавства;

- керівництво клінічною базою здійснюється на загальних засадах, 
визначених законодавством для керівника закладу охорони здоров’я;

- науково-педагогічний працівник повинен діяти відповідно до стандартів 
медичної допомоги (медичних стандартів) та клінічних протоколів;

- на науково-педагогічних працівників поширюються правила внутрішнього 
трудового розпорядку закладу охорони здоров’я;

- відповідно до освітньої програми і за умови надання інформованої 
добровільної згоди пацієнта на присутність здобувачів освіти у сфері 
охорони здоров’я під час проведення діагностики, лікування, операції та 
знеболення і на участь науково-педагогічних працівників у проведенні 
діагностики, лікування, операції та знеболення здобувані освіти у сфері
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охорони здоров’я повинні бути присутніми під час надання медичної 
допомоги науково-педагогічними працівниками;

-  ̂ для надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками
використовується лікувально-діагностичне обладнання та необхідні 
приміщення закладу охорони здоров’я з дотриманням санітарно- 
епідеміологічного режиму відповідно до законодавства.

4.5 Працівники клінічних кафедр, в рамках взаємодії зі сферою охорони 
здоров'я, з метою підвищення якості надання медичної допомоги 
населенню України і вдосконалення методичного керівництва в організації 
діяльності профільних служб системи охорони здоров'я України, можуть 
бути членами груп експертів Міністерства охорони здоров'я України і 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (за узгодженням з 
адміністрацією ІФНМУ). .

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ
5.1 Умови здійснення лікувальної роботи клінічної кафедри:
- наявність договірних стосунків ІФНМУ з клінічними базами - 

організаціями, що здійснюють медичну діяльність, закладами охорони 
здоров’я, комунальними некомерційними підприємствами;

- відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам науково-педагогічних 
працівників, які є обов’язковими для лікарів та визначені Ліцензійними 
умовами провадження господарської діяльності з медичної практики;

- виконання лікувальної роботи професорсько-викладацьким складом 
клінічних кафедр, необхідної для здійснення якісної вищої професійної 
освіти відповідно до державних освітніх стандартів, напрямів 
безперервного професійного розвитку.

5.2 Лікувальну роботу на клінічних кафедрах можуть виконувати завідувач 
кафедри, професор, доцент, асистент, аспірант, клінічний ординатор.

5.3 Лікувальна робота професорсько-викладацького складу клінічних кафедр 
здійснюється з метою підготовки фахівців на належному рівні з 
урахуванням сучасних досягнень медицини і враховується при 
встановленні доплати до посадового окладу відповідно до кваліфікаційних 
рівнів.

5.4 Співробітники клінічних кафедр виконують лікувальну, консультаційну, 
діагностичну, реабілітаційну та профілактичну роботу в обсязі 50 % 
навантаження лікаря ординатора відповідної спеціальності. Аспіранти та 
клінічні ординатори під керівництвом науково-педагогічних працівників 
клініки - 25 % навантаження лікаря- ординатора, що передбачається 
індивідуальними планами їх підготовки і без встановлення доплати за 
лікувальну роботу до стипендії.

Сторінка 7 з 25
Положення про методику обрахунку лікувального навантаження професорсько-викладацького складу клінічних 

кафедр Університету в клініках та інших закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами Івано- 
Франківського національного медичного університету



5.5 Лікувальне навантаження одного співробітника складається з різних видів 
діяльності, які обраховуються окремо, визначаючи кількість часу

- (тривалість), затраченого на кожен вид роботи. В залежності від 
особливостей закладу охорони здоров’я та займаної посади, лікувальна 
робота професорсько-викладацького складу може включати: обходи, 
консультації хворих у своєму чи іншому лікувальному закладі, курацію 
хворих, участь в операціях, чергування в клініці або лікарні, ургентні 
чергування та чергування в центрі екстреної медицини, інші види роботи 
тощо. Всі види діяльності кожного лікаря заносяться ним особисто в 

. „Індивідуальний журнал обліку лікувального навантаження”. Тривалості 
всіх видів діяльності складаються разом з визначенням сумарного часу та 
з вираховуванням відсотку фактичного виконаного лікувального 
навантаження за поточний період.

5.6 Лікувальна робота клінічних кафедр ІФНМУ координується проректором 
з науково-педагогічної та лікувальної роботи ІФНМУ.

5.7 Завідувачем кафедри визначається відповідальна особа з числа 
професорсько-викладацького складу за організацію лікувальної роботи на 
кафедрі. Зазначене має бути відображене в протоколі засідання кафедри і 
Посадовій інструкції.

6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ 
РОБОТИ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ

6.1 Відповідальність за організацію, об’єм, якість виконання лікувальної 
роботи та достовірність звіту на клінічній кафедрі несе персонально 
завідувач кафедри.

6.2 Планування лікувальної роботи здійснюється на період кожного 
навчального року з 1 вересня до 25 червня. Для планування об’ємів і обліку 
трудовитрат працівників клінічних кафедр завідуючий кафедрою 
(відповідальна особа за організацію лікувальної роботи) не пізніше 15 
вересня навчального року подає проректору з науково-педагогічної та 
лікувальної роботи ІФНМУ план лікувальної робити кафедри та 
інформацію про розрахункову чисельність фахівців кафедри, які з 1 
вересня планового навчального року будуть виконувати лікувально- 
консультативну роботу із зазначенням лікарської спеціальності.

6.3 Відповідальність за організацію і контроль за веденням достовірної та 
своєчасної облікової та звітної документації, своєчасним наданням звітів 
(щомісячних, річних) клінічної кафедри з лікувальної роботи покладається 
особисто на завідувача кафедри.

6.4 Індивідуальний журнал з лікувального навантаження (консультативний 
прийом, оперативні втручання тощо) ведеться особисто співробітником 
клінічної кафедри, який зберігається на кафедрі. Підсумковий щомісячний
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звіт складається в 2-х екземплярах та підписується завідувачем кафедри 
(один екземпляр зберігається на кафедрі, другий - проректора з науково

, педагогічної роботи та лікувальної роботи ІФНМУ. Термін зберігання 
звітів складає три роки.

6.5 До 2-го числа місяця, наступного за звітним, завідувач кафедри або 
відповідальний за організацію лікувальної роботи на кафедрі надає місячні 
звіти працівників кафедри про виконану лікувально-консультативну 
роботу проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи.

6.6 Підсумковий звіт (річний) про реалізацію лікувальної роботи клінічної 
кафедри підписується завідувачем кафедри і затверджується проректором 
з науково-педагогічної та лікувальної роботи (термін надання -  до 5 січня).

6.7 Працівник клінічної кафедри несе персональну відповідальність за якість 
виконуваної лікувальної роботи.

6.8 Завідувач клінічної кафедри спільно з керівництвом ІФНМУ проводить 
заходи щодо залучення на кафедру висококваліфікованих кадрів, 
контролює безперервний професійний розвиток працівників клінічної 
кафедри і підготовки фахівців для пріоритетних напрямів розвитку 
освітньої, науково-дослідної і медичної діяльності ІФНМУ.

6.9 Завідувач кафедри (особа, відповідальна за організацію лікувальної 
роботи) контролює наявність у працівників кафедри, які здійснюють 
клінічну роботу, сертифікату фахівця, кваліфікаційної категорії та 
своєчасно інформує відділ кадрів про зміну (набуття, подовження, 
підтвердження, припинення терміну дії) кваліфікаційної категорії 
працівників кафедри.

6.10 Контроль за організацією, обсягом та достовірністю лікувальної роботи 
співробітників клінічних кафедр, своєчасністю надання звітів, взаємодію з 
клінічними базами, територіальними органами охорони здоров’я, 
департаментами охорони здоров’я облдержадміністрацій, громадськими 
організаціями, професійними асоціаціями, розробку методичних 
рекомендацій і їх впровадження в лікувальний процес та ін. здійснює 
проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ІФНМУ.

7. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДОПЛАТИ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ
7.1 Професорсько-викладацькому складу клінічних кафедр ІФНМУ 

встановлюється доплата за лікувально-консультативну роботу в закладах 
охорони здоров’я, комунальних некомерційних підприємствах що є 
клінічними базами ІФНМУ, в таких розмірах:

-  завідувачам кафедр, професорам, доцентам - 50 % посадового окладу;
-  асистентам -  кандидатам медичних наук - 70 % посадового окладу;
-  асистентам, які не мають наукового ступеню - 77 % посадового окладу;

7.2 Працівникам -хірургам та акушер-гінекологам, які оперують хворих, 
анестезіологам і реаніматологам, які забезпечують оперативну діяльність і
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проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії доплата 
встановлюється в наступних розмірах:

-  ' завідувачам кафедр, професорам і доцентам - 60 % посадового окладу;
-  асистентам -  кандидатам медичних наук - 80 % посадового окладу;
-  асистентам, які не мають наукового ступеню - 87 % посадового окладу.

7.3 Оплата лікувальної роботи співробітників клінічних кафедр 
встановлюється з розрахунку фактично виконаного лікувального 
навантаження за минулий місяць. Якщо співробітник у минулому місяці 
виконав більше 80% необхідного лікувального навантаження, йому 
встановлюється повна оплата лікувальної роботи. Якщо співробітник 
виконав менше 79,9 % необхідного лікувального навантаження -  оплата 
здійснюється з розрахунку фактичного відсотка виконаного лікувального 
навантаження помножений на відповідний відсоток доплати. У разі 
відсутності лікувального навантаження доплата за лікувальну роботу не 
нараховується.

7.4 У випадку, коли співробітник кафедри хірургічного профілю не приймає 
участі в оперативних втручаннях (асистенціях, в розтинах), не проводить 
лікувальної роботи в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 
лікувальне навантаження розраховується як професорсько-викладацькому 
складу кафедр терапевтичного профілю.

7.5 При несвоєчасному, неякісному наданні або ненаданні звітної 
документації взагалі проректор з науково-педагогічної та лікувальної 
роботи має право надати пропозиції ректору університету щодо зняття 
надбавки до заробітної плати за проведену лікувальну роботу до усунення 
недоліків в повному обсязі.

7.6 Якщо співробітник клінічної кафедри працює за сумісництвом в 
комунальному некомерційному підприємстві та отримує за виконану 
роботу заробітну плату, то дане навантаження не може бути включене в 
місячний звіт.

7.7 Якщо співробітник клінічної кафедри працює в приватному медичному 
закладі та отримує за виконану роботу заробітну плату, то дане 
навантаження не може бути включене в місячний звіт (за виключенням 
випадків, коли є довідка від керівника приватного закладу про те що 
відповідним пацієнтам надавались медичні послуги безкоштовно).

8. МЕТОДИКА ОБРАХУНКУ ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СПІВРОБІТНИКІВ КЛІНІЧНИХ КАФЕДР

8.1 Середнє навантаження на один тиждень роботи (на 1 ставку) для лікарів
становить 38,5 годин (наказ МОЗ України № 319 від 25.05.2006 „Про 
затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ 
охорони здоров'я”). Відповідно до «Положення про клінічний заклад 
охорони здоров’я» на кожного співробітника клінічної кафедри (лікаря)
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повинно припадати половина часу, тобто 19,25 години (19 годин 15 хв.)
, на тиждень, або 3.85 години на один робочий день (3.51 хвЛ.

8.2 Якщо у місяці 20 робочих днів, то кількість годин, яку слід затратити на 
лікувальну роботу становить 77 годин, якщо у місяці 21 робочий день -  то
80,85 години (80 годин 51 хв.), якщо 22 дні -  то 84,7 години (84 години 42 
хв.), тощо.

8.3 Якщо співробітник працює не на 1,0 ставку, а на 0,75 ставки, то час, який 
щодня в середньому слід затрачати на виконання лікувального

. навантаження становить 2,8875 години (2 години 52 хв.), якщо на 0,5
ставки - то 1,925 год. (1 година 55 хв.), якщо на 0,25 ставки (57,5 хв.) -  то 
0,9625 год. Ця тривалість робочого часу множиться на кількість робочих 
днів у місяці, визначаючи помісячну норму часу, необхідну для виконання 
100% лікувального навантаження.

8.4 Обрахунок часу, який необхідно витратити на лікувальну роботу за 
квартал (півріччя, календарний рік), становить сумарний час за всі 
відпрацьовані місяці (півріччя чи календарний рік).
Приклад 1. Розрахунок часу для асистента, який працює на 0,75 ставки та 
мав відпустку з 18 до кінця березня, за перший квартал 2019 року. В січні 
є 20 робочих дні, лютому -  21 робочий день, в березні була відпустка, тому 
асистент відпрацював лише 11 днів. Отже, сумарний час, необхідний для 
100% вироблення лікувального навантаження асистентом, який працює на 
0,75 ставки та мав відпустку з 18 до кінця березня, за перший квартал 2019 
року становить (20+21+11)*3,85*0,75=150,15 години. Знак * - означає 
множення.

9. ОБХІД ПРОФЕСОРА АБО ДОЦЕНТА В КЛІНІЦІ (ВІДДІЛІ)
9.1 Лікувальне навантаження за клінічні обходи доцента чи професора 

становить фактично витрачений час на проведення обходу в клініці з 
обов’язковим відображенням в „Індивідуальному журналі ...” дат обходу, 
кількості хворих, що перебували у відділі на момент обходу. Обов’язковим 
є запис в кожній „Історії хвороби...” факту професорського (доцентського) 
обходу відділу.
Приклад 2. Обходи в клініці виконуються професором по понеділках. В 
перший понеділок місяця професор затратив 3 години на обхід (в відділі 39 
хворих), в другий -  2,5 години, в третій -  4 години, в четвертий -  3,5. Отже, 
затрачено сумарно за місяць -  3+2,5+4+3,5= 13 годин.

10. КУРАЦІЯ ХВОРИХ
10.1

Приклад 3. Асистент кафедри хірургії протягом січня курував десять 
хворих, тривалість курації цих пацієнтів сумі становить 97 днів. Отже, його 
лікувальне навантаження буде складати: на 1 ставку хірург повинен 
пролікувати хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні -  270 днів 
(згідно таблиці № 1), отже 97 днів, які асистент курував даних хворих
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становлять: 97/270= 0,359 ставки. Для січня (в якому 20 робочих днів або 
20*3,85=77 робочих годин) в годинах це становить:

Л 0,5 ставки -  77 годин 
0,359 ставки -  „х” годин х=77*0,359/0,5=55,286 години

Т а б л и ц я 1

Відділення
Нормативне 
число ліжок 
на 0,5 ставки

Нормативне 
щоденне 

число хворих 
на 0,5 ставки

Нормативне 
число днів 

курації 
пацієнта 
ставку

Педіатричне 10 8,7 261
Акушерське 7,5 6,2 186
Гінекологічне 10 9,2 276
Г астроентерологічне 10 9,4 282
Г ематологічне 6 5,6 168
Інфекційне/дитяче 10/7,5 7,7 231
Кардіологічне 10 9,6 288
Неврологічне 10 9,6 288
Неврологічне з порушенням 
кровообігу

7,5 7,3 219

Нефрологічне 10 9,7 291
Опікове 7,5 6,5 195
Онкологічне 10 9,3 279
Психосоматичне 12,5 11,4 342
Ортопедо-травматологічне 10 9,5 285
Отоларингологічне 10 9,5 285
Офтальмологічне 10 9,4 282
Проктологічне 7,5 6,7 201
Стоматологічне 10 9,2 276
Терапевтичне 10 9,3 279
Ревматологічне 10 9,6 288
Туберкульозно-легеневе 15 14,7 441
Урологічне 7,5 6,9 207
Хірургічне 10 9,0 270
Ендокринологічне 10 9,5 285
Пуль монологічне 10 9,4 282
Судинної хірургії 7,5 6,8 204
Шкірно-венерологічне 15 13,2 396
Алергологічне 7,5 6,7 201
Торакальне 6 5,6 168
Нейрохірургічне 7,5 7,1 213
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11. ПРИЙОМ ХВОРИХ В ПОЛІКЛІНІЦІ
11.1 Лікувальне навантаження співробітників за прийом в поліклініці становить 

 ̂ фактичний час, проведений ним на прийомі. В „Індивідуальному
журналі...” повинні бути відмічені дати прийому з обов’язковим 
вказуванням кількості пацієнтів, прийнятих за кожен прийом. В 
„Журналі...” поліклініки, де відбувався прийом, обов’язково повинні бути 
вказані дати, прізвища та інша інформація про всіх прийнятих пацієнтів.

11.2 Якщо прийом хворих вівся в приватному лікувальному закладі з окремою 
оплатою, то такий прийом не можна включати в лікувальне навантаження 
співробітника.
Приклад 4. Прийом професором ведеться в обласній поліклініці по 
четвергах, по 2 години щотижня. Якщо в місяці -  4 тижні (без свят, що 
припали на четвер), то на прийом затрачено 2x4=8 годин.

12. КОНСУЛЬТАЦІЇ ХВОРИХ В КЛІНІЦІ
12.1 Кількість лікувального навантаження при консультаціях хворих в клініці 

також залежить від спеціалізації фахівця (перша колонка таблиці № 2). Так, 
згідно нормативних документів гематолог за годину повинен 
проконсультувати 5 хворих, а офтальмолог -  8. Кількість 
затраченого часу відповідно вираховується діленням кількості 
проконсультованих хворих на норму відповідної спеціальності.

12.2 Обов’язковим є запис консультанта в „Історії хвороби” про факт 
проведення консультації.
Приклад 5. Гематолог протягом всього місяця проконсультував 25 хворих 
у відділеннях лікарні. Це становить 25/5=5 годин затраченого часу. 
Приклад 6. Офтальмолог протягом всього місяця проконсультував 99 
хворих у відділеннях лікарні. Це становить 99/8=12.4 годин затраченого 
часу.

13. КОНСУЛЬТАЦІЇ ХВОРИХ В ІНШИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я

13.1 Кількість лікувального навантаження при консультаціях хворих в інших 
лікувальних установах нижча, ніж у клініці і також залежить від 
спеціальності фахівця (друга колонка таблиці № 2). Так, згідно

. нормативних документів хірург за годину повинен проконсультувати 5 
хворих в інших лікувальних закладах, а онколог -  2. Кількість затраченого 
часу відповідно вираховується діленням кількості проконсультованих 
хворих на норму відповідної спеціальності.

13.2 Обов’язковим є запис консультанта в „Історії хвороби” про факт 
проведення консультації.
Приклад 7. Хірург протягом місяця проконсультував 35 хворих в інших 
лікувальних установах. Це становить 35/5=7 годин затраченого часу
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Приклад 8. Онколог протягом місяця проконсультував 34 хворих в 
інших. лікувальних установах. Це становить 34/2=17 годин затраченого 

- часу

Т а б л и ц я 2
Нормативне навантаження на лікарів різних спеціальностей 

в умовах амбулаторно-поліклінічної та консультативної роботи

14

Спеціальність
Консультації в 

клініці
Консультації в закладах 

охорони здоров’я
Число хворих Число хворих

Акушер-гінеколог 5 3
Г астроентеролог 5 3
Г ематолог 5 3
Дермато-венеролог 8 5
Інфекціоніст 5 4
Невропатолог 5 3
Онколог 5 2
Кардіолог 4 2
Ревматолог, пульмон. 4 3
Отоларинголог 8 5
Офтальмолог 8 4
Педіатр 5 4
ЛФК 3 2
Психіатр дорослий 4 3
Психіатр дитячий 2,5 2
Психіатр-нарколог 6 4
Стоматолог 3 2
Стоматолог-хірург 5 4
Стоматолог-ортопед 2 1
Судмедексперт 4 2
Терапевт 5 3
Ортопед-травматолог 7 5
Уролог 5 3
Фізіотерапевт 4 3
Хірург 7 5
Комбустіологія 4 3

14. ЧЕРГУВАННЯ В КЛІНІЦІ

14.1 В лікувальне навантаження враховують фактичні години чергування -  16 
годин (з 1600 до 800 ) в робочі дні та 12 годин у вихідні (з 800 по 20°°).

Сторінка 14 з 25
Положення про методику обрахунку лікувального навантаження професорсько-викладацького складу клінічних 

кафедр Університету в клініках та інших закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами Івано- 
Франківського національного медичного університету



Обов’язковим є представлення (та зберігання на кафедрі в папці 
„Лікувальна робота”) „Графіка чергувань” за відповідний місяць, 
Завірений заступником або головним лікарем лікарні.
Приклад 9. Лікар протягом місяця мав два чергування в клініці -  одне в 
робочий день (16 годин) і одне -  в вихідний (12 годин). Сумарно лікар 
чергував 16+12=28 годин.

15. УРГЕНТНІ ЧЕРГУВАННЯ НА ДОМУ ТА ПО ОБЛАСНОМУ 
ЦЕНТРУ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

15.1 Чергування вдома в денний та нічний час з виїздом у райони області 
враховуються, як 0,5 годин за кожну годину чергування. Таким же чином 
слід враховувати і чергування відповідальних по клініці: 0,5 годин за 
кожну годину чергування в ургентні дні.

15.2 Обов’язковим є представлення „Графіка чергувань” за відповідний місяць, 
завірений заступником головного лікаря або медичним директором, цей 
графік також зберігається на кафедрі в папці „Лікувальна робота”.

15.3 Якщо працівник уклав угоду з центром екстреної медицини та отримує за 
виконану роботу заробітну плату, то дане навантаження не може бути 
включене в квартальний звіт.
Приклад 10. Лікар протягом місяця мав три чергування на дому в 
п’ятницю, в суботу і в неділю. В робочий день лікар відпрацював (16/2=8 
годин) і в вихідні ((24+24)/2=24 години). Сумарно лікар чергував 8+24=32 
години.

16. ОПЕРАЦІЇ ТА АСИСТЕНЦІЇ НА ОПЕРАЦІЯХ

16.1 В звітах відображається кількість операцій та кількість часу, затраченого 
на проведення операцій або участь в асистенціях при хірургічних 
втручаннях. Обов’язковим є письмова фіксація в „Операційному журналі” 
тривалість операції та прізвища всіх хірургів та асистентів.
Приклад 11. Хірург протягом місяця провів 6 операцій, на які затратив 9 
годин часу і мав 3 асистенції -  сумарно 4 години. Отже, на цей вид 
клінічної діяльності хірург затратив 9+4=13 години.

17. ІНШІ ВИДИ ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ

17.1 Відрядження за межі університету за наказом ректора додається до інших 
видів роботи. За кожен день перебування у відрядженні працівнику 
зараховується денна норма лікувального навантаження (3,85 год.).

15
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Приклад 12. Акушер гінеколог в грудні 2021 року приймав участь 
в науково-практичній конференції протягом 3 днів. В такому разі на інші 

- види роботи він затратив: 3*3,85=11,55 годин.

18. ОСТАТОЧНИЙ ОБРАХУНОК ЛІКУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ЗА МІСЯЦЬ

18.1 Вираховується спочатку кількість необхідного часу для здійснення 
лікувальної роботи відповідно до кількості робочих днів в місяці (в 
кварталі, півріччі, за дев’ять місяців чи в році). Ця тривалість становить

. 100 % необхідного часу. Потім сумується кількість відпрацьованого часу
сумацією годин, фактично затрачених на всі вище перераховані види 
лікувальної роботи. Діленням вираховується відсоток фактично 
виробленого лікувального навантаження за відповідний проміжок часу. 
П риклад 13. У лютому 2021 року 21 робочий день, отже для повного 
відпрацювання лікувального навантаження слід було затратити 
21*3,85=80,85 години. Асистент клінічної кафедри, виконуючи лікувальне 
навантаження: курував хворих протягом 38,21 годин, 12 годин оперував, 
16 годин чергував в лікарні і 6 годин чергував по обласному центру 
екстреної медицини та медицини катастроф, тобто фактично відпрацював 
38,21+12+16+6=72,21 годин, це становить:
80,85 годин -  100 %
72,21 годин -  „х” х=72,21 * 100/80,85=89,31 %

У випадку необхідності розрахунку поквартального навантаження, 
розрахунок проводиться відповідно до прикладу 14.
Приклад 14. У першому кварталі 2021 року було: 20 робочих днів в січні, 
21 -  в лютому і 21 -  в березні. Отже, для повного відпрацювання 
лікувального навантаження слід було затратити (20+21+21)*3,85=238,7 
години. Асистент клінічної кафедри, виконуючи лікувальне навантаження, 
в січні затратив 78,4 годин, в лютому -  81,2 годин, в березні -  75,6 годин. 
Сумарно це становить 78,4+81,2+75,6=235,2 годин. Відсоток 
відпрацювання лікувального навантаження становить:
238,7 годин -  100 %
235,2 годин -  „х” х=235,2* 100/238,7=98,5 %

18.2 Лікувальне навантаження працівників кафедр радіології та радіаційної 
медицини вираховується виходячи з норм наказу МОЗ України №340 від 
28.11.1997р.; кафедр стоматологічного профілю згідно рішення 
лікувальної комісії ІФНМУ протокол № 2 від 22.10. 2015р.

18.3 Види діяльності, які враховуються як лікувальне навантаження, для різних 
напрямків роботи вказані відповідно в таблицях 3, 4, 5 та 6.
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Таблиця З
Види лікувального навантаження працівників клінічних кафедр
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(Примітки:
+ так, - ні,
*
участь)№
п/п

Вид діяльності

Зав.
кафедри,
професор,

доцент

Асистент,
аспірант,
клінічний
ординатор

Форма
звітності

1. Курація хворих

-\+ +

Медкарта 
стаціонарного 
хворого, Журнал 
обліку хворих, 
пролікованих у 
стаціонарі

2. Консультації в стаціонарі 
певного контингенту хворих 
(неясні, важкі, до- і 
післяопераційні, в 
операційній, у 
маніпуляційному кабінеті 
тощо) поза межами обходу

+ +/-

Медкарта 
стаціонарного 
хворого, журнал 
реєстрації 
консультацій

3. Консультативний прийом 
поліклініці або ЦПМСД

+ +/-

Журнал реєстації
консультацій,
медкарта
амбулаторного
хворого

4. Консультації в інших 
медичних закладах міста і 
області

+ +/-
Журнал реєстрації 
консультацій, 
медкарта хворого

5. Проведення консиліумів

+ *

Медкарта 
стаціонарного 
хворого, Журнал 
реєстрації 
консультацій

6. Проведення малоінвазивних 
діагностичних та 
лікувальних втручань

+ +
Журнал обліку 
оперативних втручань 
в стаціонарі

7. Участь в операціях як 
оперуючий хірург + +/-

Журнал обліку 
хірургічних втручань в 
стаціонарі
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8. Участь в операціях як 
асистент -/+ +

Журнал обліку 
хірургічних втручань в 
стаціонарі

9. Проведення анестезій (для 
анестезіологів) + +

За даними наркозної 
карти та журналу 
анестезій

10. Прийняття пологів + + Журнал пологів

11. Операція гемотрансфузії

-/+ +

Медкарта 
стаціонарного 
хворого, журнал 
грансфузій

12. Чергування щомісяця по 
лікарні

—
-/+

Затверджений графік 
чергувань

13. Проведення лікувально- 
діагностичних процедур

-/+ -/+

Журнал реєстрації 
лікувально- 
діагностичних 
обстежень

14. Розтин померлих
-/+ -/+

Журнал розтинів 
померлих

15. Дослідження біопсійного та 
операційного матеріалу -/+ -/+

Журнал досліджень 
матеріалу

16. Організація заходів 
контролю якості лікувально- 
діагностичного процессу 
(рецензування ведення 
медичної документації, 
об’єму лікувально- 
діагностичних заходів)

+ +/-

Рецензія медкарти 
стаціонарного хворого

17. Проведення обходів у 
закріпленому базовому 
відділенні

+
—

Медкарта
стаціонарного хворого
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18. Проведення лабораторно- 
діагностичних обстежень, 
УЗД, спірографія

+ +
Журнал обстеження

19. Проведення Холтерівського 
або добового моніторування 
AT, ЕКГ, велоергометрія 
(для працівників 
університетської клініки)

* +

Журнал обліку

20. Експертна діяльність 
(проведення та участь):
- судово-медичні 
експертизи трупів; 
-судово-медична 
експертиза живих осіб; 
судово-медична 
експертиза речових 
доказів;
комісійні судово-медичні 
експертизи; 
судово-медичні 
експертизи за 
матеріалами 
кримінальних та 
цивільних справ; 
комплексні судово- 
медичні експертизи; 
консультація працівників 
органів дізнання, 
слідства та суду у якості 
експерта чи фахівця в 
галузі судової медицини;
- участь у судових 
засіданнях;
- участь у роботі 
атестаційної комісії 
експертів:
-участь у роботі 
методичної ради

+ +

Журнал реєстрації 
експертиз

Журнал виїздів на 
місце події

Журнал реєстрації 
консультацій

Копія повістки в суд

Журнал засідань 
атестаційної комісії

Журнал засідань 
методичної ради
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-ч

обласного бюро судово- 
медичної експертизи;
- виїзди на місце події;
- участь у ексгумаціях;
- участь у слідчих 
експериментах та 
відтвореннях, 
-консультації експертів у 
закріплених відділеннях 
обласного бюро СМЕ.

21. Участь в медико-соціальних 
експертизах

+ -

Журнал MCE

22. Патолого-анатомічна 
конференція (виступ)

+ + Рецензія в історії 
хвороби

23. Проведення або участь в 
медичних радах тощо

+ * Протоколи та журнал 
медичних рад

24. Виїзди по лінії екстреної 
медичної допомоги для 
надання екстреної та (або) 
планово-консультативної 
допомоги

+ +

Графік виїздів, картки 
виїздів, медкарта 
стаціонарного хворого

25. Стоматологічна допомога 
дорослим та дітям 
(терапевтична/хірургічна/ 
ортопедична/ортодонтична)

+ +

Листок щоденного 
обліку (ф. 037/о, 
039/о), мед. карта 
хворого (ф. 043/о)

26. Клінічна конференція 
(виступ)

+ + Рецензія в історії 
хвороби

27. Робота в комісіях ДОЗ ОДА

+ +/-

Наказ ДОЗ ОДА, 
експертні оцінки 
медкарт стаціонарного 
хворого

28. Робота у міждисциплінарних 
робочих групах зі створення 
клінічних настанов, 
уніфікованих клінічних 
протоколів, адаптованих 
клінічних настанов, 
національних програм, 
формулярів, стандартів, 
локальних протоколів.

+ +/-

Наказ МОЗ України, 
листи МОЗ про 
проведення засідання
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29. Психодіагностичне 
дослідження, індивідуальна 
психокорекція та 
психотерапія, групова 
психотерапія, проведення 
психопрофілактичної роботи 
з населенням, в тому числі 
студентами (для психіатрів)

+ +

Журнал реєстрації

ЗО. Участь в роботі атестаційних 
комісій ДОЗ ОДА + + Наказ ДОЗ ОДА

31. Науково-практична
конференція
(організація, виступ, участь), 
внесена до плану 
університету чи МОЗ 
України)

+ +

Сертифікат

32. Організація та участь в 
навчальних заходах, 
направлених на підвищення 
кваліфікації та професійного 
рівня лікаря: тренінги, 
семінари, школи для 
пацієнтів (за наявністю 
отриманого сертифікату або 
свідоцтва)

+ +

Сертифікат

33. Участь в наукового- 
практичних он-лайн 
конференціях (не більше 2 
конференцій на місяць)

+ +

Сертифікат

Таблиця 4
Види реабілітаційно-консультативної робота співробітників 

кафедри фізичної та реабілітаційної медицини

N
з/п

Види реабілітаційно-консультативної роботи

1. Проведення проби із фізичним навантаженням на тредмілі
2. Проведення проби із фізичним навантаженням на велоергометрі
3. Проведення кардіотренувань на велоергометрах
4. Визначення плану та реалізація лікувальних, реабілітаційних, профілактичних 

та оздоровчих заходів для хворих із серцево-судинними захворюваннями
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5. Визначення плану та реалізація лікувальних, реабілітаційних, профілактичних 
та оздоровчих заходів для хворих з хронічним обструктивним захворюванням 
легень

6. Визначення плану та реалізація лікувальних, реабілітаційних, профілактичних 
та оздоровчих заходів для хворих із захворюванняит опорно-рухового апарату

7. Визначення плану та реалізація лікувальних, реабілітаційних, профілактичних 
та оздоровчих заходів для хворих із ураженнями нервової системи

8. Визначення плану та реалізація лікувальних, реабілітаційних, профілактичних 
та оздоровчих заходів для хворих із захворюваннями шлунково-кишкового 
тракту

9. Реабілітаційні технології в акушерстві
10 Визначення плану та реалізація лікувальних, реабілітаційних, профілактичних 

та оздоровчих заходів для хворих із захворюваннями ендокринної системи
11. Масаж голови (лобно-скроневої і потилично-тім'яної)
12. Масаж обличчя (лобної, навколоочної, верхньо і нижньо щелепної ділянок)
13. Масаж комірцевої зони ( задня поверхня шиї, спини до рівня IV грудного 

хребця, попередньої грудної клітки до II ребра).
14. Масаж шиї
15. Масаж верхньої кінцівки
16. Масаж верхньої кінківки, надпліччя, ділянки лопатки
17. Масаж плечового суглобу (верхньої третини плеча однойменної сторони)
18. Масаж ліктьового суглобу (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового 

суглобу і нижньої третини плеча)
19. Масаж променево-зап'ясного суглобу (проксимального відділу кисті, ділянки 

променево-зап'ясного суглобу і передпліччя)
20. Масаж кисті і передпліччя
21. Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передної поверхні грудної клітки від 

передніх границь надпліччя до реберних дуг і ділянки спини від IIV шийного 
до І поясничного хребця

22. Масаж спини (від IIV шийного до І поясничного хребця і від лівої до правої 
середної асилярної лінії

23. Масаж м'язів передньої черевної ділянки
24. Масаж попереково-крижової ділянки ( від І поперекового хребця до нижніх 

сідничних складок)
25. Масаж сегментарний попереково-крижової ділянки
26. Масаж спини і попереку (від VII шийного хребця до куприка і від лівої до правої 

середньої аксилярної лінії
27. Масаж шийно-грудної ділянки спини
28. Масаж сегментарний шийно-грудного відділу хребта
29. Масаж ділянки хребта ( ділянка задної поверхі шиї, спини і попереково- 

крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії)
30. Масаж нижньої кінцівки
31. Масаж нижньої кінцівки і попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної 

і попереково-крижевої ділянки)
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32. Масаж кульшового суглобу (верхної третини стегна, ділянки кульшового 
суглобу і сідничної ділянки однойменної сторони)

33: Масаж колінного суглобу ( верхньої третини гомілки, ділянки колінного 
суглобу і нижньої третини стегна)

34. Масаж гомілково-ступневого суглобу проксимальний відділ ступні, ділянки 
гомілково-ступневого суглобу і нижної третини стегна.

35. Масаж ступні і гомілки.
36. Розробка суглобів після травм верхньої кінцівки
33. Розробка суглобів після травм нижної кінцівки
38. Розробка верхніх і нижніх кінцівок після інстульту
39. Проведення занять з кінезіотерапії
40. Проведення занять дихальної гімнастики
41. Проведення занять з корегуючої гімнастики
42. Проведення занять з ранкової гігієнічної гімнастики
43. Проведення дозованої ходьби
44. - з потстравматичними пацієнтами
45. -із постінсультними пацієнтами
46. - із постінфарктними пацієнтами

Таблиця 5
Нормативи лікувального навантаження стоматологічних кафедр

№ з/п Назва кафедри Навантаження
Для асистентів кафедр

1 терапевтична стоматологія 4 у.о. праці на день
2 хірургічна стоматологія 4 у.о. праці на день
3 ортопедична стоматологія 2 у.о. праці на день
4 дитяча стоматологія, ортодонтія 3 у.о. праці на день

Для професорів та доцентів усіх стоматологічних кафедр
5 Професор, доцент 2 у.о. праці на день
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№ з/п Метод дослідження Норма часу
Рентгеноскопія

Органи грудної клітки 10 хв
Рентгеноскопія серця з контрастуванням 20 хв
Оглядова скопія черевної порожнини 10 хв
Рентгеноскопія стравоходу 10 хв
Рентгеноскопія шлунка 20 хв
Рентгеноскопія з подвійним контрастуванням 30 хв
Дуоденографія 20 хв
Іррігоскопія 25 хв

Рентгенографія
Органи грудної клітки 
в двох проекціях

10 хв 
15 хв

Серце в трьох проекціях 20 хв
Ларингографія 10 хв
Хребет
в двох проекціях

10 хв 
15 хв

Череп в двох проекціях 15 хв
д п н 10 хв
СНЩС 15 хв
Нижня щелепа 15 хв
Кістки носа 10 хв
Зубів 10 хв
Скронева кістка 10 хв
Ключиця 
в двох проекціях

10 хв 
15 хв

Рентгенографія ребер 20 хв
Рентгенографія грудини з компресією 35 хв
Рентгенографія грудного відділу хребта з компресією 25 хв
Рентгенографія з функціональним дослідженням хребта 20 хв
Рентгенографія кісток таза 10 хв
Рентгенографія м’яких тканин 10 хв

Урологічні променеві методи досліджень
Урографія в/в 40 хв
Ретроградна пієлографія 40 хв
Ретроградна цистографія 20 хв
Уретерографія 30 хв
Дослідження, які пов’язані з хірургічними маніпуляціями 120 хв

Томографія
В одній проекції 30 хв
В двох проекціях 40 хв

КТ
КТ 45 хв
КТ з в/в підсиленням 60 хв
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Рентгеноденситометрія
Хребта 60 хв
Заочна консультація за подання рентгенограм з протоколом 15 хв

Ультразвукова діагностика
Трансабдомінальні УЗД органів гепатобіліарної системи 40 хв
Трансабдомінальні УЗД сечовидільної системи чоловіки 
жінки

40 хв 
45 хв

Щитоподібна залоза 20 хв
Молочні залози 30 хв
Слинні залози 15 хв
Лімфатичні вузли 15 хв
М’які тканини 15 хв
УЗД периферичних судин 20 хв
УЗД плевральної порожнини 20 хв
Функціональні дослідження жовчевого міхура, жовчевих 
протоків, підшлункової залози

60 хв

Променева терапія
Контроль за плануванням і складанням топометричної карти 
при лікуванні онкохворих дистанційною променевою 
терапією ,

2.5 год

Контроль за укладкою хворих і відпусканням процедур при 
лікуванні хворих дистанційною променевою терапією

2,5 год

Консультації по променевому лікуванню онкохворих в 
поліклініці

2 год

19. ПРИКШЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1 Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання 
відповідного наказу за підписом ректора та затвердження нової редакції.

19.2 Склад лікувальної комсісії Івано-Франківсього національного медичного 
університету затверджується наказом ректора.

Сторінка 25 з 25
Положення про методику обрахунку лікувального навантаження професорсько-викладацького складу клінічних 

кафедр Університету в клініках та інших закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами Івано- 
Франківського національного медичного університету


