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ПОЛОЖЕННЯ
про лікувально-діагностичну роботу
клінічних кафедр Медичного інституту СумДУ
(версія 02)
1 Загальні положення
1.1 Положення про лікувально-діагностичну роботу клінічних кафедр (далі Положення) розроблено для впорядкування організації та нормування обсягів
лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками (НПП)
клінічних кафедр Медичного інституту Сумського державного університету (далі –
МІ СумДУ) та їх взаємодії з лікувально - профілактичними клінічними закладами
(далі – клінічний заклад), на базі яких відповідними кафедрами здійснюється
навчальний процес, лікувально-діагностична діяльність, апробація наукових
розробок, впровадження сучасних методик діагностики та лікування тощо.
1.2 Мета Положення – стимулювання якості лікувально-діагностичної роботи
та ефективного використання наукового потенціалу, кадрових і матеріальних
ресурсів МІ СумДУ під час її виконання професорсько-викладацьким складом
клінічних кафедр.
1.3 Основними завданнями клінічної кафедри є:
 навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, ;
 реалізація освітніх програм вищої та післядипломної медичної освіти
(інтернатура, клінічна ординатура), програм безперервного професійного
розвитку лікарів та науково-педагогічних працівників (проведення циклів
тематичного удосконалення, курсів стажування і підвищення кваліфікації),
підготовка наукових кадрів за програмами докторів філософії та докторів
наук;
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 проведення наукових досліджень та експертна оцінка їх результатів;
 організація

і

надання

медичної

допомоги

науково-педагогічними

працівниками за участю студентів, здобувачами наукового ступеня доктора
філософії та доктора наук, лікарями-інтернами та клінічними ординаторами у
відділеннях та інших структурних підрозділах клінічного закладу охорони
здоров’я з використанням сучасних методів діагностики і лікування;
 розроблення і впровадження нових методів та технологій діагностики,
лікування та профілактики під час надання медичної допомоги на клінічній
базі;
 вивчення та поширення передового досвіду щодо надання медичної допомоги;
 проведення консультацій, хірургічних операцій (для кафедр хірургічного
профілю), обходів пацієнтів, участь у проведенні консиліумів, клінікоекспертній роботі (експертна оцінка історій хвороби згідно із системою
контролю

якості

надання

медичної

допомоги),

клініко-анатомічних

конференціях та клініко-експертних комісіях з вивчення летальних випадків
як експертів, у спільних лікарських конференціях, рецензування історій
хвороб.
1.4 Дане положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству
України, нормативній базі загальнодержавного та внутрішньо- університетського
рівнів, зокрема затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.2020 р. №1337 «Положенню про організацію освітнього процесу у закладах
охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої
освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони
здоров’я».
2 Організація лікувально-діагностичної роботи
2.1 Лікувально-діагностична робота клінічної кафедри здійснюється за
наявності відповідної угоди між СумДУ та клінічним закладом. До неї додаються
відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам НПП, які є
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обов’язковими для лікарів та визначені Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 30, ст. 1184). Профіль клінічної кафедри повинен відповідати профілю закладу
охорони здоров’я (його структурного підрозділу, відділення), на базі якого
розміщена така кафедра.
2.2 Лікувально-діагностичну роботу виконують науково-педагогічні та наукові
співробітники

клінічної

кафедри

(завідувач

кафедри,

професори,

доценти,

асистенти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, лікаріінтерни та клінічні ординатори).
2.3 Медична допомога в рамках реалізації освітнього процесу надається
відповідно до вимог законодавства, зокрема за умови надання інформованої
добровільної згоди пацієнта на присутність здобувачів освіти під час проведення
діагностики, лікування, операції та знеболення і на участь науково-педагогічних
працівників у проведенні діагностики, лікування, операції та знеболення.
2.4 Працівники клінічної кафедри беруть участь у лікувально-діагностичному
процесі, здійснюють обходи, консультації хворих, організують консиліуми,
визначають і коригують плани і тактику подальшого обстеження і лікування хворих,
разом з іншими співробітниками клінічного закладу несуть відповідальність за
якість

лікувально-діагностичного

анатомічні

та

науково-практичні

процесу,

організують

конференції

лікарів

клінічні,
клінічного

патологозакладу,

розробляють науково обґрунтовані методи діагностики, лікування і реабілітації
хворих, забезпечують контроль за впровадженням наукових розробок в практику
роботи клінічного закладу тощо.
2.5 Лікувально-діагностична робота НПП клінічних кафедр здійснюється в
межах основного робочого часу, відповідно до індивідуального плану роботи на рік.
2.6 Завідувач кафедри несе відповідальність за рівень, обсяг і якість
лікувально-діагностичної роботи, що надається співробітниками кафедри, в т.ч.
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якість лікувально-діагностичного процесу у тематичних хворих та нешкідливість
для їх здоров’я апробацій нових медичних технологій.
2.7

Відповідальним

за

координацію

лікувально-діагностичної

роботи

клінічних кафедр є заступник директора Медичного інституту за розподілом
повноважень.
3 Вимоги до планування лікувально-діагностичної роботи на клінічних
кафедрах
3.1 Відповідно до угоди, яка укладається між СумДУ та клінічним закладом:

клініці

Завідуючі клінічними кафедрами, професори, доценти виконують у
консультативну

роботу.

Обсяг

лікувально-діагностичної

роботи

зазначених категорій професорсько-викладацького складу складає близько 25%
від розрахункової норми навантаження на одну ставку лікаря- ординатора
відповідної спеціальності.


Асистенти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії та доктора

наук, лікарі-інтерни, клінічні ординатори та наукові співробітники клінічних
кафедр виконують лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях
клініки, в обсязі, що визначається від розрахункової норми навантаження лікаряординатора відповідної спеціальності: асистенти, наукові співробітники – 50%,
аспіранти та клінічні ординатори під керівництвом НПП клініки – 25%, що
передбачається індивідуальними планами їх підготовки без доплат до стипендії.


Професорсько-викладацький

склад

клінічних

кафедр,

окрім

консультативної роботи, проводить інші види лікувально- діагностичної роботи у
закладі охорони здоров’я із залученням здобувачів освіти (додаток 1).
Виходячи з нормативів середнього навантаження на робочі дні для лікарівординаторів, обсяг лікувально-діагностичної роботи при зайнятості на повну ставку
професорсько - викладацького складу клінічної кафедри складає (таблиця 1):
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Таблиця 1
Посада

Обсяг лікувальнодіагностичної
роботи в день при
5-ти денному
робочому тижні,
годин

Завідувач кафедри,
професор, доцент
Асистент

1,925
3,85

Обов’язковий для виконання обсяг лікувальнодіагностичної роботи за місяць, годин
20 робочих
21 робочий
22 робочих
днів на
день на місяць днів на місяць
місяць
38
40
42
77

81

85

Обсяг лікувально-діагностичної роботи при зайнятості на повну ставку
професорсько - викладацького складу клінічної кафедри стоматологічного профілю
складає (таблиця 2):
Таблиця 2
Посада

Обсяг лікувальнодіагностичної
роботи в день при
5-ти денному
робочому тижні,
годин

Завідувач кафедри,
професор, доцент
Асистент

1,65

Обов’язковий для виконання обсяг лікувальнодіагностичної роботи за місяць, годин
20 робочих
21 робочий
22 робочих
днів на
день на місяць днів на місяць
місяць
33
35
37

3,3
66
69
73
3.2 Якщо співробітник клінічної кафедри працює за основною посадою менше,

ніж на 1,0 ставку, то обсяг лікувальної роботи зменшується пропорційно частині
ставки, яку займає працівник відповідно до його посади на кафедрі.
3.3 Планування лікувальної роботи кафедри здійснюється на початку
навчального року завідуючим клінічної кафедри. Індивідуальний план викладача
обов’язково має містити затверджену завідувачем кафедри інформацію щодо видів
та обсягу лікувально-діагностичної роботи, що планується.
3.4 Виплата доплат до посадового окладу професорсько-викладацькому складу
кафедр за лікувально-діагностичну роботу у профільних відділеннях клінік
здійснюється, переважним чином, за умови залучення здобувачів освіти при її
провадженні у закладі охорони здоров’я (додаток 1).
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4 Облік та звітність за здійснення лікувально-діагностичної роботи
4.1 Контроль ведення достовірної облікової і звітної документації клінічної
кафедри щодо лікувально-діагностичної роботи здійснюється завідуючим клінічної
кафедри. Поточний контроль за розпорядженням завідувача кафедри можуть також
здійснювати завідувачі відповідних курсів.
4.2 Завідувач клінічної кафедри контролює наявність у співробітників кафедри
сертифікатів фахівця, кваліфікаційної категорії та є відповідальним за своєчасне
щорічне подання портфоліо НПП на факультет післядипломної медичної освіти та
проходження ними атестації.
4.3 Облік лікувально-діагностичної роботи ведеться кожним працівником
клінічної кафедри індивідуально. Обсяг лікувально-діагностичного навантаження
співробітника клінічної кафедри у випадку роботи за сумісництвом в лікувальному
закладі при складанні звітності працівника та кафедри не враховується. Працівник
клінічної кафедри несе персональну відповідальність за обсяг і якість виконуваної
лікувально-діагностичної роботи.
4.4 «Індивідуальний журнал обліку лікувально-діагностичного навантаження»
за відповідною формою (додаток 2) заповнюється співробітником клінічної кафедри
щоденно за фактично виконану роботу у клініці.
4.5 Завідувачі клінічних кафедр подають заступнику директора МІ СумДУ з
лікувально-діагностичної роботи до 5 числа наступного за звітним місяця
інформацію

про

виконання

лікувально-діагностичної

роботи

професорсько-

викладацьким складом кафедри за відповідною формою (додаток 3).
4.6 У звітах кафедри та в «Індивідуальних журналах обліку лікувальнодіагностичного навантаження» відображаються всі види діяльності в клініці
відповідно додатка 1 та сумарна кількість годин, відпрацьованих кожним
працівником за звітний період часу.
4.7 Підсумковий звіт про реалізацію лікувально-діагностичної роботи
клінічної кафедри складається 1 раз на рік після закінчення навчального року,
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підписується завідуючим кафедрою і затверджується заступником директора МІ
СумДУ з лікувальної роботи (додаток 4).
4.8 Звіти з лікувально-діагностичної роботи зберігаються на кафедрі; другий
примірник звітів надається заступнику директора Медичного інституту за
розподілом повноважень.
5 Призначення доплати за лікувально-діагностичну роботу
5.1 Доплата за лікувально - діагностичну роботу професорсько-викладацькому
складу призначається наказом ректора на підставі листа-підтвердження з клінічного
закладу щодо можливості забезпечення виконання у визначеному періоді клінічного
навантаження за умови участі здобувачів освіти при її провадженні науковопедагогічним працівником на тематичних хворих та заяви працівника.
5.2 Розмір доплати встановлюється у відповідності до наказу Міністерства
освіти України від 02.04.1993 р. №90 «Про затвердження Інструкції про оплату
праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих
навчальних закладів».
5.3 Обов’язковою умовою отримання хірургічної надбавки за лікувально діагностичну

роботу

професорсько-викладацьким

складом

хірургічних

спеціальностей є проведення не менше, ніж 5 операцій за один місяць, за умови
безпосередньої присутності здобувачів освіти під час їх проведення. Якщо
співробітник кафедри хірургічного профілю не виконує зазначений норматив,
хірургічна надбавка за лікувально-діагностичну роботу, за мотивованим поданням
директора Медичного інституту, скасовується наказом ректора.
5.4 Невиконання лікувально-діагностичного навантаження із залученням
здобувачів освіти на тематичних хворих протягом звітного місяця є підставою для
скасування

наказом

ректора

доплати

за

лікувально-діагностичну

роботу

співробітнику клінічної кафедри за поданням директора інституту.
5.5 Якщо співробітник клінічної кафедри, що був позбавлений доплати за
лікувально-діагностичну роботу, в

наступному

місяці виконав

лікувально-
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діагностичне навантаження із залученням здобувачів освіти на тематичних хворих,
то за поданням завідувача кафедри, узгодженим з директором інституту, доплата
може бути поновлена.
6 Прикінцеві положення
6.1 Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
6.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора СумДУ або
наказом ректора за рішенням Вченої ради СумДУ.
6.3 Дія Положення скасовується наказом ректора СумДУ за рішенням Вченої
ради СумДУ.
Схвалено Вченою радою СумДУ
Протокол №10 від 11 березня 2021 р.
Голова Вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Вчений секретар

Анатолій РУБАН

Відповідальний за укладання Положення
Директор Медичного інституту

Андрій ЛОБОДА

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Сергій ЛЄОНОВ

В.о. начальника юридичного відділу

Наталія ЗАЇКА

МОН України
СумДУ

Положення про лікувально-діагностичну роботу клінічних кафедр
МІ СумДУ

Стор.9
Версія 02

Додаток 1. Перелік видів консультативної та лікувально-діагностичної роботи
та відповідні обсяги витрат часу (* - за умови обов’язкової участі здобувачів
освіти)
№

Вид діяльності

Години

1

2

3

1*

2*

3*
4*

5
6*
7*
8*
9*

10*
11*

12*
13
14
15
16*
17*

Проведення та участь
закріпленому відділенні

в

обходах

у 3 години за обхід, 1 година
участь (до 40 хворих), + 1 година
за додаткових 10 хворих
Консультації певного контингенту хворих 1 хворий – 30 хвилин
(неясні, важкі, післяопераційний догляд,
робота у перев’язочній, маніпуляційному
кабінеті тощо) поза межами обходу
Проведення консиліумів
2 год. за 1 консиліум в базовому,
3 год. – в іншому закладі
Консультативний прийом в поліклінічному 30 хв. на 1 хворого або за
відділенні
затвердженим графіком 2 год. на
тиждень
Консультація розтинів або протоколів 30 хв. на 1 випадок
розтинів
Оперативне лікування хворих
За даними операційного журналу
Асистування на операціях
За даними операційного журналу
Проведення анестезій (окрім стоматологів) За даними наркозної карти
Проведення маніпуляцій (люмбальних 30 хв. на 1 хворого
пункцій,
лікувальних
блокад,
голкорефлексотерапія тощо)
Прийняття пологів
До 3 годин на 1 пологи
Проведення
лабораторно- До 40 хв. на 1 інструментальне
інструментальних
обстежень
з
їх обстеження, до 30 хв. на 1
розшифровкою
функціональну пробу, до 20 хв.
на 1 лабораторне обстеження
Розтин померлого
6 годин
Дослідження біопсійного матеріалу
24 хв.
Участь в судово-медичних експертизах
До 2 год на 1 експертизу
Участь у медико-соціальних експертизах
30 хв. на 1 експертизу
Участь
у
лікарсько-консультативних До 1 години на 1 випадок
комісіях
Організація, проведення та участь у днях 3 години за участь, 5 годин за
спеціаліста
організацію (виступ)
Клінічна конференція (організація, виступ, 1 година за участь, 5 годин за
участь)
організацію (виступ); 30 хвилин
при щоденних конференціях
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18* Патолого-анатомічна
(організація, виступ, участь)
19* Науково-практична
(організація, виступ, участь)
20
21

22

23

24
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3

конференція 1 година за участь, 5 годин за
організацію (виступ)
конференція 6 годин за участь (або за кількістю
годин,
вказаних
в
сертифікаті
конференції), 7 годин за виступ, 30

годин за організацію
стаціонарних 4 години на 1 мед. карту

Рецензія медичних карт
хворих
Чергування у приймальному відділенні чи
стаціонарі клініки (крім чергування на
дому)
Виїзди по лінії екстреної медичної
допомоги для надання екстреної та (або)
планово-консультативної допомоги
Апробація і впровадження нових медичних
технологій,
методів
управління,
діагностики і лікування
Участь у клінічних дослідженнях

25* Стоматологічна допомога:
- на терапевтичному, хірургічному та
ортопедичному прийомі (1 умовна
одиниця працеємності (УОП)= 16
хв.);
- на дитячому та ортодонтичному
прийомі (1УОП=20 хв.)
26
Розробка локальних клінічних протоколів
або їх перегляд для внесення змін і
перезатвердження
27
Виступи та публікації в ЗМІ
28
Робота в комісіях (комісії управління
охорони здоров’я Сумської міської ради,
обласної державної адміністрації тощо),
засіданнях колегії, медичних радах
29
Виконання обов’язків заступника з
лікувальної роботи (на рівні факультету,
кафедри)

Фактичні
графіком)

години

(згідно

з

Фактичний час згідно рапорту,
посвідченню
30 годин за 1 впровадження
(можливий розподіл годин на декілька
місяців)

4 год. на 1 хворого при
первинному оформленні, в т.ч.
електронної документації, 1 год.
на 1 хворого при планових
візитах або 15 хв. на 1
телефонний контакт
асистент –12,5 УОП, професор,
доцент – 6,25 УОП
асистент – 10 УОП, професор,
доцент – 5 УОП
5 годин за 1 протокол
2 години за виступ (публікацію)
4 години на 1 робочий день при
роботі в місцевих комісіях,
засіданнях колегії, медичної ради
На рівні факультету – 10 годин
на місяць, на рівні кафедри – 5
годин на місяць
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Додаток 2. Форма «Індивідуального журналу обліку лікувально-діагностичного навантаження» (титульний
лист та зразок звітної форми)
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Медичний інститут

Індивідуальний журнал обліку лікувально-діагностичного навантаження
Науково-педагогічного працівника ____________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Кафедри ________________________________________
за 20__/20__ навчальний рік

Суми – 20__

МОН України
СумДУ
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№
п/п

Дата

Вид лікувальнодіагностичної роботи
відповідно до дод. 1,
як правило, за
участю здобувачів
освіти

1

2

3
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Прізвище, ім’я,
по батькові хворого

Діагноз

Облікова документація,
в якій зафіксований
зазначений вид роботи

Витрачений
співробітником
кафедри час

4

5

6

7
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Додаток 3. Форма звіту про виконання лікувально-діагностичної роботи професорсько-викладацьким складом
кафедри за місяць
Звіт про виконання лікувально-діагностичної роботи співробітником кафедри ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва кафедри)

__________________________________________________________________ за ________________місяць 20___ року
(ПІП співробітника)

№ п/п

Вид лікувально-діагностичної роботи відповідно до дод. 1, як правило, за участю
здобувачів освіти

Кількісний показник
виконаних видів робіт

Витрачений співробітником
час, год

1

2

3

4

Загалом за місяць, год
Зав. кафедрою

_________________
(підпис)

__________________
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Додаток 4. Форма підсумкового звіту про виконання лікувально-діагностичної роботи професорсько-викладацьким
складом кафедри за рік
Підсумковий звіт про виконання лікувально-діагностичної роботи професорсько-викладацьким складом
кафедри _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ за 20__/20__ навчальний рік

№ п/п

Вид лікувально-діагностичної роботи відповідно до дод. 1, як правило, за участю здобувачів освіти

Кількісний показник
виконаних видів робіт

Витрачений час, год

1

2

3

4

Загалом по кафедрі за рік, год

Зав. кафедрою

_________________
(підпис)

__________________
(дата)

