
 

План лікувальної роботи ІФНМУ 

на 2016-2017 н.р. 

№ 

п/п 

Назва  

міроприємства 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Примітка 

1. Продовжити угоди про співпрацю з 

лікувальними закладами – базами клінічних 

кафедр університету. Внести доповнення та 

зміни в додатки №2,3,4 до угод про 

співпрацю. 

вересень 

  

доц. Федорченко В.М. 

завідувачі кафедрами 

 

2. Розробити та затвердити графік роботи 

лікувальної комісії та проводити її засідання 

згідно затвердженого плану. 

вересень 

протягом року 

доц. Федорченко В.М.  

3. Встановити відеоспостереження в 

університетській клініці. Придбати 

флюорограф для проведення профоглядів 

студентів та працівників університету. 

вересень - листопад ректор проф. Рожко М.М. 

доц. Семотюк М.М. 

проф. Дудій П.Ф. 

 

4. Перекрити дах над входом в клініку. 

Провести заміну труб водопостачання на 

першому поверсі. Перефарбувати зовнішні 

стіни корпусу клініки. 

вересень 

жовтень 

доц. Федорченко В.М. 

доц. Семотюк М.М. 

доц. Дмитренко А.С. 

 

5. Придбати інвентар для догляду за 

територією університетської клініки. 

вересень доц. Семотюк М.М.  

6. Поновити графіки планових 

консультативних прийомів працівниками 

кафедр професорів, доцентів в поліклініках 

міста та університетській клініці та виїздів в 

райони. 

вересень доц.В.М. Федорченко 

завідувачі кафедр 

доц.Семотюк М.М. 

доц. Яворський М.І. 

 

7. Уніфікувати облікову документацію по 

виконанню лікувального навантаження 

кафедрами стоматологічного профілю. 

вересень доц. Федорченко В.М. 

доц. Кривенький Т.П. 

завідувачі кафедр 

стоматологічного профілю 

 

 



8. Відкрити тренувальний центр по хірургії на 

базі віварію та ЦМКЛ  та обладнати його. 

 

вересень 

жовтень 

проф. Пиптюк О.В. 

проф. Попович Ю.І. 

доц. Федорченко В.М. 

 

9. Придбати для клінічних кафедр необхідне 

медичне обладнання згідно потреб кафедр 

та фінансових можливостей університету. 

протягом року ректорат 

доц. Федорченко В.М. 

 

10. Впроваджувати пропозиції клінічних 

кафедр в практичну роботу згідно існуючих 

можливостей. 

протягом року  завідувачікафедрами 

доц. Федорченко В.М. 

 

 

11. Підготувати звіт за проведену лікувальну 

роботу клінічними кафедрами університету 

та університетською клінікою. 

січень 2018 р. доц. Федорченко В.М. 

доц. Семотюк М.М. 

 

12. Посилити персональну відповідальність 

завідувачів кафедр та відповідальних за 

лікувальну роботу  за організацію та якість 

лікувально-діагностичного процесу на 

клінічних базах та достовірність поданих 

звітів. 

протягом року завідувачі кафедрами  

13. Брати активну участь у підвищенні 

фахового рівня практичних лікарів шляхом 

виступів на преривистих курсах, засіданнях 

товариств, клінічних та 

паталогоанатомічних конференціях, 

тренінгах. 

протягом року завідувачі кафедрами  

14. Брати  участь в організації та проведенні 

науково-практичних конференцій різного 

рівня (згідно плану). 

протягом року завідувачі кафедрами  

15. Позаштатним обласним спеціалістам брати 

активну участь в роботі атестаційної комісії 

УОЗ ОДА, та розробці стандартів лікування 

різної патології. 

згідно плану позаштатні спеціалісти 

члени робочих груп 

 

16. Брати активну участь в роботі колегії ДОЗ 

ОДА. 

згідно плану Ректор проф. Рожко М.М. 

доц. Федорченко В.М. 

завідувачі кафедрами 

 

 

 

 



17. З метою покращення лікувально-

діагностичного процесу в клініках 

розробляти та впроваджувати новітні 

технології, методики, сучасне обладнання в 

даний процес. 

протягом року завідувачі кафедрами  

18. Напрвляти працівників кафедр для 

стажування в закордонних клініках з якими 

укладені угоди про співпрацю. 

протягом року завідувачі кафедрами 

міжнародний відділ 

 

19. Широко залучати працівників кафедр до 

виступів в засобах масової інформації 

(радіо, преса, телебачення) щодо 

пропаганди здорового способу життя, 

попередженню та своєчасному виявленню 

захворювань. 

протягом року завідувачі кафедрами  

20. З метою покращення показників здоров’я 

населення області завідувачам профільних 

кафедр разом з головними спеціалістами 

ДОЗ ОДА розробляти заходи та 

впроваджувати їх в життя. 

протягом року завідувачі кафедрами  

21. Клінічним кафедрам створити умови для 

оволодіння та засвоєння студентами, 

інтернами, курсантами інституту 

післядипломної освіти практичних навичок 

з використанням сучасних технічних 

засобів, фантомів, тренажерів. 

протягом року завідувачі  кафедрами  

22. Виявляти випадки ускладнень при 

використанні медичних препаратів та 

повідомляти про них в установленому 

порядку. 

протягом року завідувачі кафедрами  
 

 

 

Проректор з науково-педагогічної                                  доц. Федорченко В.М. 

та лікувальної роботи 


