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ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ



РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ І ВСТУПНІ ЗВЕДЕННЯ

1.1. Положення розроблено відповідно до вимоги наказу МОЗ України № 198 від                  
28.12.1992 р.

1.2. Поліклініка розташована на першому поверсі будинку міської клінічної лікарні №30, є 
її структурним підрозділом. Поштова адреса: 61024, м. Харків, вулиця Гуданова 5/7.

1.3. Підкоряється головному лікарю міської клінічної лікарні №30. 
1.4. Поліклініка надає спеціалізовану отоларингологічну консультативну допомогу, 

спрямованим лікарем ЛОР кабінетів районних поліклінік міста Харкова, а в необхідних
випадках - і лікувальну амбулаторну допомогу (чи стаціонарну) 

1.5. Загальна площа приміщень поліклініки - 213,6 м2., потужність - 90 відвідувань у зміну.
1.6. Поліклініка забезпечена медичним устаткуванням, приладами й інструментарієм 

відповідно до діючих нормативів.
1.7. Приміщення забезпечені освітленням, централізованим опаленням, водопостачанням, 

каналізацією.
1.8. Приміщення поліклініки забезпечені внутрішнім і зовнішнім зв'язком.
1.9. На амбулаторному консультативному прийомі працюють лікарі - отоларингологи. 

Прийом дітей ведеться в окремий потік.
1.10. Лікарі поліклініки працюють у тісному контакті з кафедрою ЛОР хвороб ХМАПО, 

співробітники якої надають систематичну консультативну допомогу лікарям 
поліклініки

1.11. У холі поліклініки розташований аптечний кіоск виробничого колективу «Астарта». 

РОЗДІЛ 2.
ГОЛОВНІ ЦІЛІ Й ОСНОВНІ ЗАДАЧІ.

2.1.      Головними цілями роботи поліклініки є:
2.1.1.   Надання лікарям ЛОР кабінетів районних поліклінік міста, що направляють                    

пацієнтів на консультацію, якісної спеціалізованої консультативної допомоги в 
діагностиці, обстеженні і лікуванні захворювань ЛОР органів.

2.1.2.  Надання методичної допомоги лікарям ЛОР кабінетів міста в організації роботи, в 
діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань ЛОР органів.

2.1.3.   При необхідності надання лікувальної амбулаторної, а за показаннями стаціонарної 
допомоги.

2.1.4.   Відбір хворих на госпіталізацію й оперативне лікування в стаціонарах лікарні.
2.1.5.   Надання консультативної допомоги хворим, спрямованим на консультацію зі 

стаціонарів міста різного профілю.
2.2.      Ці цілі досягаються шляхом рішення наступних задач:
2.2.1.   Постійне удосконалювання взаємодії і спадкоємності з ЛОР кабінетами поліклінік 

міста, зі стаціонаром лікарні, кафедрою ЛОР хвороб ХМАПО.
2.2.2.   Розвиток матеріально - технічної бази, впровадження досягнень науково - технічного 

прогресу в практику роботи.
2.2.3.  Забезпечення готовності роботи поліклініки в екстремальних умовах.
2.2.4.  Соціальний розвиток колективу.
2.2.5.  Раннє виявлення захворювань. Особлива увага онкологічним і професійним 



захворюванням.
2.2.6.  Своєчасне, повне і якісне обстеження хворих на базі поліклінік міста, а при 

необхідності підрозділів лікарні № 30.
2.2.7.  Своєчасна госпіталізація, своєчасний початок активного комплексного 

лікування в амбулаторних чи стаціонарних умовах.
2.2.8.  Своєчасна діагностика і лікування ускладнень.
2.2.9.  Підбор, облік, розміщення, атестація, підвищення кваліфікації і виховання кадрів.
2.2.10.Створення безпечних умов праці і відпочинку персоналу.
2.2.11.Ведення затвердженої медичної документації.
2.2.12.Облік результатів персоналу і контроль поточної діяльності.
2.2.13.Забезпечення комфортабельних побутових і психоемоційних умов 

під час консультативного прийому.
2.2.14.Дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології.
2.2.15.Забезпечення безперебійної роботи медичної апаратури.
2.2.16.Забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів, 

достатнього забезпечення засобами і матеріалами медичного і 
господарського призначення.

2.2.17.Дотримання норм і правил техніки безпеки, охорони праці і протипожежної 
безпеки, вимог санітарно - гігієнічного і проти епідеміологічного режиму.

РОДІЛ 3.

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ШТАТНА СТРУКТУРА АПАРАТУ КЕРУВАННЯ

3.1.      Згідно погодження Директора Департаменту Харківської міської ради від 
12.07.18 р. для поліклініки при КНП «МКЛ №30» ХМР був установлений 
наступний штат:

завідувач поліклініки лікар отоларинголог в/к                                          1пос.
лікар – отоларинголог дитячий б/к                                                              1.75пос.
лікар – отоларинголог дитячий 1/к                                                              2.5пос.
лікар – отоларинголог в/к                                                                             3.75пос.
лікар – отоларинголог 2/к                                                                             0.25пос.
лікар – отоларинголог 1/к                                                                             1.5пос.
лікар – отоларинголог                                                                                   0.5пос.
старша мед. сестра поліклініки в/к                                                              1пос.
медична сестра поліклініки в/к                                                                    3пос.
медична сестра поліклініки                                                                          3.25пос.
мед. реєстратор                                                                                              2.5пос.
вчитель – дефектолог в/к                                                                              1пос.
вчитель – дефектолог 2/к                                                                              1пос.
молодша мед. сестра                                                                                      3.5пос.
завідувач сурдологопедичиним кабінетом лікар 
отоларинголог дитячий                                                                                 1пос.
лікар невропатолог дитячий в/к                                                                   1пос.
Мед. Сестра поліклініки в/к                                                                         1пос
Логопед б/к                                                                                                     1пос.



Мол. мед. Сестра                                                                                            0.5пос.
завідувач сурдологопедичиним кабінетом для дорослих 
хворих лікар отоларинголог в/к                                                                    1пос.
Лікар отоларинголог 1/к                                                                                 1пос.
Лікар невропатолог в/к                                                                                   1пос.
Мед. Сестра поліклініки                                                                                 1пос.
Мед. Сестра поліклініки 1/к                                                                           1пос.
Мол. Мед. Сестра                                                                                            1пос.
Вчитель дефектолог в/к                                                                                  1пос.
Вчитель дефектолог 2/к                                                                                  0.5пос.

ВСЬОГО ПО ПОЛІКЛІНІЦІ                                                                          38.5пос.

3.2. Схема організаційно – штатної структури апарата керування

3.3.      В обстеженні і лікуванні пацієнтів використовуються діагностичні і лікувальні 
можливості наступних кабінетів: сурдологічного і сурдологопедичного кабінетів для 
дорослих, кабінети слухопротезування, сурдологічного кабінету для дітей, кабінету 
фізичних методів лікування та кріохірургічний кабінет.



РОЗДІЛ 4.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЛІКЛІНІКИ.

4.1.     Робота поліклініки організована по шестиденному тижню з 800 до 1700 ( в дві зміни).

4.2.     Медичний реєстратор працює з 730 по направленнях ЛОР лікарів поліклінік міста 
записує хворих на консультаційний прийом (при відсутності ЛОР лікаря в районній 
поліклініці - по направленнях дільничних педіатра і терапевта). У статистичному талоні
вказується прізвище лікаря, кабінет, черговість. Необхідний фахівець визначається 
реєстратором по змісту направлення. У першу чергу записуються інваліди й учасники 
ВОВ, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, учасники бойових дій.

4.3.     Прийом дітей ведеться дитячим отоларингологом.
4.4.     Хворі в порядку черговості, зазначеної в статистичному талоні, оглядаються 

консультантами. В амбулаторну карту заносяться скарги, анамнез, об’єктивні дані, 
оцінюються надані пацієнтом аналізи, установлюється діагноз захворювання, 
працездатність, рекомендоване лікування, а також місце лікування (амбулаторне, 
стаціонарне).

4.5.      За призначеннями в амбулаторній карті, а в необхідних випадках за рецептами провізор
аптечного кіоску відпускає (продає) хворим лікарські засоби.

            Асортимент медикаментів і фітопрепаратів у кіоску формується з максимальним 
врахуванням призначень лікарів.

4.6.      При необхідності термінової госпіталізації хворий через прийомне відділення лікарні 
направляється в стаціонар.

4.7.      Якщо наявних даних обстежень не досить для встановлення діагнозу призначається 
додаткове обстеження КТ ППН (при хронічних захворюваннях) і повторна явка на 
консультацію з додатковими обстеженнями.

4.8.      При необхідності планового хірургічного лікування в стаціонарі хворим видається 

«памятка» про обсяг необхідних досліджень у поліклініці за місцем проживання, 
необхідній медикаментозній передопераційній підготовці. На повторному огляді 
консультант оцінює дані обстеження, а мед. сестра записує хворого на госпіталізацію 
на визначений день, у який хворий йде відразу в прийомне відділення.

4.9.      Після оформлення карти амбулаторного хворого лікар оформляє стат. талон і талон 
передається мед. реєстратору для щоденного обліку.

4.10.    У необхідних випадках хворий направляється на додаткове обстеження чи лікування в 
спеціалізовані кабінети - сурдологічний, кріохірургічний, у лабораторію для 
цитологічного і бактеріологічного, клінічного обстеження. При необхідності 
залучається для консультації невропатолог, окуліст, терапевт, стоматолог.

4.11.    У складних для діагностики і лікування випадках надається консультація 
співробітниками кафедри ЛОР хвороб ХМАПО, базою якої є МКЛ № 30. Консультації 
одним зі співробітників кафедри здійснюються в поліклініці щодня з 1200 годин. Хворі 
на консультацію до них направляються і представляються лікарями поліклініки і 
лікарями ЛОР кабінетів міста.

               Розробив завідувач поліклінікою
               При КНП «МКЛ №30» ХМР                                                 І.А. Кулініч
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