Затверджено:
наказом ректора ДВНЗ « УжНУ»
№528/01-17 від 23.06.2014 року
ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-науковий тренінговий центр сімейної медицини та
долікарської допомоги факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»
1. Загальні положення
1.1. Навчально-науковий тренінговий центр сімейної медицини та
долікарської допомоги факультету післядипломної освіти та доуніверситетської
підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (далі – Центр)
створений з метою надання платних послуг відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України №796 від 27.08.2010 року «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності», а саме для надання послуг у сфері освітньої
діяльності, наукової та лікувально-консультативної діяльності.
1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами
України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства, Статутом
Університету, наказами та розпорядженнями ректора та цим Положенням.
1.3. Центр створений згідно рішення Вченої Ради ДВНЗ «УжНУ» та
відповідно до наказу ректора ДВНЗ „Ужгородський національний
університет” від 23.01.2013 № 58/1/01-17 „Про створення науково-тренінгового
консультативно-діагностичного центру сімейної медицини та долікарської
допомоги ”.
Поштова адреса Центру: факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
- 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 148.
Практичний сателіт Центру – науково-дослідна лабораторія сімейної
медицини знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капушанска 161/1.
1.4. Мета створення Центру – покращення якості надання медичної
допомоги шляхом залученням працівників вищої школи до реорганізації
первинної медико-санітарної допомоги (надалі – ПМСД) на засадах загальної
практики - сімейної медицини (надалі - ЗПСМ), практичного навчання фахівців
ЗПСМ, пошуку шляхів оптимізації розвитку сімейної медицини та
впровадження доказового скринінгу, сучасних методів діагностики і лікування
найчастіших захворювань в практику сімейного лікаря, згідно принципів
доказової медицини, а також проведення наукових досліджень в галузі ПМСД.
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1.5. Головним завданням Центру є організаційний супровід безперервного
навчання лікарів загальної практики – сімейних лікарів та медичних сестер
щодо надання первинної медичної допомоги на засадах доказової медицини та
їх участь в процесі реформування медичної галузі, зокрема ПМСД.
1.6.
Для
забезпечення
підготовки
спеціалістів,
в
рамках
міждисциплінарної інтеграції, до роботи в Центрі можуть залучатися, поряд із
співробітниками кафедри терапії та сімейної медицини, також фахівці інших
кафедр факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки та
ДВНЗ «УжНУ». Даний напрямок роботи може здійснюватися як в межах
запланованих годин педагогічного навантаження кафедр ФПО ДВНЗ «УжНУ»
протягом поточного навчального року під час навчання в інтернатурі лікарівінтернів, та курсах спеціалізації лікарів-курсантів під час проходження
лікарями курсів тематичного удосконалення (далі - ТУ) та передатестаційного
циклу (далі – ПАЦ), за фахом ЗПСМ, а також поза межами начального плану
кафедр в рамках короткотривалих курсів стажування, інформації, тренінгів на
робочому місці, виїзних курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо.
враховуючи нагальні потреби у тренінгах-семінарах та практикумах за
тематикою, яка є найбільш актуальною для центрів ПМСД Закарпатської
області. Дана форма навчання може здійснюватися як на робочих місцях
фахівців ПМСД, так і у вигляді виїзду фахівців кафедр в райони Закарпатської
області за попередньою домовленістю з керівництвом управління охорони
здоров’я Закарпатської облдержадміністрації та відповідних підрозділів.
1.7. При організації роботи Центру передбачається співпраця з
професійними асоціаціями, державними та міжнародними фондами,
благодійними та громадськими організаціями України та зарубіжжя,
спонсорами та меценатами, згідно чинного законодавства.
1.8. Центр здійснює свою діяльність без права юридичної особи.
1.9. Центр очолює директор, якій призначається та звільняється згідно за
наказом ректора ДВНЗ «УжНУ». На посаду директора Центру призначається
особа, що має вищу медичну освіту, стаж роботи за фахом «загальна практикасімейна медицина» не менш ніж 5 років, першу або вищу категорію за
спеціальністю «ЗПСМ», а також науковий ступінь кандидата або доктора
медичних наук.
1.10. Керівник Центру, здійснює управління всіма видами діяльності
Центру.
1.11. У Центрі ведеться обліково-звітна документація про діяльність
Центру, що відповідає меті та завданням Центру.
1.12. Керівник центру несе персональну відповідальність за діяльність
центру.
2. Напрямки роботи Центру
- освітня та навчально-методична;
- лікувально-консультативна;
- наукова.
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3. Основні функції та завдання Центру
3.1.Навчально-методична робота
3.1.1. Вивчення
та
оцінка
інноваційних
методів
навчання
фундаментальним основам сімейної медицини, теоретичним аспектам етіології,
патогенезу, симптоматики, діагностики найчастіших захворювань в практиці
сімейного лікаря, згідно принципів доказової медицини, розробка методичних
підходів до лікування та профілактики цих захворювань.
3.1.2. Підготовка і видання підручників, посібників, методичних
розробок, лекцій, відеофільмів та компакт-дисків в галузі підготовки лікарів
ЗПСМ.
3.1.3. Науковий аналіз та узагальнення наукової інформації щодо
раціонального використання сучасних методів лікування, скринінгу та
профілактики, раціонального застосування лікарських засобів, принципів
немедикаментозних методів лікування та профілактики та впровадження їх у
практичну діяльність ПМСД.
3.1.4. Впровадження у клінічну амбулаторну практику новітніх сучасних
лабораторних та інструментальних методів діагностики та лікування.
3.1.5. Формування висококваліфікованого спеціаліста, науковця в галузі
ЗПСМ шляхом практичного навчання, зокрема на тренінгах, залучення до
освітніх заходах магістрантів, аспірантів та докторантів.
3.1.6. Сприяння постійному розвитку і вдосконаленню кваліфікації
студентів медичного факультету (в тому числі іноземних), лікарів-інтернів
лікарів-курсантів, з фаху «ЗПСМ», які проходять навчання на кафедрах ФПО, а
також медсестер сімейного лікаря, допомога у оволодінні практичними
навичками в галузі ЗПСМ.
3.1.7. Проведення системного моніторингу доцільності впровадження у
педагогічний процес новітніх форм навчання, зокрема тренінгів, шляхом
визначення засвоєння матеріалу.
3.1.8. Практичний тренінг сімейних лікарів і лікарів інших
спеціальностей.
3.1.9. Проведення тренінгів для населення, зокрема учнів загальноосвітніх
шкіл, гімназій, ліцеїв; організації шкіл навчання пацієнтів на бронхіальну
астму, гіпертонічну хворобу, цукровий діабет тощо.
3.2. Лікувально-консультативна робота
3.2.1. Телеконсультації пацієнтів лікувально-профілактичних закладів та
населення області професорсько-викладацьким складом ФПОДП.
3.2.2. Впровадження в клінічну практику основ телемедицини.
3.2.3. Організація консультативно-лікувального процесу населення із
залученням провідних фахівців кафедр ФПОДП.
3.2.4. Впровадження в клінічну практику сучасних досягнень медичної
науки.
3.2.5. Робота сімейних лікарів на базі центру та надання консультативної
допомоги пацієнтам, що звертаються до Центру.
3.3. Наукова робота
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3.3.1. Науковий аналіз можливостей впровадження нових форм
організації і менеджменту у роботу закладів ПМСД, що обслуговують
населення за принципами ЗПСМ.
3.3.2. Проведення правового та економічний аналіз можливостей
використання альтернативних джерел фінансування закладів ПМСД.
3.3.3. Можливості впровадження та використання сучасних методів
експрес-лабораторної
та
інструментальної
діагностики
найчастіших
захворювань населення, що обслуговується за принципами сімейної медицини.
3.3.4. Оцінка можливостей впровадженя сучасних стратегій скринінгу
найчастіших захворювань та боротьби з найчастішими факторами ризику
населення Закарпатської області, яке обслуговується за сімейним принципом.
3.3.5. Напрямки лікування найчастіших захворюваннь у населення
Закарпатської області, що обслуговується сімейними лікарями, згідно
принципів доказової медицини.
4. Структурні підрозділи Центру
 Тренінгово-навчальний блок (І поверх ФПО):
o Кімната тренінгу практичних навичок;
o Кабінет проведення телеконсультацій;
 Тренінгова амбулаторія ЗПСМ (І поверх ФПО):
o Кабінети сімейного лікаря;
o Кабінет фізіотерапії/лабораторія/кабінет функціональної
діагностики-процедурний кабінет;
o Блок здоров’я жінки/малої хірургії/оглядова кімната;
o Стоматологічний блок;
 Науково-тренінгова лабораторія сімейної медицини – навчальнонауковий підрозділ на базі взірцевої амбулаторії сімейних лікарів №7 у
новому мікрорайоні м. Ужгорода (вул. Капушанська 161)
o Навчально-тренінговий офіс сімейного лікаря
o Клінічна експрес-лабораторія
o Кабінет функціональної діагностики та долікарського прийому
o Кімната тренінгу практичних навичок;
5. Навчально-методичне, дидактичне та технічне забезпечення
діяльності Центру
5.1. ФПОДП ДВНЗ «УжНУ» забезпечує Центр:
- приміщеннями в навчальному корпусі за адресою: вул. Собранцька, 148,
1-ий поверх ФПОДП;
- навчально-методичними матеріалами з питань сімейної медицини;
5.2. З метою вдосконалення навчально-практичного процесу лікарівінтернів, та лікарів-курсантів в реальних умовах, підвищення кваліфікації та
перепідготовки медичних спеціалістів ПМСД, та навчання студентів старших
курсів медичного факультету (в тому числі іноземних) основам сімейної
медицини, а також для покращення медичної допомоги населенню, яке
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обслуговується Ужгородським міським центром первинної медико-санітарної
допомоги, за рахунок ефективного використання кадрового і наукового
потенціалу працівників Ужгородського національного університету, базі
амбулаторії сімейної медицини №7 по вул. Капушанській 161/1 створено
практичний сателіт Центру - науково-тренінгову лабораторію сімейної
медицини. Укладено договори про співпрацю між ДВНЗ «УжНУ» та
заступником міського голови Ужгородською міської ради.
6. Прикінцеві положення
6.1. У своїй діяльності Центр підзвітний ректору ДВНЗ «УжНУ» та
декану ФПОДП ДВНЗ «УжНУ».
6.2. Діяльність Центру припиняється рішенням Вченої ради ДВНЗ
«УжНУ».
6.3. Зміни, включення та доповнення до цього Положення вносяться в
порядку, передбаченому законодавством.
Положення підготував:
Директор Центру

доц. Колесник П.О.

Погоджено:
Декан ФПОДП ДВНЗ «УжНУ»

проф. І.В. Чопей

Начальник юридичного відділу

В.В. Тимчак
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