
ПІДСУМКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДНМУ  

в 2016 році. 

Стратегія розвитку та перспективи 

співпраці з системою охорони здоров’я 

Проректор з науково-

педагогічної 

та лікувальної роботи О.Б. Петряєва 

м. Лиман 

2017 



Структура ДНМУ 

Ректорат 

м. Лиман 

Медичний   коледж 

 Університетська 

клініка НДІ 

травматології та 

ортопедії 

м. Краматорськ 

 Медичний 

факультет №1 

Фармацевтичний 

факультет 

Стоматологічний 

факультет 

Факультет післядипломної 

освіти 

м. Кропивницький 

 Медичний факультет 

№2 

 Підготовчий 

факультет  для 

іноземних студентів 

2 



3 
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Краматорськ Кропивницький Всього 

199 
70% 

23 (49%) 

222 
67% 

87 
30% 

24 (51%) 

111 
33% 

Зовнішні 
сумісники 

Основне місце 
праці 

333 

289 

47 

Кадрове забезпечення ДНМУ 

Чисельність професорсько-викладацького складу 



5 

Краматорськ Кропивницький Всього 

151 

26 

177 

99 

20 

119 

36 

1 

37 

Доктори наук 

Кандидати наук 

Не мають ступеню 

Кадрове забезпечення ДНМУ 

Наукові ступені професорсько-викладацького складу 
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Краматорськ Кропивницький Всього 

195 

34 

229 

61 

13 

74 30 

30 
Професори 

Доценти 

Не мають звання 

Кадрове забезпечення ДНМУ 

Вчені звання професорсько-викладацького складу 



Лікувальну діяльність здійснюють 

159 фахівців 

26 

професорів 

40  

доцентів 

93 

асистенти 

Кадровий потенціал клінічних кафедр 

ДН МУ 

7 



46% 34% 

20% 

Асистенти 

без наукового 

ступеню 

Кандидати 

медичних 

наук 

Доктора 

медичних 

наук 

58% 

13% 
9% 

20% 

Вища 

Перша 

Друга 

Без 

категорії 

Наукові ступені Кваліфікаційні 

категорії 

8 

Клінічні кафедри 
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Курс Медицина Стоматологія Фармація Всього 
2015- 
2016 

2016- 
2017 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

1 254 591 19 155 26 66 299 812 
2 246 430 6 36 10 29 262 495 
3 94 241 23 11 11 16 128 268 
4 88 92 15 22 4 9 107 123 
5 44 91 10 16 1 4 55 111 
6 86 66         86 66 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

812 

1511 

73 

240 

52 

124 

937 

1875 

Порівняння кількості студентів ДНМУ  

у 2015-2016 та 2016-2017 навчальних роках 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



1 

 Організаційна 

робота 

2 

Лікувально-

профілактична 

діяльність  
3  

Консультативна 

робота 

4  

Науково-

практична 

діяльність 

5  

Міжнародна 

інтеграція 

6 

Співпраця з 

системою 

охорони 

здоров'я 

7 

Санітарно-

просвітницька 

діяльність 

Напрями діяльності з удосконалення 

лікувальної роботи в 2016-2017 рр. 

10 



1. Переукладання угод про співпрацю з ЛПЗ 

області 

1. Зростання кількості клінічних баз 

2. Розширення присутності клінічних кафедр в ЛПЗ міст  

 

2. Розроблення та затвердження нового 

положення про лікувальну роботу 

університету 

1. Розширення переліку видів лікувально-

консультативної, науково-методичної та 

просвітницької діяльності 

2. Затвердження норм навантаження фахівців клінічних 

кафедр за видами робіт у розрізі місяця, року 
3. Сумісно з планово-фінансовим відділом 

розроблені та затверджені методичні 

рекомендації по нарахуванню та виплаті 

надбавок за всіма видами лікувальної 

роботи 

Виплата надбавок здійснюється за звітами кафедр у 

правовому полі 

4. Розроблено та затверджено номенклатуру 

документів для клінічних кафедр 

Організовано систему моніторингу за виконанням 

планів робіт клінічних кафедр і термінами проходження 

курсів та атестації фахівців кафедр 

5. Запроваджено систему комп'ютерного 

обліку всіх видів лікувально-

консультативної та науково-методичної 

роботи клінічних кафедр 

1. Запровадження системи має ознаки динамічності, 

дозволяє поновлювати базу даних та отримувати 

щоденний скрин про лікувальну діяльність у 3-х 

вимірах:у розрізі кафедр; за видом діяльності; у розрізі 

фахівців 

2. Здійснюється щомісячний моніторинг за організацією 

та виконанням лікувальної роботи 

6. Розроблені та затверджені бланки 

консультативних висновків фахівців 

клінічних кафедр та печатка кафедри для 

ЛПЗ та МСЕК 

1. Покращення обліку  проведених консультацій 

2. Естетичний вигляд висновків 

 

1.Організаційна робота 

11 



12 

Клінічні бази університету 

м. Лиман  

НДІ 

травматології 

та ортопедії 

80 ліжок 

м. 

Краматорськ 

16 ЛПЗ 

м. 

Слов'янськ 

10 ЛПЗ 

м. 

Дружківка 

2 ЛПЗ 

м.  

Маріуполь 

4 ЛПЗ 

12 ЛПЗ підпорядковані ДОЗ ДОА,  

19 ЛПЗ підпорядковані місцевим відділам охорони здоров’я 

1 ЛПЗ – загальноукраїнського підпорядкування 
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Для теоретичних 

дисциплін 

• Потрібно учбових 

аудиторій 86 

• Маємо – 34 

• Дефіцит – 52 (60%) 

Для клінічних 

дисциплін 

• Потрібно учбових 

аудиторій: 

• для студентів – 55 

• для курсантів – 43 (43 

гр./мес) 

• для інтернів - 18 

• Маємо – 70 (61%) 

• Дефіцит – 49 (41%)  

Потреба в аудиторіях 



Розширення ДНМУ 

Краматорськ Кропивницький 

Лиман 
Маріуполь 

3-й медичний факультет 

ДНМУ 



1. Переукладання угод про співпрацю з ЛПЗ 

області 

1. Зростання кількості клінічних баз 

2. Розширення присутності клінічних кафедр в ЛПЗ міст  

 

2. Розроблення та затвердження нового 

положення про лікувальну роботу 

університету 

1. Розширення переліку видів лікувально-

консультативної, науково-методичної та 

просвітницької діяльності 

2. Затвердження норм навантаження фахівців клінічних 

кафедр за видами робіт у розрізі місяця, року 
3. Сумісно з планово-фінансовим відділом 

розроблені та затверджені методичні 

рекомендації по нарахуванню та виплаті 

надбавок за всіма видами лікувальної 

роботи 

Виплата надбавок здійснюється за звітами кафедр у 

правовому полі 

4. Розроблено та затверджено номенклатуру 

документів для клінічних кафедр 

Організовано систему моніторингу за виконанням 

планів робіт клінічних кафедр і термінами проходження 

курсів та атестації фахівців кафедр 

5. Запроваджено систему комп'ютерного 

обліку всіх видів лікувально-

консультативної та науково-методичної 

роботи клінічних кафедр 

1. Запровадження системи має ознаки динамічності, 

дозволяє поновлювати базу даних та отримувати 

щоденний скрин про лікувальну діяльність у 3-х 

вимірах:у розрізі кафедр; за видом діяльності; у розрізі 

фахівців 

2. Здійснюється щомісячний моніторинг за організацією 

та виконанням лікувальної роботи 

6. Розроблені та затверджені бланки 

консультативних висновків фахівців 

клінічних кафедр та печатка кафедри для 

ЛПЗ та МСЕК 

1. Покращення обліку  проведених консультацій 

2. Естетичний вигляд висновків 

 

1.Організаційна робота 

15 
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        2016 2016 
Разом 

2017 2017 
Разом Співробітник Кафедра Група Діяльності Вид Діяльності Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий 

Пилипенко 
В.В. 

Внутрішньої 
медицини №1 

Таблиця 3.1.Стаціонарна 
допомога 

02.Консультація 11 23 21 22 77 23 21 44 

      
08.Проведення діагностично- лабораторних 
обстежень,в т.ч. УЗД, ФГДС, МРТ, СКТ та ін. 

12 25 27 31 95       

      
10.Проведення та  участь в обходах у 
закріпленому базовому відділенні 

1 4 4 4 13 4 4 8 

      
12.Проведення консиліумів, медичних 
нарад, тощо 

  2 2 2 6 2 1 3 

      
13.Проведення та участь в медичних 
нарадах, вранішніх конференціях та інш. 

  20   22 42   20 20 

    
Таблиця 3.2.Амбулаторно 
– поліклінічна та 
консультативна діяльність 

01.Консультативний прийом в 
поліклінічному відділенні 

4 8 8 8 28 8 8 16 

      
18.Проведення діагностичних, 
інструментальних обстежень: ЕКГ у 12 
відведеннях; 

          34 29 63 

    
Таблиця 3.3.Наукова 
діяльність 

01.Клінічна конференція (організація, 
виступ, участь) 

    22   22 20   20 

      
03.Науково-практична конференція 
(організація, виступ, участь) внесена до 
плану університету 

    1   1   1 1 

    
Таблиця 3.5.Виїзна робота, 
відрядження, 
організаційна робота 

03.Робота в лікувальному відділі (на рівні 
університету, кафедри) 

1 1 1 1 4 1 1 2 

Синєпупов 
Д.М. 

Хірургії, 
ендоскопії та 
реконструктивно-
відновлюваної 
хірургії 

Таблиця 3.1.Стаціонарна 
допомога 

01.Курація хворих 73 88 89 96 346 77 89 166 

      02.Консультація 21 10 16 22 69 22 18 40 
      05.Операція 7 2 12 12 33 18 11 29 
      06.Асистування при операціях 12 6 3 4 25 1 3 4 

      
10.Проведення та  участь в обходах у 
закріпленому базовому відділенні 

4 4 4 4 16 4 4 8 

      

11.Консультації певного контингенту хворих 
(неясні, важкі, післяопераційний догляд,  
робота у перев'язочній, маніпуляційному 
кабінеті, тощо) поза межами обходу 

52 64 52 52 220 58 46 104 

    
Таблиця 3.5.Виїзна робота, 
відрядження, організаційна 
робота 

03.Робота в лікувальному відділі (на рівні 
університету, кафедри) 

1 1 1 1 4 1   1 

Автоматизація обліку та аналізу лікувальної діяльності 



17 

Автоматизація обліку та аналізу лікувальної діяльності 



Курація хворих 10 500 11 346 +8 % 

Консіліуми, медичні наради, ранкові конференції 1695 3 314 +95% 

Оперативні втручання 2 901 3 189 +10 % 

Кількість операцій на рік на 1-го хірурга 50 56 +12% 

Асистування на операціях 1112 2 125 +90% 

Проведено лабораторно-діагностичних досліджень 
(ЕКГ, МРТ, ФДГС та ін.) 

9392 18 806 +100% 

Участь в клінічних обходах в базових відділеннях  1 371 3 804 +177% 

Чергування в стаціонарних відділеннях 218 357 +64% 

Проведено досліджень біопсійного та операційного 
матеріалу 

2015 не 

облік. 
1480 

Участь у судово-медичних експертизах та 
патологоанатомічних розтинах 

23 68  +195% 

Лікувально-профілактична робота 

18 

2015 2016 



24 643 37 144  +50,7% 

191 233  +22% 

2 208 4 397 +99% 

5 600 9 710 +73% 

2015 – не 

облік. 
4779 

Здійснено виїздів по лінії ЕМД по регіону: 108 133 +23% 

Консультативні виїзди в ЛПЗ області : 25 49 +96% 

Консультативна робота 

19 

2015 2016 



1. Динаміка ліжкового фонду та 

кадрове забезпечення 

• Ліжковий фонд: 

• 2015 - 20 ліжок,  

• 2016 - 80 ліжок 

• зростання в 4 рази 

• Штатна чисельність: 

• лікарів - 95,  

• зайнято посад - 51,  

• укомплектованість складає 53,6%,  

• % атестованих складає 75% 

•вища - 40%,  

• І - 25%,  

• ІІ - 10% 

• Штатна чисельність: 

• медсестер - 108,  

• зайнято посад - 82,  

• укомплектованість складає  76%,    

• 44% атестовані 

2. Показники роботи ліжка 

• В приймальному відділенні прийнято: 
• 2015 - 2 930 

• 2016 - 3 937 хворих 

• зростання +34% 

• Госпіталізовано: 
• 2015 - 422 (14,4%) 

• 2016 - 892 (22,7%),   

• Допомога на догоспітальному етапі: 
• 2015 – 2508 (85,6%) 

• 2016 - 3 045 (77,3%),   

• Робота ліжка: 
• 2015 - 107,8 

• 2016 - 284,6 

• Оборот ліжка: 
• 2015 - 19,5 

• 2016 - 11 

• Середнє перебування на ліжку: 
• 2015  - 22,2 

• 2016 - 26 

• Хірургічна активність: 
• 2015  - 57,3 

• 2016    -  55,4 

• Летальність: 
• 2015  - 0 

• 2016  - 0,4 

Університетська клініка НДІ травматології та ортопедії 

20 
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Відділ множинної, 
поєднаної та бойової 

травми 

Науково-
організаційний відділ 

Відділ артрології  
та внутрішньо-

суглобових 
переломів у 

дорослих та дітей 

Лабораторія 
біомеханіки та 

фізіології опорно-
рухового апарату 

Хірургічна частина 

Відділення 
екстреної 
допомоги 

Відділення 
анестезіології і 

інтенсивної терапії 

Відділення 
поєднаної травми 

Відділення  

кісткової патології 

Відділення 
травматології і 

ортопедії для дітей 

Відділення 
відновлювальної 

травматології  
та мікрохірургії 

кисті 

Відділення нейро-
травматології та 

вертебрології 
Операційне 
відділення 

Лікувальна частина 

Амбулаторно-
поліклінічне 
відділення 

 Відділення 
функціональної 

діагностики 
опорно-рухового 

апарату 

Відділення 
рентген-

діагностики 

Відділення 
лабораторних 

досліджень 

Центральне 
стерилізаційне 

відділення 

Відділення 
реабілітації і 
лікувальної 
фізкультури 

Приймальне 
відділення 

Наукова частина  

Університетська клініка - НДІ Травматології та ортопедії 

Клініка НДІ ТО 
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Проведено науково-практичних конференцій, включених до 
реєстру МОЗ 0    2 

Проведено науково-практичних конференцій для лікарів 21   43 

Проведено  семінарів для практикуючих лікарів 56      41 

Отримано патенти на корисну модель 2 12 

Складено Актів впровадження нововведень з лікувальної роботи 3 10 

Кількість виданих методичних рекомендацій та інформаційних листів з 
грифом Українського центру науково-методичної інформації та патентно-
ліцензійної роботи МОЗ 

0 0 

Кількість нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної 
роботи, включених у галузевий реєстр нововведень МОЗ   0 0 

Взято участь у роботі конференцій, з'їздів в інших регіонах України 
 Не 

облікову
валось 

89 

Науково-практична робота 

2015 2016 
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Інтеграція в міжнародну наукову спільноту 

1. Проведено науково-практичні конференції 

за участю міжнародних експертів  - 2 

2. Укладено договори з міжнародною 

науковою спільнотою - 5 

3. Прийнято участь у міжнародних 

наукових конференціях - 21 

4. Опубліковано  робіт в міжнародних 

наукових виданнях - 49 
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Співпраця з системою охорони здоров’я 

1. Кількість викладачів ДНМУ, 

призначених позаштатними  фахівцями 

ДОЗ ОДА          2015 - 11      2016 - 13 

2. Участь в засіданнях атестаційних 

комісій                        80 

3. Участь у засіданнях колегій ДОЗ ОДА, 

проблемних комісіях, медичних нарадах 

міст та районів        67 

4. Організація і участь  в днях 

фахівця          20 
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Розміщення 

інформації 

на сайті 

ДНМУ 

Виступи перед 

населенням з 

публічними 

лекціями, 

публікації в ЗМІ 

тощо : 

2016 - 73 

Санітарно-

просвітницька робота 
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Назва навчального закладу Місце 

Місце у 

загальному 

рейтингу 

Топ 200 

Україна 

Webometric

s 
Scopus 

Підсумкови

й бал 

Національний медичний університет імені 

О.О. Богомольця 
1 20 7 66 14 87 

Донецький національний медичний 

університет 
2 22 65 19 7 91 

Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького 
3 29 52 65 12 129 

Буковинський державний медичний 

університет 
4 33-34 58 35 48 141 

Національний фармацевтичний 

університет 
5 36 22 77 47 146 

Івано-Франківський національний 

медичний університет 
6 39 53 50 53 156 

Дніпропетровська медична академія 7 43 51 102 23 176 

Одеський національний медичний 

університет 
8 51 42 123 32 197 

Вінницький національний медичний 

університет ім. М. І. Пирогова 
9 55-56 29 97 83 209 

Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського 
10 58 90 36 88 214 

Кращі медичні 

навчальні заклади 

України 
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Стратегія розвитку освітньої, лікувальної  

та наукової роботи ДНМУ на 2017-2019 рр. 

Мета 

• Підготовка 
висококваліфікованих 
фахівців та менеджерів у 
системі охорони здоров'я, 
здатних до організації та 
управління процесом 
надання медичної 
допомоги на ринку 
медичних послуг  

• Надання високоякісних 
медичних консультацій 
мешканцям регіону 

• Інтеграція у всеукраїнську 
та міжнародну медичну 
наукову спільноту 

Завдання 

• Впровадження 
інтегрованої системи 
медико-біологічних та 
практичних знань 

• Навчання практичним 
навичкам та вмінню 
застосовувати їх на 
практиці 

• Розробка та 
впровадження 
медичних технологій 



Стратегія розвитку 

п
р

о
д
у
к
т

 
 

1. Розвиток нових 
напрямків та 
спеціальностей 

2. Розвиток сфери 
додаткової освіти 

3. Активна PR-політика 
досягнень та 
можливостей 
університету в сфері 
залучення до 
навчання студентів, в 
т.ч. іноземних  

р
е

з
у
л

ь
т
а

т
 

 

 

1. Збільшення 
охоплення 
освітніми, 
медичними 
послугами 

2. Збільшення 
прибутку 
університету 
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Стратегія розвитку 

о
р

г
а

н
і
з

а
ц

і
я

 
 

1. Розвиток бази для організації 
навчального та лікувального 
процесів на регіональному та 
державному рівнях 

2. Проведення активної кадрової 
політики по залученню до роботи 
в університеті випускників ВНЗ, 
молодих фахівців 

3. Організація та запровадження 
системи менеджменту якості 
освіти та надання медичних 
послуг 

4. Вивчення міжнародного 
досвіду та організація 
міжнародного співробітництва 

5. Проведення стажування 
студентів, молодих вчених, 
викладачів у ВНЗ  України, СНД, 
світу  

р
е

з
у
л

ь
т
а

т
 

 

 

 
1. Розширення та 
завоювання нових 

сегментів ринку 

2. Знайомство з 
передовим 
досвідом 

3. Підвищення 
якості освітнього 
рівня та 
лікувальної роботи 
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Стратегія розвитку 

т
е

х
н

о
л

о
г
і
ї
 
 

 
1. Розвиток нових методів 

навчання : 
• дистанційне; 
• реалізація програми 

"безперервна 
післядипломна освіта". 

2. Застосування нових 
технологій: 
• інтерактивне навчання; 
• електроні підручники; 
• використання 

симуляційного 
обладнання; 

• розвиток телемедичних 
консультацій 

р
е

з
у
л

ь
т
а

т
 

 

 

1. Підвищення 
якості учбового, 
лікувального та 
наукового 

процесу 

2. Зниження 
собівартості 
процесу 
навчання 
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Департамент 

охорони 

здоров'я / 

ДНМУ 
Якість лікувального процесу 

1. Розробка стратегії управління якістю лікувально-
діагностичного процесу  

2. Розвиток нових методів навчання 
- дистанційне навчання 
- реалізація програми «Безперервна 

післядипломна освіта" 
3. Застосування нових технологій у навчальному 

процесі:  
- інтерактивне навчання 
- електронні підручники 
- використання симуляційного обладнання 
- відновлення телемедичних консультацій 

4. Організація сумісної роботи по підготовці та 

затвердженню локальних протоколів надання 
медичної допомоги 

5. Проведення стажування молодих спеціалістів,  
лікарів у ВНЗ та ЛПЗ України, країнах СНД, 
Європи та світу. 

Організаційні заходи 

1. Розвиток бази для організації навчального та 
лікувального процесу, підготовки сумісних 
наказів про надання статусу клінічних баз 

2. Планування та участь у сумісних заходах (колегії, 
вчені ради, медичні наради та інш.) 

3. Призначення та організація роботи обласних 
фахівців (проведення днів фахівця, атестація 
лікарів, акредитація ЛПЗ) 

4. На підставі аналізу стану здоров'я населення на 
виконання державних та регіональних програм 
планування сумісних заходів по підвищенню 
кваліфікації лікарів, проведення науково-
практичних конференцій, семінарів, тренінгів 

Кадрове забезпечення галузі 

1. На підставі аналізу кадрового забезпечення галузі 
- підготовка та розподіл фахівців згідно потреб 
регіону, визначивши пріоритетні напрямки: 
первинна і екстрена медична допомога 

2. Розробка програми підготовки керівників охорони 
здоров'я і відновлення підготовки менеджерів, 
підвищення конкурентоспроможності головних 
лікарів на ринку медичних послуг 

3. Інтеграція медичних працівників регіону в 
міжнародну медичну спільноту 

4. Організація та втілення програм 
передатестаційної підготовки молодших 
медичних працівників 

5. Вдосконалення системи передатестаційної 
підготовки лікарських кадрів, введення до 
навчального курсу обов’язкового відпрацювання 
практичних навичок 

Інформаційна робота з населенням 

1. Розробка інформаційної стратегії з формування у 
населення навичок здорового способу життя та 
профілактики основних видів захворювань 

2. Відновлення телевізійної програми на каналі  
ДоТе Бе за участю співробітників департаменту, 
ДНМУ та практикуючих лікарів 

3.  Сумісна участь працівників департаменту та 
фахівців ДНМУ у виступах на TV, радіо, в ЗМІ 

4. Активна  PR-політика досягнень та можливостей 
університету в сфері залучення до навчання 
студентів, у т.ч. іноземних 

Соціальне партнерство ДНМУ з галуззю охорони здоров’я 

Алгоритм співпраці ДНМУ з департаментом охорони здоров’я ДОВЦА 
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ДНМУ  

міські / районні 

відділи охорони 

здоров'я 

ЛПЗ міст та 

районів 

 

 

 

Якість лікувально-

діагностичного процесу 

1. Організація практично-
орієнтованого навчання "знання-
вміння - навички" 

2. Підготовка та затвердження 
графіків консультативних 
прийомів співробітників кафедр 

3. Організація та проведення 
консиліумів, клінічних обходів, 
патолого-анатомічних 
конференцій, чергування, участь 
у операціях та інше. 

 

 

Організаційні заходи 

1. Розвиток бази для організації 
навчального та лікувального 
процесу. Підготовка та підписання 
угод про співпрацю 

2. Участь у сумісних заходах 
(медичні наради, дні фахівця) 

3. Участь лікарів у науково-
практичних конференціях, 
семінарах, днях фахівця, 
тренінгах 

 

Кадрове забезпечення  

1. На підставі аналізу кадрового 
забезпечення галузі - підготовка 
та розподіл фахівців згідно 
потреб міста / району 

2. Розробка програми підготовки 
керівників охорони здоров'я і 
відновлення підготовки 
менеджерів, підвищення 
конкурентоспроможності 
головних лікарів на ринку 
медичних послуг 

 

Інформаційна стратегія 

1. Сумісна участь медичних 
фахівців міст та районів і 
співробітників у виступах на 
місцевих каналах, радіо, ЗМІ 

2. Активна  PR-політика досягнень 
та можливостей університету в 
сфері залучення до навчання 
студентів, у т.ч. іноземних 

 

Алгоритм співпраці ДНМУ з галуззю охорони 

здоров’я міст та районів 



• Підготувати пропозиції до алгоритмів співпраці ДНМУ з галуззю 
охорони здоров’я, затвердити сумісним наказом директора 
департаменту та ректора ДНМУ 

• строк – до 25.04.2017 року 

• Вжити заходів по створенню тренінгового центру ОЦ ЕМД для 
організації підготовки медичних працівників та парамедиків для 
роботи на станціях швидкої медичної допомоги 

• строк – протягом ІІ кварталу 2017 року 

• Залучати фахівців університету, обласних позаштатних спеціалістів 
до роботи атестаційних комісій, акредитації закладів охорони 
здоров’я та днях фахівця 

• строк - постійно 

Пропозиції до рішення підсумкової 

колегії Департаменту охорони здоров’я 

ДонОДА 
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Дякуємо за увагу ! 


