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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Якісне медичне і фармацевтичне забезпечення населення Укра-

їни визначено стратегічним завданням держави. Охорона здоров’я 
є однією з найскладніших і багаторівневих галузей. Сьогодення
потребує реформування діяльності галузі, напрямами якого є впро-
вадження нових форм організації медичної допомоги, перехід до
загальної лікарської практики на зразок сімейного лікаря, багато-
канальність фінансування медичної діяльності, акредитація та лі-
цензування медичних закладів. Реформи у суспільстві принесли 
деякі позитивні зміни у розвиток галузі охорони здоров’я. Посили-
лись вимоги до оптимальних форм організації медичної допомоги 
та фармацевтичного забезпечення діяльності галузі. Здійснюється 
оптимізація та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я та 
їх кадрового забезпечення, що підвищує роль якісної фахової під-
готовки медичного та фармацевтичного працівника на сучасному 
рівні.

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з організаці-
єю медичного забезпечення населення України і організацією діяль-
ності основних типів закладів охорони здоров’я в умовах реформу-
вання галузі, а також сформувати практичні навички організації ді-
яльності різних типів і видів закладів охорони здоров’я.

Основними завданнями дисципліни є визначення:
• основних понять про організацію медичного забезпечення до-

рослого населення та визначення основних видів і типів закла-
дів, що надають медичну допомогу;

• сутності амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому 
міському населенню, її розвитку і перспектив;

• особливостей фармацевтичного забезпечення і його перспек-
тив;

• закономірностей організації стаціонарної допомоги, факторів, 
що впливають на її ефективність і шляхи реформування;

• особливостей організації первинної медико-санітарної допо-
моги на засадах сімейної медицини.

При вивченні курсу “Організація роботи лікувально-профі-
лактичних закладів” передбачається широке використання аналізу 
конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто 
сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Організація роботи лікувально-профі-
лактичних закладів” передбачає тісні зв’язки з іншими дисциплінами 
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курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі охо-
рони здоров’я, який має сучасні знання з реформування і функціону-
вання галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в
оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі 
результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під 
час співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атеста-
цій у студентів заочної форми навчання.

Міжпредметні зв’язки: 
Курс “Організація роботи лікувально-профілактичних закла-

дів” для студентів зазначеного напряму є нормативною дисциплі-
ною, яка забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-
кваліфікаційною характеристикою.

Вивчення дисципліни “Організація роботи лікувально-профі-
лактичних закладів” передбачає тісні зв’язки з іншими дисципліна-
ми курсу і спрямована на формування фахівця-управлінця в галузі
охорони здоров’я, який має сучасні знання з реформування і функці-
онування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Курс закладає фундамент для подальшого вивчення дисциплін, 
пов’язаних з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціа-
лізації.

Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються 
тільки лекції і практичні заняття в досить обмеженій кількості. Осно-
вною формою вивчення дисципліни має місце самостійна робота.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми 

1 2

1
2

Змістовий модуль І. Теоретичні основи організації роботи 
закладів охорони здоров’я
Типи і види медичних закладів
Особливості роботи мережі медичних закладів
та їх працівників в умовах реформування галузі охорони здоров’я
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1 2

3

4

5

6

Характеристика організації амбулаторно-поліклінічної
допомоги дорослому міському населенню і основних видів закладів 
для її надання 
Роль різних медичних закладів у наданні стаціонарної
допомоги 
Перехід до загальної лікарської практики на зразок сімейної меди-
цини
Основи фармацевтичної діяльності 

7
8
9

10

Змістовий модуль ІІ. Практичні основи медичної діяльності
Номенклатура закладів охорони здоров’я і лікарських посад 
Міська поліклініка: завдання, структура 
Стаціонар багатопрофільної лікарні: функції, структура 
Особливості організації роботи сільської дільничої лікарні

Разом годин: 81

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ”

Змістовий модуль І. Теоретичні основи організації роботи 
закладів охорони здоров’я

Тематика питань, що виносяться на самостійне опрацювання

Тема 1. Типи і види медичних закладів

Питання для самоконтролю
1. Принципи та види лікувально-профілактичної допомоги дорос-

лому населенню України. 
2. Типи і види закладів охорони здоров’я. 
3. Фармацевтичні заклади охорони здоров’я. 
4. Лікувально-профілактичні заклади. 
5. Номенклатура закладів охорони здоров’я. 
6. Перелік лікарських посад.

Література [1; 2; 4; 8; 18] 
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Тема 2. Особливості роботи мережі медичних закладів
та їх працівників в умовах реформування галузі 
охорони здоров’я

Питання для самоконтролю
1. Розмежування функцій медичних працівників залежно від учас-

ті медичних закладів у наданні медичної допомоги різного ступеня 
складності.

2. Ліцензування та акредитація в галузі охорони здоров’я. 
3. Дотримання ліцензійних умов та акредитаційного рівня ліку-

вально-профілактичними закладами.
4. Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я. 
5. Ліцензійні умови впровадження господарської діяльності з ме-

дичної практики.
Література [ 3; 4; 8—11; 13]

Тема 3. Характеристика організації амбулаторно-
поліклінічної допомоги дорослому міському населенню 
і основних видів закладів для її надання

Питання для самоконтролю
1. Сучасні особливості зростання ролі амбулаторно-поліклінічної 

допомоги в первинному медико-санітарному забезпеченні населення.
2. Недоліки позастаціонарної ланки медичної допомоги та пер-

спективи її розвитку.
3. Дільничний принцип обслуговування.

Література [4; 8–18] 

Тема 4. Роль різних медичних закладів у наданні стаціонарної 
допомоги

Питання для самоконтролю
1. Чинники формування потреби в стаціонарній допомозі. 
2. Обсяг і рівень госпіталізації, їх показники. 
3. Фактори, що зумовлюють потребу в стаціонарній допомозі на-

селення України.
4. Функції сучасної лікарні за рекомендаціями ВООЗ.
5. Завдання завідувача відділення стаціонару. 
6. Зміст роботи лікаря-ординатора. 
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7. Завдання та зміст роботи середнього медичного персоналу ста-
ціонарного відділення. 

8. Заходи, що сприяють покращанню якості стаціонарної допомо-
ги та ефективному використанню ліжкового фонду і забезпеченню 
ліжками.

Література [3; 4; 8—11; 18]

Тема 5. Перехід до загальної лікарської практики на зразок 
сімейної медицини

Питання для самоконтролю
1. Визначення понять “сімейна медицина” та “сімейний лікар”. 
2. Актуальність впровадження сімейної медицини. 
3. Завдання сімейного лікаря, фахові обов’язки.
4. Перехід від дільничного принципу обслуговування до сімейної 

медицини в Україні. 
5. Етапи впровадження загальної лікарської практики. 
6. Характеристика існуючих організаційних моделей роботи сі-

мейних лікарів.
7. Приклади організації системи сімейної практики в різних краї-

нах (Велика Британія, Скандинавські країни, США, Росія).
8. Фактичний стан ПМСД в Україні, її поетапне реформування на 

засадах сімейної медицини.
Література [5; 9; 12] 

Тема 6. Основи фармацевтичної діяльності 

Питання для самоконтролю
1. Перелік посад фармацевтичних працівників, що заміщуються 

фахівцями з вищою фармацевтичною освітою (провізори).
2. Перелік фармацевтичних закладів охорони здоров’я.
3. Визначення понять “аптека”, “лікарська аптека”, “фармацевтич-

не виробництво”. 
4. Завдання різних типів фармацевтичних закладів.
5. Динаміка чисельності і організація роботи із медикаментозного 

забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я. 
6. Стандарти акредитації аптечних установ.

Література [1; 2; 4; 10] 
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Змістовий модуль ІІ. Практичні основи медичної діяльності
Тематика питань, що виносяться на самостійне опрацювання

Тема 7. Номенклатура закладів охорони здоров’я і лікарських 
посад

Питання для самоконтролю
1. Посадові обов’язки головного лікаря міської лікарні, завідувача 

відділення, лікаря стаціонару. 
2. Перелік лікарських посад у фармацевтичних закладах.
3. Посадові особи, які беруть участь в управлінні лікувально-

профілактичними закладами, їх завдання.
Література [4; 8; 10; 18] 

Тема 8. Міська поліклініка: завдання, структура

Питання для самоконтролю
1. Схема організації міської поліклініки відповідно до її завдань. 
2. Структура основних підрозділів. 
3. Основні розділи роботи дільничного лікаря-терапевта, лікаря 

кабінету інфекційних захворювань, лікаря-спеціаліста. 
4. Чинники, що впливають на ефективність роботи поліклініки. 
5. Переваги та недоліки дільничного принципу обслуговування 

населення. 
6. Обов’язки дільничного терапевта та дільничної медичної се-

стри. 
7. Визначення диспансерного методу, його принципи, етапи дис-

пансеризації. 
8. Принципи та методи відбору контингенту для диспансерного 

спостереження.
Література [2; 4; 8; 10; 11; 18] 

Тема 9. Стаціонар багатопрофільної лікарні: функції, 
структура

Питання для самоконтролю
1. Схема організації багатопрофільної лікарні, структура стаціо-

нару, функції приймального відділення і лікувально-діагностичних 
підрозділів.
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2. Організація роботи завідувача стаціонарного відділення, лікаря-
ординатора. 

3. Чинники, що впливають на ефективність роботи стаціонару. 
4. Структурні підрозділи служби анестезіології та реанімації в лі-

карнях, їх основні завдання.
Література [4; 5; 10; 11; 18] 

Тема 10. Особливості організації роботи сільської дільничої 
лікарні

Питання для самоконтролю
1. Структура плану сільської дільничої лікарні. 
2. План роботи СДЛ (СЛА).
3. Організаційні заходи (розвиток мережі закладів дільниці, керів-

ництво медичними закладами дільниці і громадсько-санітарними ор-
ганізаціями, зв’язок з сільськими радами). 

4. Робота з кадрами (розподіл, виховання, підвищення їх ділової 
кваліфікації). 

5. Санітарно-протиепідимічна робота сільської дільничої лікарні.
Література [1; 3; 5; 18] 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контр-
ольну роботу з дисципліни “Організація роботи лікувально-
профілактичних закладів”. Виконання контрольної роботи сприяти-
ме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню прак-
тичних навичок з організації різних форм надання медичної допомо-
ги. Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою 
літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища 
студента

Номер варіанта контрольної 
роботи

1 2

А, Б, В 1

Г, Д, Е 2

Є, Ж, З 3

І, Ї, Й, К 4
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1 2

Л, М, Н 5

О, П, Р 6

С, Т, У 7

Ф, Х, Ц 8

Ч, Ш, Щ 9

Ю, Я 10

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми на-
вчання є складовою навчального процесу та активною формою само-
стійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань 
у галузі організації роботи лікувально-профілактичних закладів на 
основі визначення основних форм надання медичної допомоги, а та-
кож сформувати у студентів вміння самостійно працювати з навчаль-
ною спеціальною літературою, законодавчими актами, штатними 
нормативами, обліковими документами та матеріалами власних до-
сліджень у закладах охорони здоров’я.

Послідовність виконання контрольної роботи:
1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або 

схемами та цифрами.
2. Скласти список використаної літератури.
3. Посилання на облікові документи або звіти закладів охорони 

здоров’я потребують ксерокопій документів в додатках.
4. Додатки.
Контрольна робота здається у строк, встановлений навчальним 

планом. Студенти, які не здали контрольну роботу, до заліку не до-
пускаються. Роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконан-
ня. При задовільному виконанні її буде зараховано. За наявності 
зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням 
зауважень і здає її до деканату.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Навести схему структури денного стаціонару поліклініки.
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2. Зазначити існуючі в Україні посади фармацевтичних працівни-
ків, які заміщуються фахівцями з вищою фармацевтичною освітою 
(провізор).

3. Фактори, що впливають на термін лікування хворого у стаціо-
нарі і залежать від роботи лікарні.

Варіант 2
1. Згідно з переліком закладів охорони здоров’я скласти перелік 

фармацевтичних закладів.
2. Навести схему амбулаторії сімейного лікаря.
3. Дати визначення понять “хоспіс”, “лікарня”, “центр”, “здоровпункт”.
Варіант 3
1. Навести схему стаціонару багатопрофільної лікарні.
2. Дати визначення понять “лікарняна” або “міжлікарняна” аптека.
3. Завдання кабінету інфекційних захворювань поліклініки.
Варіант 4
1. Навести перелік закладів охорони здоров’я, що належать до 

типу 1.1. “Лікарняні заклади”.
2. Навести структуру денного стаціонару поліклініки.
3. Заклади, що посідають провідне місце у системі стаціонарної 

допомоги дорослому міському населенню.
Варіант 5
1. Дати визначення поняття “первинна медико-санітарна допо-

мога”.
2. Навести схему основних підрозділів міської поліклініки.
3. Розділ обов’язків дільничного лікаря-терапевта.
Варіант 6
1. Визначити завдання, які виконує аптека як заклад охорони 

здоров’я.
2. Зазначити основні підрозділи стаціонару.
3. Підрозділи амбулаторії сімейного лікаря.
Варіант 7
1. Зазначити види та типи закладів охорони здоров’я.
2. Навести структуру денного стаціонару поліклініки.
3. Розділ обов’язків завідувача відділення стаціонару міської лі-

карні.
Варіант 8
1. Навести структуру підрозділів міської лікарні.
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2. Навести динаміку змін забезпеченості аптечними закладами в 
Україні.

3. Заходи, що сприяють раціональному використанню ліжкового 
фонду лікарні.

Варіант 9
1. Основні відділення міської поліклініки.
2. Розділ обов’язків лікаря-ординатора стаціонару.
3. Заклади наукової бази фармацевтичної галузі.
Варіант 10
1. Розподіл аптечних закладів в Україні за формами власності.
2. Навести схему структури міської лікарні.
3. Заклади, в яких може працювати сімейний лікар.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Для виконання практичного завдання необхідно знати:
1) правила заповнення та використання медичної документації 

для складання річних звітів, а також методику обчислення й аналізу 
основних показників діяльності поліклініки і стаціонару;

2) вимоги, показники та методи аналізу роботи СДЛ (СЛА) і 
лікувально-профілактичних закладів сільської лікарської дільниці, 
функції та розподіл обов’язків СДЛ (СЛА), структуру плану СДЛ 
(СЛА), основні його розділи, а також схему плану;

вміти:
3) проводити розрахунки та аналіз основних показників роботи 

ЛПЗ за даними річних звітів;
4) складати план роботи сільської дільничої лікарні.

Практичне завдання 1. Аналіз роботи лікувально-профілак-
тичних закладів за даними річних звітів 

Тривалість заняття — 2 години
I. Актуальність теми. Всі лікувально-профілактичні заклади 

(ЛПЗ) щорічно складають звіт про свою роботу. Підготовка річного 
звіту, розрахунки і аналіз показників роботи лікарні за рік сприя-
ють об’єктивній оцінці результатів діяльності ЛПЗ за звітний пе-
ріод, дають можливість визначити позитивний досвід роботи, а
також виявити недоліки, з урахуванням яких обґрунтовуються по-
точні та перспективні плани роботи.

Правильне заповнення облікових документів забезпечує досто-
вірність даних у статистичних звітах медичних закладів. Саме тому 
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майбутні лікарі повинні вміти заповнювати облікові документи, 
складати і аналізувати річні звіти за свою роботу та роботу медич-
ного закладу. 

II. Навчальні цілі:
1) знати правила заповнення та використання медичної докумен-

тації для складання річних звітів, а також методику обчислення і ана-
лізу основних показників діяльності поліклініки і стаціонару;

2) вміти проводити розрахунки та аналіз основних показників ро-
боти ЛПЗ за даними річних звітів.

ІІІ. Виховні цілі:
Сформувати у студентів усвідомлення, що аналіз роботи ЛПЗ 

дає можливість, за визначенням позитивного досвіду і недоліків ро-
боти, встановити адекватність структури, функцій і заходів закла-
ду до стану здоров’я населення і його структури за віком і статтю:

• визначити ресурси, необхідні для належного забезпечення на-
селеня медичною допомогою;

• приймати рішення щодо удосконалення діяльності закладу і 
його окремих ланок;

• складати поточні і перспективні плани щодо покращання якості 
і доступності медичних послуг, а також стану здоров’я населен-
ня на підпорядкованій території.

ІV. План та організаційна структура заняття.
1. Інформація, що проробляється студентами самостійно:
1) порядок складання річного звіту лікувально-профілактичного 

закладу, його форма, строки заповнення;
2) основні розділи річного звіту лікарні;
3) основні якісні показники оцінки стану охорони здоров’я насе-

лення, роботи поліклініки та стаціонару;
4) значення річного звіту для аналізу діяльності ЛПЗ.

Література [21; 22; 25; 34—36; 40; 46; 47] 
2. Контрольні питання.
1) порядок складання річного звіту лікувально-профілактичного 

закладу;
2) основні розділи річного звіту ЛПЗ;
3) роль лікарів ЛПЗ у складанні та проведенні аналізу річного звіту;
4) на підставі яких Форм обліково-оперативної документації, скла-

дається річний звіт ЛПЗ;
5) порядок обчислення показників забезпеченості ЛПЗ штатами;
6) основні показники діяльності поліклініки;
7) функція лікарської посади, порядок обчислення;
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8) захворюваність населення та диспансеризація хворих у регіоні 
діяльності лікувального закладу;

9) показники роботи стаціонару;
10) робота допоміжних кабінетів по обслуговуванню хворих в по-

ліклініці та стаціонарі;
11) санітарно-освітня робота ЛПЗ;
12) значення річного звіту для аналізу діяльності ЛПЗ.

Самостійна робота студентів здійснюється під контролем викла-
дача. Студенти одержують папки з медичною документацією ЛПЗ та 
їх річними звітами, а також посібники до заняття. Вивчають та аналі-
зують річний звіт ЛПЗ, обчислюють основі показники роботи закла-
ду, пишуть за ними стислі висновки.

3. Тести і завдання для самоконтролю.
На підставі реальних цифрових даних річних звітів конкретної 

ЦРЛ необхідно: 
а) дати загальну характеристику бази ЛПЗ;
б) провести розрахунки показників, що характеризують штати за-

кладу, діяльність поліклініки і стаціонару та допоміжних служб;
в) провести аналіз одержаних показників, порівнюючи їх зі вста-

новленими нормами;
г) результати аналізу оформити письмово в протокольних зоши-

тах.
Контроль кінцевого рівня засвоєння навчального матеріалу здій-

снюється шляхом перевірки виконання індивідуальних завдань у 
протокольних зошитах та підведенням підсумків за результатами са-
мостійної роботи студентів.

Література [24–26; 34; 36; 41; 46; 47] 

Практичне завдання 2. Методика складання плану роботи 
сільської дільничої лікарні.

Тривалість заняття — 2 години.
I. Актуальність теми: На першому етапі охорони здоров’я на селі 

функціонують сільська дільнича лікарня (СДЛ) і самостійна сіль-
ська лікарська лабораторія (СЛА) — заклади, які очолюють охоро-
ну здоров’я сільської лікарської дільниці. На них покладені завдан-
ня по проведенню широкого комплексу лікувально-діагностичних, 
санітарно-протиепідимічних, профілактичних та ін. заходів із за-
лученням районих і обласних закладів охорони здоров’я, а також 
громадсько санітарних організацій, які функціонують на території 
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дільниці. У зв’зку з цим їх робота в плані організації і управління охо-
роною здоров’я села багатоаспектна.

На сільській лікарській дільниці функціонує значна кількість ме-
дичних закладів. Робота головного лікаря сільської дільничої лікарні 
(амбулаторії), який очолює охорону здоров’я дільниці, здійснюється 
за планом, який погоджено з головним лікарем центральної районої 
лікарні (ЦРЛ), і проводиться в тісному контакті із сільською радою.

Слід зазначити, що планування роботи СДЛ або СЛА, органі-
зація і контроль за виконанням планових заходів, має надзвичайно 
важливе значення і зокрема первинної медико-санітарної допомоги 
(ПМСД).

ІІ. Навчальні цілі:
1) знати вимоги, показники і методику аналізу роботи СДЛ(СЛА) 

і лікувально-профілактичних закладів сільської лікарської дільниці, 
функції та розділи роботи СДЛ (СЛА), структуру плану СДЛ (СЛА), 
основні його розділи, а також схему плану;

2) вміти складати план роботи сільської дільничої лікарні.
ІІІ.Виховні цілі:
Формувати у студентів розуміння, що якість надання амбула-

торно-клінічної допомоги і, насамперед, ПМСД на сільській лікар-
ській дільниці, зокрема на засадах сімейної медицини, має надзви-
чайно важливе соціальне значення і обумовлює перебіг процесів 
здоров’я більшої частини сільського населення.

Формувати у студентів переконання, що якісний план роботи 
СДЛ (СЛА) і його належна реалізація мають вирішальну роль в орга-
нізації медичної опіки населення і покращанні його здоров’я.

ІV . Зміст теми заняття 
1. Структура плану сільської дільничої лікарні.
2. План роботи СДЛ (СЛА) включає наступні розділи:
— організаційні заходи (розвиток мережі закладів дільниці, керів-

ництво медичними закладами дільниці і громадсько-санітарними ор-
ганізаціями, зв’язок з сільськими радами);

— робота з кадрами (розподіл, виховання, підвищення їх ділової 
кваліфікації);

— лікувально-профілактична робота (заходи щодо підвищення 
рівня позалікарняної і лікарняної допомоги населенню дільниці, в 
тому числі забезпечення і розвиток спеціалізованих видів медичної 
допомоги, і надання умов для їх отримання на наступних етапах, про-
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ведення диспансеризації, експертизи працездатності, покращання 
всіх якісних показників роботи);

— санітарно-протиепідимічна робота (заходи щодо покращання 
санітарного стану і забезпечення санітарно-епідимічного благопо-
луччя дільниці, проведення благоустрою населених пунктів і інші 
питання для досягнення основного завдання — зниження загаль-
ної та інфекційної захворюваності населення, створення санітарно-
гігієнічного благополуччя дільниці);

— господарча робота (заходи щодо підтримання приміщень і те-
риторії медичних закладів у зразковому порядку, забезпечення їх 
транспортом, обладнанням, інвентарем, проведення ремонтних робіт 
та ін.).

V. План та організаційна структура заняття.
1. Інформація, що проробляється студентами самостійно (конт-

рольні питання):
1) принципи планування галузей народного господарства в Україні;
2) особливості планування в нових умовах господарювання дер-

жавної системи охорони здоров’я;
3) методи та етапи планування в системі охорони здоров’я;
4) нормативи та методики розрахунку потреб населення в амбу-

латорно-поліклінічній допомозі;
5) нормативи та методики розрахунку потреб населення в лікар-

няних ліжках;
6) показники та основні розділи плану лікувально-профілактич-

ного закладу;
7) використання моделі кінцевих результатів (МКР) у плануванні 

лікувально-профілактичної допомоги;
8) заходи по соціальному розвитку самої установи та її колективу.

Література [14; 18; 21; 22; 28; 35; 37; 43; 45; 47] 

Самостійну роботу студентів контролює викладач. Студенти 
одержують індивідуальні завдання, на основі яких відпрацьову-
ють навички з визначення і обгрунтування необхідної кількості 
спеціалістів та ліжок з метою забезпечення належної лікувально-
профілактичної допомоги на сільській лікарській дільниці.

2. Індивідуальні завдання для студентів:
На основі реальних звітів про роботу конкретної СЛД, визначити:
— забезпеченність СДЛ медичним персоналом;
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— навантаженість лікаря в амбулаторії;
— структуру відвідувань в амбулаторії;
— % охоплення населення щепленням і профоглядами.
За одержуваними даними написати перелік заходів, які бажано 

внести у план роботи СЛД на наступний рік.
Література [10; 13; 18; 22; 28; 35; 37; 41; 45; 47; 48] 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

(Самостійна робота у вигляді реферату)
1. Перехід від дільничного принципу обслуговування до сімейної 

медицини в Україні.
2. Дотримання ліцензійних умов та акредитаційного рівня ліку-

вально-профілактичними закладами.
3. Можливі організаційні моделі сімейної медицини в Україні.
4. Підрозділи амбулаторій сімейної медицини в Україні.
5. Приклади організації системи сімейної практики в різних краї-

нах (Велика Британія, Скандинавські країни, США, Росія).
6. Фактичний стан ПМСД в Україні, її поетапне реформування на 

засадах сімейної медицини.
7. Виробництво фармацевтичних препаратів в Україні.
8. Динаміка забезпеченості аптечними закладами в Україні.
9. Організаційні принципи лікувально-профілактичної допомоги 

та фармацевтичного забезпечення в Україні.
10. Види лікувально-профілактичної допомоги та медичні заклади 

в Україні.
Література: [13; 18; 19; 21; 22; 28; 33; 35; 36; 42; 46; 47] 

Рекомендації щодо написання реферату

Робота має складатися:
• з титульної сторінки;
• плану;
• вступу;
• основного змісту роботи;
• висновків;
• списку використаної літератури.
Загальний обсяг роботи має бути 20—25 сторінок.
У тексті роботи має бути посилання на літературні джерела.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. До переваг закладів охорони здоров’я, які діють у формі акціонер-
них товариств належить:

а) висока оперативність у прийнятті управлінських рішень;
б) необмежені можливості формування фінансових ресурсів шля-

хом емісії акцій і облігацій;
в) одержання певними категоріями пацієнтів медикаментів і това-

рів медичного призначення безкоштовно або за пільговими цінами;
г) тривалий період організації закладу.

2. Види атестації середніх медичних працівників:

а) проходження передатестаційних курсів;
б) проходження курсів спеціалізації;
в) атестація і переатестація;
г) робота на робочому місті у провідних ЛПЗ.

3. При присвоєнні кваліфікаційної категорії середнім медичним пра-
цівникам враховуються:

а) показники проведеної роботи за останні 3 роки;
б) показники проведеної роботи за попередній рік;
в) стаж, а не показники роботи;
г) показники роботи за останні 5 років. 

4. Медична практика здійснюєтьсь за такими напрямами:

а) стоматологічні та терапевтичні послуги;
б) за спеціальностями, які зазначені в ліцензії;
в) діагностичні послуги;
г) терапевтичні, діагностичні, стоматологічні послуги.

5. Зазначте організацію, яка є органом ліцензування господарської 
діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлен-
ня з них препаратів:

а) Міністерство охорони здоров’я України;
б) управління охорони здоров’я при обласних держадміністраці-

ях;
в) Державна служба лікарських засобів і виробів медичного при-

значення;
г) цей вид господарської діяльності не ліцензується.
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6. Зазначте організацію, яка є органом ліцензування господарської 
діяльності з перевезення, пересилання, вивезення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів:

а) Міністерство охорони здоров’я України;
б) управління охорони здоров’я при обласних держадміністра-

ціях;
в) Державна служба лікарських засобів і виробів медичного при-

значення;
г) цей вид господарської діяльності не ліцензується.

7. Зазначте організацію, яка є органом ліцензування господарської 
діяльності з оптової торгівлі товарами медичного призначення:

а) Міністерство охорони здоров’я України;
б) управління охорони здоров’я при обласних держадміністраці-

ях;
в) Державна служба лікарських засобів і виробів медичного при-

значення;
г) цей вид господарської діяльності не ліцензується.

8. Зазначте заклади охорони здоров’я, які мають ліцензувати свою 
діяльність:

а) всі, незалежно від організаційно-правової форми;
б) приватні;
в) всі, за винятном державних закладів охорони здоров’я;
г) приватні та комунальні. 

9. Ліцензія на здійснення медичної практики надає закладу охорони 
здоров’я право:

а) на здійснення медичної практики без будь-яких обмежень;
б) на провадження зазначеного в ліцензії виду діяльності з медич-

ної практики протягом визначеного строку та за умови виконання за-
кладом ліцензійних умов;

в) на провадження медичної практики за переліком лікарських 
спеціальностей, визначених МОЗ України;

г) на профілактику, діагностику та лікування всіх громадян Укра-
їни.

10. Термін дії ліцензії на здійснення медичної практики становить:

а) 5 років;
б) 3 роки;
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в) термін не обмежується;
г) термін дії ліцензії визначається МОЗ України.

11. Лікувально-профілактичний заклад, на який покладено функції 
органу управління охорони здоров’я міста — це:

а) територіальне медичне об’єднання;
б) центральна міська лікарня;
в) клінічний заклад охорони здоров’я;
г) управління охороною здоров’я при міській держадміністрації.

12. Багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, який є 
комплексом лікувально-профілактичних та інших закладів, функціо-
нально і організаційно пов’язаних між собою з метою інтеграції і ефек-
тивного використання трудових і матеріальних ресурсів для досяг-
нення найкращих кінцевих результатів у наданні медичної допомоги 
населенню — це:

а) територіальне медичне об’єднання;
б) центральна міська лікарня;
в) клінічний заклад охорони здоров’я;
г) управління охороною здоров’я при міській держадміністрації.

13. Багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, орга-
нізований за типом міської поліклініки або міської лікарні з полікліні-
кою, призначений виключно для надання медичної допомоги робітни-
кам промислових підприємств, будівельних організацій, підприємств 
транспорту — це:

а) територіальне медичне об’єднання;
б) центральна міська лікарня;
в) клінічний заклад охорони здоров’я;
г) медико-санітарна частина.

14. Облікові документи, які застосовуються в закладах охорони 
здоров’я, згрупували в:

а) 3 альбоми;
б) 4 альбоми;
в) 5 альбомів;
г) 6 альбомів.

15. Статут медичного закладу належить до документів:

а) розпорядчих;
б) довідково-інформаційних;
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в) кадрових;
г) організаційних.

16. Звіти закладів про виконання роботи належать до документів:

а) розпорядчих;
б) організаційних;
в) кадрових;
г) довідково-інформаційних.

17. Звіт лікувально-профілактичного закладу Форма № 20 склада-
ється з:

а) 2 розділів;
б) 3 розділів;
в) 4 розділів;
г) 5 розділів.

18. У пункті Н. з населенням 250000 мешканців за рік народило-
ся 420 дітей: 120 пологів були передчасними, 200 пологів у строк та 
100 – запізнілими. Зазначене, аналіз яких документів дає найкращу 
можливість отримати інформацію про частоту різних за строком 
пологів у населеному пункті:

а) обмінної карти пологового будинку (ф. № 113/о);
б) журналу прийому вагітних та роділь (ф. № 002/о);
в) особистої картки вагітної (ф. № 111/о);
г) історії пологів (ф. № 096/о).   

19. Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по 
всій території району. Завідувач оргметодвідділу доручив це лікарю-
статистику. Зазначте документ, за яким вивчається народжуваність 
населення:

а) за картою фізіологічного розвитку дитини;
б) за медичним свідоцтвом про народження;  
в) за обмінною картою вагітності;
г) за результатами перепису населення.

20. Під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 
3 роки лікар терапевтичного стаціонару має оцінити такий показник:

а) виконання плану ліжко-днів, навантаження лікаря-ординатора;
б) повнота використання ліжкового фонду, обіг ліжка; 
в) летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування;
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г) структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість 
хворих.

Література [12; 15; 18; 20; 22; 25; 28; 35; 37; 43; 45; 47] 

ПИТАННЯ  ДО  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ  У  ФОРМІ  ЗАЛІКУ

 1. Охарактеризуйте організаційні принципи лікувально-профілак-
тичної допомоги та фармацевтичного забезпечення.

 2. Перелічіть види лікувально-профілактичної допомоги та закла-
ди, що її надають, а також види фармацевтичних закладів.

 3. Зазначте фактори, що визначають потребу в стаціонарній допо-
мозі (у тому числі в спеціалізованій), а також у забезпеченні лі-
ками.

 4. Які чинники впливають на формування потреби в медичному 
персоналі?

 5. Охарактеризуйте види лікувально-профілактичної допомоги за 
ступенем складності та заклади, в яких надається той чи інший 
вид допомоги.

 6. Ліцензування та акредитація медичних і фармацевтичних закла-
дів.

 7. Охарактеризуйте методику акредитації медичних закладів.
 8. Перелічіть посадові особи, які беруть участь в управлінні ліку-

вально-профілактичними закладами, та зазначте, у чому поляга-
ють їх завдання.

 9. Розподіл аптечних закладів за формами власності.
 10. Чинники, що визначають роль амбулаторії і поліклініки у медич-

ному забезпеченні населення.
 11. Завдання міської поліклініки.
 12. Характеристика основних розділів роботи поліклініки.
 13. Структура поліклініки.
 14. Формування штату поліклініки.
 15. Функції реєстратури.
 16. Переваги та недоліки дільничного принципу обслуговування на-

селення.
 17. Обов’язки дільничного терапевта та дільничної медичної сестри.
 18. Визначення диспансерного методу, його принципи, етапи дис-

пансеризації.
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 19. Принципи та методи відбору контингенту для диспансерного 
спостереження.

 20. Види реабілітації, їх суть та організація медичної реабілітації.
 21. Організація роботи кабінету інфекційних захворювань.
 22. Призначення пункту невідкладної допомоги.
 23. Значення стаціонарозамінюючої допомоги, її організаційні форми.
 24. Функції та структура денного стаціонару.
 25. Причини посилення окремих видів спеціалізованої допомоги в 

поліклініках, їх організаційні форми.
 26. Завдання допоміжно-діагностичних підрозділів поліклініки.
 27. Динаміка забезпеченості аптечними закладами в Україні.
 28. Чинники, що впливають на потребу в стаціонарній допомозі.
 29. Завдання міської лікарні.
 30. Формування штату стаціонарів.
 31. Структурні підрозділи стаціонару багатопрофільної міської лі-

карні.
 32. Основні завдання приймального відділення.
 33. Структурні підрозділи служби анестезіології та реанімації в 

лікарнях, їх основні завдання.
 34. Засади формування відділень (палат) денного перебування та се-

стринського догляду, їх завдання.
 35. Визначення потреби у створенні спеціалізованих медичних цен-

трів, їх роль у медичному забезпеченні населення.
 36. Виробництво фармацевтичних препаратів в Україні.
 37. Завдання завідувача відділення стаціонару.
 38. Зміст роботи лікаря-ординатора.
 39. Завдання та зміст роботи середнього медичного персоналу ста-

ціонарного відділення.
 40. Заходи, що сприяють покращанню якості стаціонарної допомоги 

та ефективному використанню ліжкового фонду і забезпеченню 
ліжками.

 41. Розподіл аптечних закладів в Україні.
 42. Визначення поняття “первинна медико-санітарна допомога” 

(ПМСД).
 43. Основні принципи ПМСД.
 44. Чинники розвитку сімейної медицини.
 45. Характеристика існуючих організаційних моделей роботи сімей-

них лікарів.
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 46. Приклади організації системи сімейної практики в різних країнах 
(Велика Британія, Скандинавські країни, США, Росія).

 47. Фактичний стан ПМСД в Україні, її поетапне реформування на 
засадах сімейної медицини.

 48. Завдання та зміст роботи сімейного лікаря.
 49. Можливі організаційні моделі сімейної медицини в Україні.
 50. Підрозділи амбулаторій сімейної медицини в Україні.
 51. Штатні посади працівників сімейної медицини.
 52. Показники діяльності закладів охорони здоров’я. 
 53. Методики оцінки якісної діяльності закладів охорони здоров’я.
 54. Дотримання ліцензійних умов та акредитаційного рівня 

лікувально-профілактичними закладами.
 55. Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я.
 56. Ліцензійні умови впровадження господарської діяльності з 

медичної практики.
 57. Стандарти акредитації аптечних установ.
 58. Визначення понять “сімейна медицина” та “сімейний лікар”. 
 59. Завдання сімейного лікаря, фахові обов’язки. 
 60. Перехід від дільничного принципу обслуговування до сімейної 

медицини в Україні.
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