
ПЕРЕЛІК 

клінічних кафедр та курсів ІФНМУ на базових лікувально-профілактичних закладах  

 

 

№                                   

з/п 
Назва кафедри 

Базовий лікувально-профілактичний  

заклад 

1. 

Екстреної  та невідкладної 

медичної допомоги,  медицини 

катастроф  

ЦМКЛ 

Клінічна станція швидкої невідкладної допомоги 

Центральний корпус  

2. 

Анестезіології та інтенсивної 

терапії 

Обласна клінічна лікарня 

Обласна дитяча клінічна лікарня 

МКЛ №1, ООД, Міський клінічний пологовий 

будинок 

Центральна міська клінічна лікарня 

Обласна клінічна інфекційна лікарня 

Обласний перинатальний центр 

3. 

Неврології  та нейрохірургії Обласна клінічна лікарня 

ЦМКЛ, МКЛ №1  

Обласна клінічна дитяча лікарня 

4. 

Психіатрії, наркології та  

медичної психології 

Обласна клінічна психіатрична лікарня №1 

Обласна клінічна психіатрична лікарня №3 

Обласний клінічний  наркологічний диспансер 

5. 

Патоморфології та судової 

медицини 

Обласна клінічна лікарня 

Обласне бюро судово-медичної експертизи 

Прикарпатський національний університет 

6. 

Пропедевтики внутрішньої 

медицини 

Центральна міська клінічна лікарня  

МКЛ№1 

Університетська клініка 

7. 
Внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології 

Обласна клінічна лікарня 

Міська клінічна поліклініка №2 

8. 

Внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства 

Обласна  клінічна лікарня 

Центральна міська клінічна лікарня 

Обласний клінічний кардіологічний диспансер 

 ЛДЦ « Сімедгруп» 

Обласний клінічний центр паліативної допомоги 

9. 
Фтизіатрії і пульмонології з 

курсом професійних хвороб 

Обласний клінічний фтизіопульмоцентр ,Санаторій , 

«Гірське повітря», санаторій « Косів» 

10. 
Внутрішньої медицини  

стоматологічного факультету 

Центральна міська клінічна лікарня 

 

11. 
Дерматології та венерології Обласний клінічний дерматовенерологічний 

диспансер 

12 
Кафедра радіології та радіаційної 

медицини  

ОКЛ, ОКОД, ЦМКЛ, МКП№ 2 

Обласна дитяча клінічна лікарня 

13 
Інфекційних хвороб та 

епідеміології 

Обласна клінічна інфекційна лікарня 

Коломийська ЦРЛ( інф.від). 

14 Ендокринології  Обласна клінічна лікарня 

15 Акушерства і гінекології Міський клінічний пологовий будинок 

16 Акушерства і гінекології   ПО Обласний  клінічний перинатальний центр 

17 
Загальної хірургії  Обласна клінічна лікарня 

 

18 
Хірургії №1 Міська клінічна лікарня №1 

 

19. 
Хірургії №2 та кардіології Обласна клінічна лікарня, ЛДЦ «Сімедгруп» 

 

20 
Хірургії стоматологічного 

факультету 

Центральна міська клінічна лікарня 

 



 

21. 
Урології Обласна клінічна лікарня 

Центральна міська клінічна лікарня 

22. 

Травматології й ортопедії  Обласна клінічна лікарня 

Міська клінічна лікарня №1 

Обласна дитяча клінічна лікарня 

23 

Оториноларингології  та 

офтальмології з курсом хірургії 

голови і шиї 

Обласна клінічна лікарня 

Обласна дитяча клінічна лікарня 

Центральна міська клінічна лікарня 

Університетська клініка 

ТОВ «МЕДЕКС ПЛЮС», МКЛ №3 

24. 
Дитячої хірургії та пропедевтики 

педіатрії 

Міська дитяча клінічна лікарня 

Обласна клінічна дитяча лікарня 

25. Педіатрії  Обласна дитяча клінічна лікарня 

26. Дитячих інфекційних хвороб Обласна клінічна інфекційна лікарня 

27 
Дитячих хвороб  ПО Обласна дитяча клінічна лікарня 

 

28 

Хірургії  ПО Обласна клінічна лікарня 

Центральна міська клінічна лікарня 

Міська клінічна лікарня №1 

29 

Терапії і сімейної медицини ПО Міська клінічна лікарня №1, МДП 

Центральна міська клінічна лікарня 

Обласна клінічна лікарня, Обласний ПЦ  

Обласний клінічний фтизіопульмоцентр 

Обласний клінічний кардіологічний диспансер 

МКП№2,МКП №4, №1-Амбулаторія с. Крихівці 

Лисецька клінічна  центральна районна лікарня 

Ямницька амбулаторія, Міська ЖК№3 

Прикарпатський центр репродукції людини 

Обласне товариство Червоного хреста 

Обласна медико-санітарна експертна комісія,  

Міська дитяча клінічна лікарня 

Центр екстренної медичної допомоги 

30 
Терапевтичної стоматології Університетська клініка 

 

31 
Ортопедичної стоматології Університетська клініка 

 

32 

Дитячої стоматології Міська  клінічна дитяча стоматологічна поліклініка 

Обласна клінічна лікарня,  

Медичний центр «Альтмед» 

Обласна клінічна психлікарня №3 

Міська клінічна стоматологічна поліклініка, ЗОШЛ 

№ 23 

Університетська клініка 

Обласна дитяча клінічна лікарня 

33 

Хірургічної стоматології з курсом 

основ стоматології медичного 

факультету 

Обласна клінічна лікарня 

Обласна  клінічна стоматологічна поліклініка 

34 

 

 

 

Стоматології  ПО 

Обласна клінічна лікарня 

МК П №1- Амбулаторія с. Крихівці, ОКЛ 

Обласна  клінічна стоматологічна поліклініка, 

Міська клінічна стоматологічна поліклініка 

Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка 

Університетська клініка 

Стомат кабінет,,Ордотент,, 

СШ №5 



 

ПК «Стоматологія Пахомова Н.Б. 

ПП «Біодент» 

ЛДЦ« Сімедгруп» 

Івано-Франківський коледж фіз.виховання,  

БО,,Містечко Милосердя Святого Миколая,, 

Обл..станція переливання крові 

Стомат.клініка ,,Селеніт" 

Ів.-Франківський геріотричний пансіонат 

Стоматологія ФОП Близнюк О.П. 

ПК Стоматологія Онуфрак І.Д. 

 

35 Онкології Обласний клінічний онкологічний диспансер 

36 

Клінічної фармакології і 

фармакотерапії  

Обласний клінічний кардіологічний диспансер 

Міська клінічна лікарня №1 

Міська клінічна поліклініка №3,  

Університетська клініка 

ЦМКЛ,МКП№1,поліклініка №1121 

37 

Загальної практики (сімейної 

медицини), фізичної реабілітації 

та спортивної медицини 

Університетська клініка 

Обласна клінічна лікарня 

Богородчанська КЦРЛ, лікарська амбулаторія ЗПСМ 

с. Іваниківка 

Лисецька КЦРЛ  

ПМСД с.Чукалівка 

38 
Кафедра медичної біології-курс 

медичної генетики 

Обласний  клінічний перинатальний центр 

 

 

Проректор з науково-педагогічної і  

лікувальної роботи, доцент                                        Федорченко В.М.      

 

01.09.2015 р. 


