МОЗ України
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

НАКАЗ
17 січня 2013 року

№ 32
м. Львів

Про призначення головних позаштатних
спеціалістів Департаменту охорони здоров’я
Львівської облдержадміністрації на 2013 рік
На виконання наказу МОЗ України «Про затвердження персонального складу
головних позаштатних спеціалістів МОЗ України» від 10.12.2012 №526-к у
відповідності до Положення про Департамент охорони здоров'я Львівської
облдержадміністрації (надалі Департамент ОЗ ЛОДА) та з метою покращання якості
надання медичної допомоги населенню області, удосконалення організаційнометодичної, лікувально – діагностичної роботи, виконання функцій щодо
координаційної діяльності профільних напрямків в галузі охорони здоров’я Львівської
області,
наказую:
1. Затвердити Положення про головного позаштатного спеціаліста
Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації (додається).
2. Призначити головними позаштатними спеціалістами Департаменту
охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації на 2013 рік з :
 Організації надання стаціонарної
допомоги дорослому населенню
 Організації надання стаціонарної
допомоги дитячому населенню
 Організації первинної медичної
допомоги населенню

 Організації
амбулаторної
допомоги та санаторно-курортного
лікування дитячого населення
 Організації медичної допомоги
інвалідам війни і репресованим

 ГОТЬ Наталію Романівну, заступника
головного лікаря обласної клінічної лікарні з
медичної частини
 КВІТА Дмитра Івановича, головного
лікаря Міської дитячої клінічної лікарні м.
Львова, Заслуженого лікаря України
 ЗАКАЛЮЖНОГО Ігоря Степановича,
заступника головного лікаря
обласної
клінічної лікарні з амбулаторно-поліклінічної
роботи та експертизи непрацездатності
 ГАСЮК Оксану Петрівну, завідуючу
консультативною
поліклінікою
обласної
дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
 МАКСИМОВИЧ
Ольгу
Несторівну
завідуючу поліклінікою обласного госпіталю
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інвалідів війни і репресованих
 Організації надання медичної
допомоги потерпілим внаслідок
ЧАЕС

 ПОШИВАК Тетяну Петрівну, головного
лікаря обласного спеціалізованого центру
радіаційного захисту населення, Заслуженого
лікаря України

 Організації
паліативної
хоспісної допомоги

 МОСКВ’ЯКА
Євгена
Йосиповича,
головного лікаря лікарні «Хоспіс» м. Львова,
кандидата медичних наук, Заслуженого лікаря
України
 ЮРКІВ Ірину Владиславівну, заступника
головного лікаря Регіонального клінічного
фтизіопульмонологічного
центру
з
експертизи тимчасової непрацездатності
 ГАЛАПАЦ
Наталію
Романівну,
заступника головного лікаря Жовківської ЦРЛ
з медсестринства
 ГОНЧАРУК Олену Іванівну, прессекретаря обласного центру здоров’я
 ПАЄНКА
Миколу
Станіславовича,
директора
обласного
медичного
інформаційно – аналітичного центру,
Заслуженого лікаря України
 КОЛАЧИНСЬКОГО Миколу Івановича,
головного лікаря обласної лікарні відновного
лікування
 ЧЕРЕШНЮ
Людмилу
Анатоліївну,
інженера
–
метролога
обласного
кардіологічного центру
 РЕШОТУ Володимира Йосиповича,
головного лікаря – головного експерта
обласного
Центру
медико-соціальної
експертизи, Заслуженого лікаря України
 ПОТАПОВА
Ігоря
Андрійовича,
заступника головного лікаря обласного
клінічного перинатального центру
 ІВАСІВКУ
Зеновію
Михайлівну,
заступника директора обласного центру
репродуктивного здоров’я населення
 ФЕЙТУ Ольгу Вікторівну, лікаря-акушергінеколога
обласного
клінічного
перинатального центру
 ПІДГІРНОГО Ярослава Михайловича,
завідувача кафедрою анестезіології та
інтенсивної терапії ЛНМУ ім. Д. Галицького,
доктора медичних наук, професора (за згодою)

і

 Експертизи непрацездатності

 Медсестринства

 Зв’язків із засобами масової
інформації
 Медичної
статистики
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
 Відновного
реабілітації

лікування

 Метрологічного
стандартизації

і

забезпечення і

 Медико-соціальної експертизи

 Акушерства і гінекології

 Репродуктивного
планування сім’ї

здоров’я

і

 Організації
амбулаторнополіклінічної
допомоги
в
акушерстві і гінекології
 Анестезіології та інтенсивної
терапії
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 Алергології
 Гастроентерології

 Гематології

 Генетики медичної

 Геріатрії

 Дерматовенерології

 Дієтології
 Ендокринології

 Ендоскопії

 Епідеміології

 Імунології

 Інфекційних хвороб

 Кардіології

 Клінічної онкології

 БАНДРІВСЬКУ Анізію Зіновіївну, лікаря
- алерголога обласної клінічної лікарні
 ХОДОСЕВИЧ Олену Григорівну, лікарягастроентеролога обласної клінічної лікарні,
кандидата медичних наук
 ГУМЕНА Ігоря Львовича, завідувача
гематологічного відділення
5-ої МКЛ м.
Львова
 ГЕЛЬНЕР
Надію
Володимирівну,
завідуючу міжобласним медико-генетичним
центром Інституту спадкової патології
НАМН
України,
старшого
наукового
співробітника, кандидата медичних наук (за
згодою)
 ТКАЧЕНКА
Леоніда
Петровича,
завідувача відділенням обласного госпіталю
інвалідів війни і репресованих, Заслуженого
лікаря України
 РОГОВСЬКОГО
Юрія
Даниловича,
заступника головного лікаря обласного
шкірно-венерологічного диспансеру
– МАТЧУК
Надію
Іванівну,
лікарядієтолога обласної клінічної лікарні
 ВЕНДЗИЛОВИЧА Юрія Мироновича,
головного
лікаря
обласного
ендокринологічного диспансеру, Заслуженого
лікаря України
 САВИЦЬКОГО Ярослава Михайловича,
завідувача відділом обласного клінічного
діагностичного центру, доцента кафедри
ендоскопії та малоінвазивної хірургії ФПДО
ЛНМУ ім. Д. Галицького, кандидата медичних
наук
 ТІМКО Наталю Олександрівну, лікаряепідеміолога обласної інфекційної клінічної
лікарні
 БІЛЯНСЬКУ Лесю Миколаївну, лікаряімунолога обласного клінічного діагностичного
центру
 ФЕДОРЕНКА Сергія Мирославовича,
головного лікаря обласної інфекційної
клінічної лікарні, Заслуженого лікаря України
 ПАВЛИКА
Степана
Степановича,
головного лікаря обласного клінічного
кардіологічного центру, Заслуженого лікаря
України
 КОВАЛЬЧУКА Ігоря Васильовича,
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 Лабораторної діагностики

 Комбустіології

 Лікувальної
фізкультури
спортивної медицини

і

 Логопедії

 Медичної
психотерапії

психології

і

 Медицини невідкладних станів

 Наркології

 Народної
медицини

і

нетрадиційної

 Неврології

 Нейрохірургії

 Нейроваскулярної хірургії
 Нефрології

 Онкогінекології

 Отоларингології

головного лікаря регіонального лікувальнодіагностичного клінічного онкологічного
центру, Заслуженого лікаря України
 БЛАЖІВСЬКУ
Роману
Федорівну,
завідуючу
клініко
–
діагностичною
лабораторією обласної клінічної лікарні
 САВЧИНА
Василя
Степановича,
завідувача опіковим центром 8-ої МКЛ м.
Львова, кандидата медичних наук
 СЕРЕДУ Степана Васильовича, головного
лікаря
обласного
лікувально-спортивного
диспансеру
 СТАНЕЦЬКУ
Галину
Миколаївну,
логопеда
лор-поліклінічного
відділення
обласної клінічної лікарні
 ФІЛЬЦА
Олександра
Орестовича,
головного лікаря обласної психіатричної
лікарні, завідувача кафедрою ЛНМУ ім. Д.
Галицького, професора, доктора медичних
наук, Заслуженого лікаря України
 ПАЦЮРКА
Юрія
Михайловича,
головного лікаря обласного центру екстреної
медицини і медицини катастроф
 КАБАНЧИК
Мирославу
Орестівну,
головного лікаря обласного наркологічного
диспансеру
 АНДРІЮКА
Лук'яна
Васильовича,
завідувача
кафедрою
реабілітації
та
нетрадиційної медицини ФПДО ЛНМУ ім. Д.
Галицького, професора, доктора медичних
наук
 САНОЦЬКОГО Яноша Євгеновича,
завідувача неврологічним відділом обласної
клінічної лікарні, кандидата медичних наук
 ТОКАРСЬКОГО Андрія Юрійовича,
завідувача
нейрохірургічного
відділення
КЛШМД м. Львова
 ДЯКІВА Володимира Васильовича,
лікаря-нейрохірурга КЛШМД м. Львова
 РУСИН Оксану Ігорівну, завідуючу
відділом хронічного гемодіалізу обласної
клінічної лікарні
 СТРУК Світлану Михайлівну, зав. 2-м
гінекологічним
відділом
регіонального
лікувально-діагностичного
клінічного
онкологічного центру
 ЦУПА Юрія Миколайовича, лікаря-
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 Офтальмології

 Ортопедії і травматології

 Патологічної анатомії
 Організації
роботи
допризовною молоддю

з

 Проктології

 Професійної патології

 Профілактики ВІЛ/СНІДу

 Психіатрії

 Пульмонології

 Радіології і променевої терапії

 Рентгенології

 Ревматологія
 Санології
та
формування
здорового способу життя
 Сексопатології

отоларинголога обласної клінічної лікарні,
кандидата медичних наук
 ПАВЛІВ
Олександру
Борисівну,
завідуючу офтальмологічним відділом №2
обласної
клінічної
лікарні,
кандидата
медичних наук
 ПІДЛІСЕЦЬКОГО
Теофіла
Мироновича,
завідувача
ортопедичним
відділом обласного госпіталю інвалідів війни і
репресованих, Заслуженого лікаря України
 РІБУНА Бориса Йосиповича, начальника
обласного патолого-анатомічного бюро
 ДЕРЖКО-КОТИК
Ірину
Зіновіївну,
голову медичної комісії ОРВК, лікаряневропатолога МП№6 м. Львова
 ВИТВИЦЬКОГО
Ігоря
Карловича,
завідувача проктологічним відділом обласної
клінічної лікарні, Заслуженого лікаря України
 ДЯЧКОВУ Віру Василівну, завідуючу
профпатологічним відділом обласної клінічної
лікарні
 СЛУЖИНСЬКУ Мар’яну Богданівну,
головного
лікаря
обласного
центру
профілактики СНІДу
 ЗАКАЛЯ Юрія Петровича, заступника
головного лікаря обласної психіатричної
лікарні, Заслуженого лікаря України
 РУДНИЦЬКУ
Надію
Дмитрівну,
завідуючу
пульмонологічним
відділом
регіонального
фтизіопульмонологічного
центру, доцента кафедри фтизіатрії і
пульмонології ЛНМУ ім. Д.Галицького,
кандидата медичних наук
 ЦЮПАКА
Мирослава
Андрійовича,
завідувача радіологічним блоком регіонального
лікувально-діагностичного
клінічного
онкологічного центру
 ДУБЕНСЬКУ Лесю Павлівну, завідуючу
рентгенологічним
відділом
регіонального
фтизіопульмонологічного центру
 СИНЕНЬКУ Марію Юліанівну, лікаряревматолога обласної клінічної лікарні
 ОСТРОВЕРХУ Юрія Анатолійовича,
головного лікаря обласного центру здоров’я
 ЧЕРЕПАНИНА
Василя
Івановича,
лікаря-сексопатолога 1-ої МКЛ м. Львова ім.
князя Лева
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 Судинної хірургії

 Судово-медичної експертизи

 Судово-психіатричної експертизи

 Сурдології
 Стоматології

 Токсикології

 Торакальної хірургії

 Трансплантології

 Трансфузіології

 Урології

 УЗД-діагностики

 Фізіотерапії

 Фтизіатрії

 Функціональної діагностики

 Хірургії

 СОРОКУ Тараса Григоровича, завідувача
відділом судинної хірургії обласної клінічної
лікарні
 ШЕВЧУКА Миколу Миколайовича,
начальника обласного бюро судово-медичної
експертизи, кандидата медичних наук
 ГУЛЬЧІЯ
Богдана
Михайловича,
заступника
головного
лікаря
обласної
психіатричної лікарні
 ВАРИВОДУ Ірину Михайлівну, лікарясурдолога обласної клінічної лікарні
 ШИБІНСЬКОГО
Володимира
Ярославовича,
головного
лікаря
Стоматологічного центру ЛНМУ ім. Д.
Галицького, кандидата медичних наук (за
згодою)
 МАКОВЕЦЬКОГО Ігоря Івановича,
завідувача
анестезіолого-реанімаційним
відділом №1 обласної клінічної лікарні
 БЕЛЯКА Олександра Володимировича,
завідувача хірургічним відділом Регіонального
фтизіопульмонологічного центру
 ЖУКА Ростислава Андрійовича, доцента
кафедри хірургії №2 ЛНМУ ім. Д.Галицького,
кандидата медичних наук (за згодою)
 ДЯКІВА
Ярослава
Михайловича,
головного лікаря обласного центру служби
крові
 БОРЖІЄВСЬКОГО Андрія Цезаровича,
професора кафедри урології ЛНМУ ім.
Д.Галицького, доктора медичних наук (за
згодою)
 ФЕРЕНЦ Наталію Ярославівну, лікаря
УЗ-діагностики
обласного
клінічного
діагностичного центру
 ТИМОФЄЄВУ Світлану Миколаївну,
завідуючу
фізіотерапевтичним
відділом
обласної лікарні відновного лікування
 РАКА
Любомира
Михайловича,
головного
лікаря
регіонального
фтизіопульмонологічного центру
 ПОВАЛЯШКО Любов Володимирівну,
завідуючу
відділом
функціональної
діагностики обласної клінічної лікарні
 ШАВАРОВА Юрія Івановича, завідувача
3-го хірургічного відділу обласної клінічної
лікарні
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 Хірургії серця і магістральних
судин

 Організація
фармацією

і

управління

 Клінічної фармації

 Дитячої алергології

 Дитячої анестезіології

 Дерматовенерології дитячої

 Інтенсивної терапії
новонароджених
 Дитячої гастроентерології

 Дитячої гематології

 Дитячої гінекології

 Дитячої ендокринології

 Дитячої імунології

 Вакцинопрофілактики

 АВЕРЧУКА
Віталія
Григоровича,
завідувача кардіохірургічним відділом №1
обласної клінічної лікарні, Заслуженого лікаря
України
 БИК Неонілу Василівну, завідуючу ДКП
«Аптека
№1»,
виконавчого
директора
Галицької аптечної асоціації (за згодою)
 НЕСТЮХУ Юлію Сергіївну, асистента
кафедри клінічної фармації, фармакотерапії,
медичної
стандартизації
ЛНМУ
ім.
Д.Галицького (за згодою)
 ГОЛОВИН Роксоляну Романівну, лікарядитячого
алерголога
обласної
дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
 ЩУРОВСЬКУ Ірину Павлівну, завідуючу
відділом анестезіології та інтенсивної терапії
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого медичного центру
 СІРУ Оксану Михайлівну, лікаря –
дерматолога
обласного
шкірновенерологічного диспансеру
 САЛАБАЙ Зоряну Василівну, завідуючу
відділом інтенсивної терапії недоношених
новонароджених обласної клінічної лікарні
 ЯЧМІНСЬКУ
Наталю
Михайлівну,
лікаря-дитячого гастроентеролога обласної
дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
 ЦИМБАЛЮК-ВОЛОШИН
Ірину
Петрівну,
завідуючу
гематологічним
відділенням
Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру,
кандидата медичних наук
 ЧАЙКІВСЬКУ Еліну Флавіанівну, лікарядитячого гінеколога обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ», асистента кафедри
акушерства і гінекології ФПДО ЛНМУ ім.
Д.Галицького, кандидата медичних наук
 ЄРІНА Юрія Серафимовича, лікарядитячого
ендокринолога
обласного
ендокринологічного диспансеру
 КОСТЮЧЕНКО
Ларису
Василівну,
керівника регіонального імунологічного центру
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого
медичного
центру,
доктора
медичних наук
 БОБЕР Людмилу Йосипівну, лікаряімунолога
Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру,
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 Дитячих інфекційних хвороб

 Дитячої кардіоревматології

 Дитячої логопедії

 Дитячої неврології

 Дитячої нейрохірургії

 Дитячої нефрології

 Дитячої онкології

 Дитячої ортопедії і
травматології
 Дитячої отоларингології

 Дитячої офтальмології

 Дитячої патологічної анатомії

 Дитячої психіатрії

 Дитячої пульмонології

 Дитячої стоматології

кандидата медичних наук
 ПРОКОПІВ Олександру Володимирівну,
професора кафедри дитячих інфекційних
хвороб ЛНМУ ім. Д.Галицького, доктора
медичних наук (за згодою)
 КУРИЛЯК Ольгу Борисівну, лікарядитячого кардіолога обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ», кандидата медичних
наук
 ЛЯЛЬКУ Тетяну Іванівну, дитячого
логопеда
обласного
дитячого
психоневрологічного диспансеру
 КУНТУ Ольгу Василівну, завідуючу
неврологічним відділом Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру,
кандидата медичних наук
 БІГАНИЧА
Костянтина
Лукича,
завідувача дитячим нейрохірургічним відділом
МДКЛ м. Львова
 КОСТУР Наталію Юріївну, лікарядитячого нефролога, обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ»
 КІЗИМУ Зоряну Петрівну, лікаря дитячого
онколога Західноукраїнського спеціалізованого
дитячого медичного центру
 ПРУСЕНКА Василя Івановича, лікаря
дитячого ортопеда – травматолога обласної
дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
 ЮРОЧКА Федора Богдановича, лікаря
дитячого отоларинголога обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
 ПАТЕР Адріану Ярославівну, лікаря
дитячого офтальмолога обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
 ДУДАША Петра Йосиповича, завідувача
дитячою лабораторією обласного патологоанатомічного бюро
 ЛЮСАК Марію Василівну, завідуючу
стаціонарним відділом обласного дитячого
психоневрологічного диспансеру
 ЛИГУ Ольгу Володимирівну, лікаря
дитячого пульмонолога Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру
 КУБРИШ Ольгу Степанівну, завідуючу
дитячим
стоматологічним
відділом
Стоматологічного центру ЛНМУ імені
Д.Галицького (за згодою)
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 Дитячої сурдології

 Дитячої фтизіатрії

 Дитячої хірургії

 Дитячої урології

 Неонатології

 Організації
роботи
з
педагогічними працівниками у
медичних закладах
 Організації надання медичної
допомоги
дітям
потерпілим
внаслідок ЧАЕС
 Розвитку
медичних
дружніх до молоді

послуг

 Соціальної педіатрії

 Підтримки
вигодовування

 Шкільної медицини

грудного

 ЛЕСІВ Ярославу Антонівну, завідуючу
дитячим
сурдологічним
кабінетом
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
медичного центру
 МАЦЕХ Галину Степанівну, лікаря
дитячого
фтизіатра
регіонального
фтизіопульмонологічного центру
 БУРДУ
Олександру
Йосипівну,
заступника головного лікаря обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» з хірургічної
допомоги, кандидата медичних наук
 ПОЦЮРКА Андрія Романовича, лікаря
дитячого уролога обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ»
 ДЕЦИК Ольгу Ярославівну, завідуючу
відділом
патології
недоношених
новонароджених обласної клінічної лікарні
 ГУНЬКУ Аллу Денисівну, методиста
обласної
дитячої
клінічної
лікарні
«ОХМАТДИТ»
 КАЩУК Марію Анатоліївну, лікаряпедіатра
консультативної
поліклініки
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
медичного центру
 ДЗЯМБУ Марту Юліанівну, лікаряпедіатра Центру медико-соціальної допомоги
дітям і підліткам «Клініка дружня до молоді»
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого
медичного центру
 ГУСАКА Володимира Филимоновича,
заступника головного лікаря обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» з організаційнометодичної роботи
 ШЛЕМКЕВИЧ
Ольгу
Любомирівну,
лікаря-неонатолога
обласного
клінічного
перинатального центру, кандидата медичних
наук
 КУНОВСЬКУ Софію Зіновіївну, завідуючу
педіатричним відділенням 6-ої МП м. Львова

3. Головним позаштатним спеціалістам Департаменту ОЗ ЛОДА:
3.1 Забезпечити виконання обов’язків головних позаштатних спеціалістів у
відповідності до Положення про головного позаштатного спеціаліста Департаменту
ОЗ ЛОДА.
3.2 Щоквартально подавати до профільних відділів Департаменту ОЗ ЛОДА
інформацію про основні організаційні заходи, проведені за звітний період (наради,
практичні семінари, конференції, перевірки, тощо), аналіз статистичних показників
за спеціальністю та аналіз смертності населення з курованої нозології.
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3.3 Забезпечити
персональний контроль за дотриманням медичними
працівниками закладів охорони здоров’я області клінічних протоколів і стандартів
надання медичної допомоги та розробкою локальних протоколів за відповідним
профілем.
3.4 За кожним виїздом у заклади охорони здоров’я області подавати заступнику
директора Департаменту ОЗ ЛОДА І.Микичак Акти перевірки з конкретними
висновками і пропозиціями.
3.5 Систематично подавати до обласного центру здоров’я матеріали з діяльності
служби для розміщення на Інтернет-порталі Департаменту ОЗ ЛОДА.
4. Начальнику УОЗ м. Львова, головним лікарям обласних лікарень,
Жовківської ЦРЛ забезпечити головним позаштатним спеціалістам
Департаменту ОЗ сприятливі умови для виконання покладених на них
обов’язків шляхом:
4.1 забезпечення персональними комп’ютерами та іншою оргтехнікою;
4.2 надання при необхідності службового автотранспорту для виїздів у ЛПЗ
області;
4.3 оплати видатків за відрядженнями при виїзді у міста і райони області та за
межі області;
4.4 встановити головним позаштатним спеціалістам Департаменту ОЗ ЛОДА
надбавки до посадового окладу за основним місцем праці в установленому законом
порядку у розмірі 25% посадового окладу.
5. Начальнику ЛОМІАЦ М. Паєнку:
5.1 надавати головним позаштатним спеціалістам Департаменту ОЗ ЛОДА
необхідну методичну і статистичну інформацію та директивні документи МОЗ і
Департаменту ОЗ ЛОДА.
6. Начальнику УОЗ м. Львова, Дрогобича, Стрия, головним лікарям ЦРЛ і
ЦМЛ:
6.1 Затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів у містах і
районах за погодженням з головними позаштатними спеціалістами Департаменту ОЗ
ЛОДА.
6.2 Встановити головним позаштатним спеціалістам міста і районів надбавки до
посадового окладу за основним місцем роботи в установленому законом порядку.
6.3 Забезпечити умови для виконання головними спеціалістами міст і районів
області функціональних обов'язків згідно із затвердженими положеннями.
7. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю.Островерсі:
7.1 розмістити цей наказ на Інтернет-порталі Департаменту ОЗ ЛОДА.
7.2 забезпечити тиражування наказу в кількості 100 екз. до 15 лютого 2013 року.
8. Вважати таким, що втратив чинність наказ ГУОЗ ЛОДА №38 від
18.01.2012р. «Про призначення головних позаштатних спеціалістів головного
управління охорони здоров’я Львівської ОДА на 2012 рік».
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. директора Департаменту

(підпис)

Орест СЕРЕДА
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Додаток 2
до наказу Департаменту ОЗ ЛОДА
від 17 січня 2013 року № 32
ПОЛОЖЕННЯ
про головного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров’я
Львівської обласної державної адміністрації
1. Загальні положення.
Це положення визначає для головного позаштатного спеціаліста Департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації (далі – Департамент ОЗ ЛОДА) його
повноваження, статус, кваліфікаційні вимоги, функції, обов’язки, права, відповідальність
та взаємовідносини в системі охорони здоров’я України.
Головний позаштатний спеціаліст з однієї із лікарських спеціальностей є провідним
фахівцем з цієї спеціальності у системі охорони здоров’я області.
На посаду головного позаштатного спеціаліста Департаменту ОЗ ЛОДА
призначаються фахівці з числа працівників закладів охорони здоров'я області або
Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького. Призначення
головним позаштатним спеціалістом Департаменту ОЗ ЛОДА здійснюється щороку
наказом директора Департаменту ОЗ ЛОДА за поданням заступників директора
Департаменту ОЗ ЛОДА.
Звільнення головного позаштатного спеціаліста Департаменту ОЗ з займаної посади
за основним місцем праці здійснюється за письмовим погодженням з директором
Департаменту ОЗ ЛОДА.
У своїй діяльності головний позаштатний спеціаліст керується чинними
законодавчими актами України, Указами Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови ЛОДА, нормативними
документами та методичними рекомендаціями МОЗ України, наказами Департаменту ОЗ
ЛОДА та цим Положенням.
Головний позаштатний спеціаліст безпосередньо підпорядковується заступникам
директора Департаменту ОЗ ЛОДА згідно розподілу обов’язків.
2. Кваліфікаційні вимоги
– Головний позаштатний спеціаліст Департаменту ОЗ ЛОДА – це кваліфікований
фахівець з вищою медичною освітою однією із спеціальностей, передбачених
номенклатурою, затвердженою наказом МОЗ України від 28.10.2002р. №385 «Про
затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я».
– На посаду головного позаштатного спеціаліста призначається провідний фахівець з
відповідної спеціальності, що має спеціалізацію, стаж роботи із базової спеціальності не
менше 5 років, досвід організаційної роботи, вищу або першу кваліфікаційну категорію.
В окремих випадках, за поданням заступника директора Департаменту ОЗ ЛОДА, може
призначатись спеціаліст із другою кваліфікаційною категорією.
– Атестація головних позаштатних спеціалістів Департаменту ОЗ ЛОДА проводиться
відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, п. 1.7.1. наказу МОЗ
України від 19.12.1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».
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– Головний позаштатний спеціаліст єконсультантом Департаменту ОЗ ЛОДА з
питань медичної допомоги із даної спеціальності. Працює у тісному контакті з
начальниками відділів та головними спеціалістами Департаменту ОЗ ЛОДА за профілем
роботи згідно плану, затвердженого Департаменту ОЗ ЛОДА.
3. Основні завдання головного позаштатного спеціаліста Департаменту ОЗ
ЛОДА:
– Проведення постійного моніторингу стану здоров’я населення, використання
кадрових та матеріальних ресурсів, виконання державних та регіональних програм,
якості, своєчасності та повноти надання медичної допомоги за своєю спеціальністю в
закладах охорони здоров’я області.
– Організація консультативно-лікувальної допомоги населенню області, забезпечення
організаційно-методичного керівництва службою.
– Організація і контроль заходів з профілактики захворювань, а також лікування,
реабілітації та диспансеризації профільних хворих, зниження інвалідності і смертності
населення, проведення серед населення заходів з формування здорового способу життя.
– Забезпечення впровадження стандартів, протоколів діагностики і лікування
профільної патології та контроль за їх додержанням.
– Здійснення контролю якості і обсягів надання медичної (первинної, спеціалізованої,
високоспеціалізованої) допомоги населенню регіону за фахом, розроблення заходів щодо
їх поліпшення, зокрема, шляхом особистого ознайомлення з роботою закладів охорони
здоров’я, а також відповідною медичною документацією.
– Проведення щоквартального аналізу стану медичної допомоги відповідного
профілю, недоліків діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації профільних
хворих.
– Систематичний контроль стану медичного обліку та звітності в закладах охорони
здоров'я області за фахом.
– Вивчення і визначення потреби закладів охорони здоров'я області у необхідності
забезпечення фахівцями, сучасною медичною апаратурою, устаткуванням та медичними
препаратами, вивчення їх можливості щодо залучення коштів інвесторів, спонсорів та
благодійних організацій.
– Організація співпраці з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та
науково-дослідними установами МОЗ і НАМН України щодо вивчення фахових проблем
регіону.
– Організація заходів з підвищення рівня кваліфікації, проведення атестації лікарів і
середніх медичних працівників з профільної патології.
– Організація розгляду звернень громадян, установ, закладів та організацій з питань
діяльності профільної служби.
– Забезпечення надання планової консультативної та екстреної медичної допомоги
населенню області за профілем
– Здійснення обміну передового досвіду у практичній роботі вітчизняних та
закордонних фахівців.
4. Відповідно до основних завдань головний позаштатний спеціаліст має наступні
функції:
– Здійснює координацію діяльності міських, районних позаштатних спеціалістів з
профільної патології та організовує взаємодію спеціалізованих підрозділів закладів
охорони здоров’я області та окремих спеціалістів з профільних питань.
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– Здійснює планові виїзди до закладівохорони здоров’я міст і районів області з
метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.
– Надає методичну допомоги фахівцям відповідного профілю у районах (містах).
– Готує пропозиції, проекти управлінських рішень для керівництва Департаменту ОЗ
ЛОДА з питань, що належать до компетенції головного позаштатного спеціаліста,
проекти наказів, розпоряджень, програм, створення реєстрів та баз даних профільної
служби.
– Вносить пропозицій щодо розгляду проблемних питань служби на засіданнях
колегій, апаратних, селекторних нарадах Департаменту ОЗ ЛОДА
– Вивчає та аналізує потребу населення області у медикаментах і виробах медичного
призначення з наступним формуванням заявок до МОЗ щодо державних закупівель,
розподілу та раціонального використання медикаментів, виробів медичного призначення,
обладнання у профільній галузі, тощо.
– Погоджує та щорічно подає у встановлений термін до профільного структурного
підрозділу Департаменту ОЗ ЛОДА та обласного медичного інформаційно-аналітичного
центру план основних організаційних заходів та звіти про проведену роботу.
– Формує графік чергування фахівців служби з надання планової та екстреної
консультативної допомоги.
– Організовує (спільно з іншими головними позаштатними спеціалістами) консиліуми
у важких хворих, відділеннях інтенсивної терапії на вимогу закладів охорони здоров’я
області.
– Спільно з профільним відділом Департаменту ОЗ ЛОДА організовує проведення
щорічної підсумкової наради профільної служби.
– Планує і спільно з профільними асоціаціями, науково-дослідними інститутами та
громадськими організаціями проводить конференції, симпозіуми, семінари, наради, тощо
з профілактики, зниження захворюваності та інвалідності населення від профільних
захворювань.
– За дорученням Департаменту ОЗ ЛОДА здійснює експертну оцінку організації
лікувально-діагностичного процесу (згідно профілю) в закладах охорони здоров’я
області. Висновки та пропозиції щодо усунення дефектури подає заступнику директора
Департаменту ОЗ ЛОДА відповідно до розподілу обов’язків.
– Бере участь у проведенні перевірок якості надання медичної допомоги профільним
хворим в умовах закладів охорони здоров’я регіону, незалежно від їх підпорядкування та
форми власності.
– Аналізує статистичну інформацію із різних джерел надходження і використовує її
для удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню, готує аналіз
діяльності служби.
– Бере участь у підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я
населення та якості надання медичної допомоги.
– Запроваджує у практику закладів охорони здоров’я області передовий досвід,
сучасні методи діагностики та лікування.
– Складає поточні і перспективні плани підготовки і підвищення кваліфікації фахівців
за профілем служби.
– Бере участь у підготовці і проведенні атестації та переатестації медичних кадрів у
встановленому чинним законодавством порядку.
– Забезпечує регулярне інформування широких верств населення з актуальних питань
відповідної служби, використовуючи засоби масової інформації: радіо, телебачення,
пресу, медичні інформаційно-аналітичні вісники.
–
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– Підвищує свою кваліфікацію на циклах тематичного удосконалення,
передатестаційних циклах, науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
– Бере участь у роботі виїзних шкіл для спеціалістів за участю провідних фахівців
МОЗ та АМН України.
5. Головному позаштатному спеціалісту надається право:
– Отримувати необхідну інформацію та консультативну допомогу від Департаменту
ОЗ ЛОДА, закладів охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладів, за
погодженням з керівництвом відповідних структур охорони здоров’я у встановленому
порядку.
– Залучати до виконання доручень МОЗ України, Департаменту ОЗ ЛОДА інших
фахівців сфери охорони здоров'я у встановленому порядку.
– Брати участь у розробці проектів обласних, галузевих, державних та національних
програм у галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань.
– Брати участь у підготовці рішень колегій, наказів, методичних рекомендацій,
готувати матеріали на селекторні та апаратні наради Департаменту ОЗ ЛОДА, МОЗ
України.
– Порушувати перед керівництвом Департаменту ОЗ ЛОДА питання поліпшення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та установ, що здійснюють
діяльність у галузі профілактики, діагностики та лікування профільних захворювань.
– Користуватися в установленому порядку статистичними та іншими матеріалами
МОЗ України, Департаменту ОЗ ЛОДА, органів статистики тощо.
– Контролювати виконання нормативно-правових актів з відповідної спеціальності в
системі закладів охорони здоров'я області.
– Виступати за дорученням Департаменту ОЗ ЛОДА його офіційним представником у
стосунках з медичними установами, закладами охорони здоров'я України, міжнародними
організаціями з питань, що стосуються профільної служби.
– Представляти Департамент ОЗ ЛОДА за дорученням у судових засіданнях з питань,
що стосуються надання медичної допомоги за профільною спеціальністю.
– Надавати пропозиції щодо призначення та звільнення відповідних позаштатних
спеціалістів районів (міст) з профільної спеціальності.
– Подавати до Департаменту ОЗ ЛОДА клопотання про заохочення та накладання
стягнень щодо окремих фахівців, а також, при необхідності, проведення переатестації;
– Бути членом тимчасових комісій, робочих груп, які розглядають або вивчають
профільні питання.
– Брати участь у перевірках роботи відповідної служби закладів охорони здоров'я
області, розробляти заходи щодо усунення виявлених недоліків.
– За погодженням із заступниками директора Департаменту ОЗ ЛОДА проводити
наради із районними та міськими спеціалістами, засідання лікарських товариств,
семінарів, науково-практичних конференцій за участю співробітників науково-дослідних
інститутів, провідних фахівців медичної галузі.
– Систематично вдосконалювати свій кваліфікаційний рівень за спеціальністю, а
також із питань організації та управління охороною здоров’я.
– Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних симпозіумах,
конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність
яких відповідає характеру діяльності профільної служби регіону.
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– Отримувати доплату за виконанняпокладених на нього обов’язків у розмірі до
25% посадового окладу за основним місцем праці на основі наказу Департаменту ОЗ
ЛОДА в межах виділених асигнувань.
– Брати участь у проведені медичної експертизи та відбору профільних хворих на
санаторно-курортне лікування.
– Рекомендувати до затвердження персональний склад координаційної ради при
Головному позаштатному спеціалісті з профільної спеціальності.
– Готувати резерв на посаду головного позаштатного спеціаліста за відповідним
профілем.
Вносити пропозиції з:
– організаційно-методичних питань профілактики, діагностики та лікування
захворювань за профілем;
– основних напрямків поточного і перспективного розвитку первинної,
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги області з врахуванням
потреби населення, досягнень медичної науки та впровадження їх у практику закладів
охорони здоров’я;
– щодо забезпечення галузі лікарськими засобами, апаратурою, устаткуванням та
виробами медичного призначення;
– організації і проведення науково-практичних конференцій, з’їздів та нарад тощо;
– з підготовки відповідних медичних кадрів та їх атестації.
6. Відповідальність головного позаштатного спеціаліста Департаменту ОЗ ЛОДА.
Головний позаштатний спеціаліст несе відповідальність за виконання своїх
професійних обов’язків відповідно до цього Положення та чинного законодавства
України
Заступник
директора
Департаменту
–
начальник управління медичної допомоги
населенню Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

(підпис)

І.В.Микичак
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Додаток 3
до наказу Департаменту ОЗ ЛОДА
від 17 січня 2013 року №32
ПЕРЕЛІК
документації головного позаштатного спеціаліста
Департаменту охорони здоров`я
Львівської облдержадміністрації
1. Положення про головного позаштатного спеціаліста.
2. Рішення колегій Департаменту ОЗ ЛОДА з профілю роботи, медичних рад ЗОЗ.
3. Накази по службі (МОЗ України, Департаменту ОЗ ЛОДА, ЗОЗ).
4. Методичні рекомендації.
5. Плани роботи (перспективні та поточні).
6. Мережа (кадри, кваліфікація спеціалістів, кількість кабінетів, ліжок).
7. Аналіз діяльності служби (щоквартальний), рейтингові показники (рівень
оптимальних показників). Аналіз показників у розрізі районів та міст. Порівняльний
аналіз обласних показників з державними показниками та показниками інших областей
тощо.
8. Експертні оцінки лікувально – діагностичного процесу всіх рівнів надання
медичної допомоги. Результати експертних оцінок надавати начальникам відділів за
півріччя, рік відповідно профілю.
9. Графіки виїздів у райони та їх виконання. Перелік питань, які контролюються і
перевіряються під час виїздів.
10. Матеріали на селекторні, апаратні наради, засідання колегії та фахових товариств.
11. Матеріали публікацій по службі, в т.ч. з питань профілактики захворювань.
12. Матеріали виконання державних та регіональних програм, міжнародне
співробітництво.
13. Оцінка діяльності служби (модель кінцевих результатів, рейтингові показники
тощо).
14. Раціоналізаторство, винахідництво, впровадження нових методів профілактики,
діагностики, лікування, наукова робота.
15. Стан використання комп’ютерних технологій по службі, робочого місця
спеціаліста, наявність електронних носіїв інформаційного забезпечення. Використання
мережі Інтернет у роботі.
16. Примітка: документи готуються і зберігаються на паперових та електронних
носіях.
Заступник
директора
Департаменту
–
начальник управління медичної допомоги
населенню Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

(підпис)

І. Микичак
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ЗАВІЗУВАЛИ:
Заступник директора Департаменту – начальник
управління медичної допомоги населенню

І. Микичак

Начальник управління розвитку, планування та
організаційно – фінансового забезпечення

О.Малоїд

Заступник начальника
управління медичної
допомоги населенню – начальник відділу
організації медичної допомоги дорослому
населенню

А. Голдун

Заступник начальника управління розвитку,
планування та організаційно – фінансового
забезпечення – начальник відділу кадрового та
організаційного забезпечення

В. Верес

Начальник відділу материнства і дитинства

Л. Кутневич

