ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від _02_ березня _ 2016 року

№ _185_
Львів

Про затвердження персонального складу
головних позаштатних спеціалістів
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації на 2016 рік
З метою удосконалення організаційно-методичної, лікувально – діагностичної роботи,
здійснювати функцій щодо координаційної діяльності профільних напрямків у галузі
охорони здоров’я Львівської області у відповідності до Положення про Департамент
охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (надалі Департамент ОЗ) та наказу МОЗ
України «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ
України» від 29.05.2014 № 196-к (зі змінами), а також враховуючи результати відкритого
конкурсу на призначення головними позаштатними спеціалістами,
проведеного
департаментом ОЗ, наказую:
1. Затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів Департаменту
охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації на 2016 рік (додаток до наказу №1).
2. Головним позаштатним спеціалістам Департаменту ОЗ облдержадміністрації:
2.1 Забезпечити виконання Положення про головного позаштатного спеціаліста
облдержадміністрації (затвердженого наказом Департаменту ОЗ від 17 січня 2013 року
№32 в додатку №2)
Термін: постійно
2.2 Подавати до профільних відділів Департаменту ОЗ та прес-служби Департаменту
ОЗ (в обласний центр здоров’я) інформацію про основні організаційні заходи (наради,
практичні семінари, конференції, перевірки, тощо).
Термін: в 3-денний термін після проведення
2.3 Проводити аналіз статистичних показників за спеціальністю та аналіз смертності
населення за напрямом роботи та інформувати заступників директора департаменту ОЗ
письмово.
Термін: щоквартально
2.4 Забезпечити ефективний контроль за дотриманням медпрацівниками закладів
охорони здоров’я області клінічних протоколів і стандартів надання медичної допомоги та
розробкою локальних протоколів за відповідним профілем.
Термін: постійно
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2.5 Після кожного виїзду у заклади охорони здоров’я області подавати заступнику
директора Департаменту ОЗ облдержадміністрації довідки про проведені перевірки з
конкретними висновками і пропозиціями.
Термін: в 5-денний термін після проведення
3. Начальникам УОЗ м. Львова, Дрогобича, Стрия, головним лікарям закладів охорони
здоров’я області забезпечити умови для виконання головним позаштатним спеціалістам
Департаменту ОЗ покладених на них обов’язків:
3.1 Забезпечити виконання Положення про головного позаштатного спеціаліста
Департаменту ОЗ облдержадміністрації.
3.2 Надавати при необхідності службовий автотранспорт для виїздів у заклади охорони
здоров’я області.
3.3 Проводити оплату видатків за відрядженнями при виїзді у міста і райони області та
за межі області для проведення планових та позапланових виїздів, перевірок, участі у
нарадах, конференціях, семінарах, тощо.
3.4 Встановити
головним
позаштатним
спеціалістам
Департаменту
ОЗ
облдержадміністрації надбавки до посадового окладу за основним місцем праці в
установленому порядку у розмірі 25% посадового окладу.
3.5 Забезпечити безперешкодний доступ до закладів охорони здоров’я для проведення
планових і позапланових перевірок.
4. Начальнику ЛОМІАЦ М. Паєнку, головному лікарю ЛОЦЗ Ю.Островерсі:
4.1 Надавати
головним
позаштатним
спеціалістам
Департаменту
ОЗ
облдержадміністрації необхідну методичну і статистичну інформацію та директивні
документи МОЗ і Департаменту ОЗ облдержадміністрації.
4.2 Сформувати та постійно наповнювати актуальною інформацією сторінку головних
позаштатних спеціалістів департаменту ОЗ на інтернет-порталі департаменту ОЗ.
5. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю.Островерсі:
5.1 розмістити цей наказ на інтернет – порталі Департаменту ОЗ облдержадміністрації.
5.2 Забезпечити розсилання цього наказу електронною поштою до усіх закладів
охорони здоров’я області.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор департаменту

Б. Чечотка
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ВІЗИ: «ПОГОДЖЕНО»
Заступник директора Департаменту ОЗ
облдержадміністрації

О. Середа

Заступник директора Департаменту – начальник
управління медичної допомоги населенню
Департаменту ОЗ облдержадміністрації

І. Микичак

Начальник управління розвитку, планування та
організаційно – фінансового забезпечення
Департаменту ОЗ облдержадміністрації

О.Малоїд

Начальник відділу організації мед допомоги
дорослому
населенню
Департаменту
ОЗ
облдержадміністрації

А. Голдун

Начальник відділу кадрового та організаційного
забезпечення
Департаменту
ОЗ
облдержадміністрації

В. Верес

Начальник відділу материнства і дитинства
Департаменту ОЗ облдержадміністрації

Л. Кутневич

Головний спеціаліст – юрист відділу кадрового та
організаційного забезпечення департаменту ОЗ
облдержадміністрації

О.Шулімова
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Додаток №2
затверджено наказом Департаменту ОЗ
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 комунальних 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 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».
– Головний позаштатний спеціаліст є консультантом Департаменту ОЗ ЛОДА з питань
медичної допомоги із даної спеціальності. Працює у тісному контакті з начальниками
відділів та головними спеціалістами Департаменту ОЗ за профілем роботи згідно плану,
затвердженого Департаменту ОЗ.
2.
Основні завдання головного позаштатного спеціаліста Департаменту ОЗ
ЛОДА:
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– 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 науководослідними 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.
3.
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.
– Здійснює планові виїзди до закладів охорони 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.
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– 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.
– 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.
4.
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.
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– 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, науковопрактичних 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.
– Отримувати доплату за виконання покладених 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.
5.
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

Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту ОЗ облдержадміністрації
від 2 березня 2016 року № 185
Директор департаменту ОЗ облдержадміністрації
_____________ Б. Чечотка
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ГОЛОВНИХ ПОЗАШТАТНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НА 2016 РІК
1.

спеціальність
П. І. Б.
Анестезіологія та інтенсивна терапія, ПІДГІРНИЙ
токсикологія
Ярослав Михайлович

2.

Алергологія

3.

Акушерство і гінекологія

4.

Вакцинопрофілактика

5.

Відновне лікування і реабілітація

6.

Гастроентерологія

7.

Гематологія

8.

Генетика медична

9.

Геріатрія

БАНДРІВСЬКА
Анізія Зіновіївна
ПОТАПОВ
Ігор Андрійович
ГОНЧАР
Наталія Ігорівна
КОЛАЧИНСЬКИЙ
Микола Іванович
ХОДОСЕВИЧ
Олена Григорівна
ГУМЕН
Ігор Львович
ГЕЛЬНЕР
Надія Володимирівна
ТКАЧЕНКО

Посада, місце праці
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
ЛНМУ ім. Д. Галицького, доктор медичних наук,
професор, голова Асоціації анестезіологів Львівщини
лікар - алерголог консультативної поліклініки
обласної клінічної лікарні
заступник головного лікаря обласного клінічного
перинатального центру
лікар
–
епідеміолог
Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру
головний лікар обласної лікарні відновного
лікування
лікар-гастроентеролог обласної клінічної лікарні,
кандидат медичних наук
завідувач гематологічного відділу 5-ої МКЛ м.
Львова
завідуюча міжобласним медико-генетичним центром
Інституту спадкової патології НАМН України,
старший науковий співробітник, кандидат медичних
наук (за згодою)
завідувач відділом обласного госпіталю інвалідів
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10. Дерматовенерологія

11. Дерматовенерологія дитяча
12. Дієтологія
13. Дитяча алергологія

Леонід Петрович
СИЗОН
Орися Орестівна
СІРА
Оксана Теодорівна
МАТЧУК
Надія Іванівна
ГОЛОВИН
Роксоляна Романівна

14. Дитяча анестезіологія

ЩУРОВСЬКА
Ірина Павлівна

15. Дитяча гастроентерологія

ЯЧМІНСЬКА
Наталія Михайлівна
ЦИМБАЛЮКВОЛОШИН
Ірина Петрівна
ЧАЙКІВСЬКА
Еліна Флавіанівна

16. Дитяча гематологія
17. Дитяча і підліткова гінекологія

18. Дитяча ендокринологія
19. Дитяча імунологія

20. Дитячі інфекційні хвороби
21. Дитяча кардіоревматологія

ЄРІН
Юрій Серафимович
КОСТЮЧЕНКО
Лариса Василівна
ГНАТЮК
Віра Василівна
КУРИЛЯК

війни і репресованих, Заслужений лікар України
доцент кафедри сімейної медицини, дерматології,
венерології ЛНМУ ім. Д. Галицького, доктор медичних
наук, голова Львівського відділення асоціації лікарів
дерматологів, венерологів, косметологів (за згодою)
лікар
–
дерматолог
обласного
шкірновенерологічного диспансеру
лікар-дієтолог обласної клінічної лікарні
лікар-дитячий алерголог обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ», асистент кафедри клінічної
імунології ЛНМУ ім. Д. Галицького
завідуюча відділом анестезіології та інтенсивної
терапії
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого медичного центру
лікар-дитячий гастроентеролог обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
завідуюча
гематологічним
відділом
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого
медичного центру, кандидат медичних наук
лікар-дитячий гінеколог обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ», доцент кафедри акушерства і
гінекології ФПДО ЛНМУ ім. Д.Галицького, кандидат
медичних наук
лікар-дитячий
ендокринолог
обласного
ендокринологічного центру
керівник
регіонального
імунологічного
центру
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого
медичного центру, доктор медичних наук, професор
кафедри клінічної імунології ЛНМУ ім. Д.Галицького
асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ЛНМУ ім.
Д.Галицького, кандидат медичних наук (за згодою)
лікар – дитячий кардіолог обласної дитячої клінічної
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22. Дитяча логопедія
23. Дитяча неврологія
24. Дитяча нейрохірургія
25. Дитяча нефрологія
26. Дитяча онкологія
27. Дитяча ортопедія
і травматологія
28. Дитяча отоларингологія
29. Дитяча офтальмологія
30. Дитяча патологічна
анатомія
31. Дитяча психіатрія
32. Дитяча пульмонологія
33. Дитяча стоматологія
34. Дитяча фтизіатрія
35. Дитяча хірургія
36. Дитяча урологія

Ольга Борисівна
ЛЯЛЬКА
Тетяна Іванівна
КУНТА
Ольга Василівна
БІГАНИЧ
Костянтин Лукич
КОСТУР
Наталія Юріївна
КІЗИМА
Зоряна Петрівна
ПРУСЕНКО
Василь Іванович
ЮРОЧКО
Федір Богданович
ПАТЕР
Адріана Ярославівна
ДУДАШ
Петро Йосипович
ЛЮСАК
Марія Василівна
ЛИГА
Ольга Володимирівна
БЕЗВУШКО
Ельвіра Валентинівна
ЛЕТЦ
Юлія Олегівна
БУРДА
Олександра Йосипівна
ПОЦЮРКО
Андрій Романович

лікарні «ОХМАТДИТ», кандидат медичних наук
дитячий
логопед
обласного
дитячого
психоневрологічного диспансеру
завідуюча
неврологічним
відділом
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого
медичного центру, кандидат медичних наук
завідувач нейрохірургічним відділом МДКЛ м.
Львова
лікар-дитячий нефролог обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ»
лікар
дитячий
онколог
Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру
лікар дитячий ортопед – травматолог обласної
дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
лікар дитячий отоларинголог обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
лікар дитячий офтальмолог обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»
завідувач дитячою лабораторією обласного патологоанатомічного бюро
завідуюча стаціонарним відділом обласного дитячого
психоневрологічного диспансеру
лікар дитячий пульмонолог Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру
завідувач кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ ім.
Д.Галицького, доцент, доктор медичних наук (за згодою)
лікар дитячий фтизіатр регіонального фтизіопульмонологічного центру, кандидат медичних наук
заступник головного лікаря обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» з хірургічної
допомоги, кандидат мед. наук
лікар дитячий уролог обласної дитячої клінічної
лікарні «ОХМАТДИТ»
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37. Ендокринологія

ВЕНДЗИЛОВИЧ
Юрій Миронович
САВИЦЬКИЙ
Ярослав Михайлович

38. Ендоскопія
39. Епідеміологія
40. Експертиза
населення

непрацездатності

ТІМКО
Наталія Олександрівна
ЮРКІВ
Ірина Владиславівна

41. Загальна практика/сімейна медицина

ЛЕМІШКО
Борис Богданович

42. Імунологія

ЛІЩУК-ЯКИМОВИЧ
Христина Олександрівна
ФЕДОРЕНКО
Сергій Мирославович
САЛАБАЙ
Зоряна Василівна
ПАВЛИК
Степан Степановича
КОВАЛЬЧУК
Ігор Васильович

43. Інфекційні хвороби
44. Інтенсивна терапія
новонароджених
45. Кардіологія
46. Клінічна онкологія
47. Комбустіологія
48. Клінічна фармація
49. Координація
взаємодії
з
волонтерськими
організаціями
медичного спрямування

САВЧИН
Василь Степанович
НЕСТЮХА
Юлія Сергіївна
ІЖИЦЬКА
Наталя Віталіївна

головний лікар обласного ендокринологічного
центру, Заслужений лікар України
завідувач відділом обласного клінічного діагнос-тичного
центру, доцент кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО
ЛНМУ ім. Д. Галицького, кандидат медичних наук
лікар-епідеміолог обласної інфекційної клінічної
лікарні
заступник головного лікаря Регіонального клінічного
фтизіопульмонологічного центру з експертизи
тимчасової непрацездатності
головний лікар 5-ої МП м. Львова, доцент кафедри
сімейної медицини, дерматології та венерології
ЛНМУ ім. Д.Галицького, канд. мед. наук, доктор
наук з держ. управління, Заслужений лікар України
доцент кафедри клінічної імунології та алергології
ЛНМУ ім. Д. Галицького, канд.мед. наук (за згодою)
головний лікар обласної інфекційної клінічної
лікарні, Заслужений лікар України
завідуюча відділом інтенсивної терапії недоношених
новонароджених обласної клінічної лікарні
головний лікар обласного клінічного кардіологічного
центру, Заслужений лікар України
головний
лікар
регіонального
лікувальнодіагностичного клінічного онкологічного центру,
Заслужений лікар України
завідувача опіковим центром 8-ої МКЛ м. Львова,
кандидат медичних наук
доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії,
медичної стандартизації ЛНМУ ім. Д.Галицького,
кандидат фармацевтичних наук (за згодою)
доцент кафедри сімейної медицини ФПДО ЛНМУ ім.
Д.Галицького, кандидат медичних наук, голова
правління ГО «Т – Хелпер»
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50. Лабораторна діагностика
51. Лікувальна фізкультура і спортивна
медицина
52. Логопедія
53. Медсестринство

БЛАЖІВСЬКА
Романа Федорівна
СЕРЕДА
Степан Васильович
СТАНЕЦЬКА
Галина Миколаївна
ГАЛАПАЦ
Наталія Богданівна

54. Мед. статистика та інформаційноаналітичне забезпечення
55. Метрологічне
забезпечення
і
стандартизація
56. Медична психологія і психотерапія

ПАЄНОК
Микола Станіславовича
ЧЕРЕШНЯ
Людмила Анатоліївна
ФІЛЬЦ
Олександр Орестович

57. Медицина невідкладних станів

ПОВАЖУК
Наталя Йосипівна
РЕШОТА
Володимир Йосипович

58. Медико-соціальна експертиза
59. Медико – психологічна реабілітація
учасників АТО
60. Наркологія
61. Неврологія
62. Нейрохірургія
63. Нефрологія
64. Неонатологія

КОШУЛИНСЬКА
Зоряна Василівна
КАБАНЧИК
Мирослава Орестівна
САНОЦЬКИЙ
Янош Євгенович
ТОКАРСЬКИЙ
Андрій Юрійович
РУСИН
Оксана Ігорівна
ДЕЦИК
Ольга Ярославівна

завідуюча клініко – діагностичною лабораторією
обласної клінічної лікарні
головний лікар обласного лікувально-спортивного
диспансеру
логопед лор-поліклінічного відділення обласної
клінічної лікарні
заступник головного лікаря Жовківської ЦРЛ з
медсестринства, заступник голови обласної Асоціації
медсестер
директор обласного медичного інформаційно –
аналітичного центру, Заслужений лікар України
інженер – метролог обласного кардіологічного
центру
головний лікар обл. клінічної психіатричної лікарні,
зав. кафедри ЛНМУ ім. Д. Галицького, професор,
доктор мед. наук, Заслужений лікар України
головний лікар Львівської станції швидкої медичної
допомоги
головний лікар – головний експерт обласного Центру
медико-соціальної експертизи, Заслужений лікар
України
керівник психологічної служби обласної клінічної
психіатричної лікарні
головний лікар обласного наркологічного диспансеру
завідувач неврологічним відділом обласної клінічної
лікарні, кандидат філософських наук
завідувач нейрохірургічного відділу КЛШМД м.
Львова
завідуюча відділом хронічного гемодіалізу обласної
клінічної лікарні
завідуюча
відділом
патології
недоношених
новонароджених дітей обласної клінічної лікарні
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65. Онкогінекологія

СТРУК
Світлана Михайлівна

66. Ортопедія і травматологія

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ
Теофіл Миронович
БИК
Неоніла Василівна
ГАЄВСЬКИЙ
Андрій Юрійович
ПАВЛІВ
Олександра Борисівна
ЗАКАЛЮЖНИЙ
Ігор Степанович

67. Організація і управління фармацією
68. Отоларингологія
69. Офтальмологія
70. Організація
амбулаторно
поліклінічної допомоги дорослим

–

71. Організація амбулаторно – поліклінічної
допомоги дітям (у т.ч. дітям потерпілим
внаслідок аварії на ЧАЕС)
72. Організація
амбулаторнополіклінічної допомоги в акушерстві і
гінекології
73. Організація надання стаціонарної
медичної
допомоги
дорослому
населенню
74. Організація надання стаціонарної
допомоги дитячому населенню
75. Організація
медичної
допомоги
інвалідам війни і репресованим
76. Організація
медичної
допомоги
учасникам Революції Гідності і АТО
77. Організація надання медичної допомоги
потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС
78. Організація паліативної і хоспісної
допомоги

завідуюча 2-м гінекологічним відділом регіонального
лікувально-діагностичного клінічного онкологічного
центру
лікар ортопед – травматолог обласного госпіталю
інвалідів війни і репресованих, Заслужений лікар України
завідуюча ДКП «Аптека №1», виконавчий директор
Галицької аптечної асоціації (за згодою)
лікар-отоларинголог обласної клінічної лікарні

ФЕЙТА
Ольга Вікторівна

завідуюча офтальмологічним відділом №2 обласної
клінічної лікарні, кандидат медичних наук
заступник головного лікаря
обласної клінічної
лікарні з амбулаторно-поліклінічної роботи та
експертизи непрацездатності
лікар-педіатр
консультативної
поліклініки
Західноукраїнського
спеціалізованого
дитячого
медичного центру
лікар-акушер-гінеколог
обласного
клінічного
перинатального центру

ВАН ДОЕВЕРЕН
Наталія Романівна

Заступник головного лікаря Львівської обласної
клінічної лікарні з медичної частини

СИНЮТА
Андрій Володимирович
МАКСИМОВИЧ
Ольга Несторівна
САВ’ЮК
Андрій Петрович
ПОШИВАК
Тетяна Петрівна
ЧУЛОВСЬКИЙ
Ярослав Дмитрович

головний лікар Західноукраїнського спеціалізованого
дитячого медичного центру
завідуюча
поліклінікою
обласного
госпіталю
інвалідів війни і репресованих
заступник головного лікаря обласного госпіталю
інвалідів війни і репресованих
головний лікар обласного спеціалізованого центру
радіаційного захисту населення, Заслужений лікар України
головний лікар комунальної 4-ої міської клінічної
лікарні м. Львова

КАЩУК
Марія Анатоліївна
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79. Організація роботи з призовною,
допризовною
молоддю,
контрактниками, мобілізованими
80. Організація роботи з педагогічними
працівниками у медичних закладах
81. Патологічна анатомія
82. Підліткова і шкільна медицина
83. Проктологія
84. Професійна патологія
85. Психіатрія
86. Пульмонологія

ДЕРЖКО-КОТИК
Ірина Зіновіївна

голова медичної комісії ОРВК, лікар-невропатолог 6ої комунальної міської поліклініки м. Львова

ГУНЬКА
Алла Денисівна
РІБУН
Борис Йосипович
МОРОЗ
Оксана Іванівна
ВИТВИЦЬКИЙ
Ігор Карлович
ФЕДЕВИЧ
Валентина Пилипівна
ЗАКАЛЬ
Юрій Петрович
РУДНИЦЬКА
Надія Дмитрівна

методист обласної дитячої клінічної лікарні
«ОХМАТДИТ»
начальник обласного патолого-анатомічного бюро

87. Підтримка грудного вигодовування

ШЛЕМКЕВИЧ
Ольга Любомирівна

88. Профілактика ВІЛ/СНІДу

СЛУЖИНСЬКА
Мар’яна Богданівна
ЦЮПАК
Мирослав Андрійович
СИНЕНЬКИЙ
Омелян Володимирович
ДУБЕНСЬКА
Леся Павлівна
МАЛАЧИНСЬКА
Марія Йосипівна

89. Радіологія і променева терапія
90. Ревматологія
91. Рентгенологія
92. Репродуктивне здоров’я і планування
сім’ї

лікар – педіатр 2-ої міської комунальної поліклініки
м. Львова
завідувач
проктологічним
відділом
обласної
клінічної лікарні, Заслужений лікар України
лікар профпатологічного відділу обласної клінічної
лікарні
заступник головного лікаря обласної психіатричної
лікарні, Заслужений лікар України
завідуюча пульмонологічним відділом регіонального
фтизіопульмонологічного центру, доцент кафедри
фтизіатрії і пульмонології ЛНМУ ім. Д.Галицького,
кандидат мед. наук
лікар-неонатолог
обласного
клінічного
перинатального центру, керівник центру підтримки
грудного вигодовування, кандидат медичних наук
головний лікар обласного центру профілактики
СНІДу
завідувач радіологічним блоком регіонального лікувальнодіагностичного клінічного онкологічного центру
завідувач ревматологічним відділом обласної
клінічної лікарні
завідуюча рентгенологічним відділом регіонального
фтизіопульмонологічного центру
директор обласного центру репродуктивного здоров’я
населення, доцент кафедри акушерства, гінекології і
перинатології ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, кандидат
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93. Розвиток медичних послуг дружніх до
молоді

ПІДЛІСЕЦЬКА
Леся Богданівна

94. Санологія, народна і нетрадиційна
медицина
95. Сексопатологія

ОСТРОВЕРХА
Юрій Анатолійович
БІЛОБРИВКА
Ростислав Іванович

96. Стоматологія

ЦИМБАЛА Іван Ігорович

97. Судинна хірургія

СОРОКА
Тарас Григорович
ШЕВЧУК
Микола Миколайович

98. Судово-медична експертиза

99. Судово-психіатрична експертиза
100. Сурдологія
101. Соціальна педіатрія та санаторнокурортне лікування дітей
102. Терапія

103. Торакальна хірургія
104. Трансплантологія
105. Трансфузіологія

ГУЦАЛ
Володимир Йосиповича
ВАРИВОДА
Ірина Михайлівна
ГУСАК
Володимир Филимонович

медичних наук, Заслужений лікар України
керівник Центру медико-соціальної допомоги дітям і
підліткам
«Діалог»
Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру
головний лікар обласного центру здоров’я
завідувач кафедри психіатрії, психології та сексології
ЛНМУ ім. Д.Галицького, доктор медичних наук,
професор (за згодою)
завідувач стоматологічного відділення Жовківської
ЦРЛ
завідувач відділом судинної хірургії обласної
клінічної лікарні
начальник
обласного
бюро
судово-медичної
експертизи, доцент кафедри патанатомії ЛНМУ
ім.Д.Галицького,
кандидат
медичних
наук,
Заслужений лікар України
завідувач відділом судово – психіатричної
експертизи обласної клінічної психіатричної лікарні
лікар – сурдолог обласної клінічної лікарні

заступник головного лікаря обласної дитячої
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» з організаційнометодичної роботи
заступник
головного
лікаря
обласного
ФЕДАК
спеціалізованого центру радіаційного захисту
Ірина Євгенівна
населення з амбулаторно – поліклінічної роботи та
експертизи непрацездатності
БЕЛЯК
Олександр завідувач відділом торакальної хірургії регіонального
фтизіопульмонологічного центру
Володимирович
доцент кафедри хірургії №2 ЛНМУ ім. Д.Галицького,
ЖУК
кандидат медичних наук (за згодою)
Ростислав Андрійович
головний лікар обласного центру служби крові
ДЯКІВ
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106. Урологія
107. УЗД-діагностика
108. Фізіотерапія
109. Фтизіатрія
110. Функціональна діагностика
111. Хірургія
112. Хірургія серця і магістральних судин

Ярослав Михайлович
БОРЖІЄВСЬКИЙ
Андрій Цезарович
ФЕРЕНЦ
Наталія Ярославівна
ТИМОФЄЄВА
Світлана Миколаївна
РАК
Любомир Михайлович
ІВАНІВ
Юрій Андрійович
ШАВАРОВ
Юрій Іванович
АВЕРЧУК
Віталій Георгійович

професор кафедри урології ФПДО ЛНМУ ім.
Д.Галицького, доктор медичних наук (за згодою)
лікар
УЗ-діагностики
обласного
клінічного
діагностичного центру
завідуюча фізіотерапевтичним відділом обласної
лікарні відновного лікування
головний
лікар
регіонального
фтизіопульмонологічного центру
завідувач кафедри променевої діагностики ЛНМУ ім.
Д.Галицького, доктор мед.наук, професор (за згодою)
завідувач 3-го хірургічного відділу обласної клінічної
лікарні
завідувач кардіохірургічним відділом №1 обласної
клінічної лікарні, Заслужений лікар України

