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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Метою діяльності лікаря-нарколога є надання спеціалізованої лікувально-

діагностичної та консультативної наркологічної  допомоги населенню; впровадження 

нових прогресивних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації 

наркозалежних та хворих на хронічний алкоголізм і токсикоманії; проведення 

організаційно-методичної роботи за своєю спеціальністю серед медичних працівників 

суміжних спеціальностей; формування у населення здорового способу життя; проведення 

аналізу захворюваності населення на алкоголізм, токсикоманії та наркоманії, яке 

проживає на території обслуговування закладу охорони здоров’я; розробка, планування i 

впровадження заходів щодо зниження захворюваності населення на хронічний алкоголізм, 

токсикоманії та наркоманії та інвалідності населення внаслідок цих хвороб. 

1.2. Лікаря-нарколога  призначає на посаду та звільняє з неї керівник закладу 

охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства. 

1.3. У своїй роботі лікар-нарколог керується чинним законодавством України про 

охорону здоров»я, Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами, 

що регулюють діяльність закладів охорони здоров’я загалом та організацію наркологічної 

допомоги зокрема. 

1.4.Робочим місцем лікаря-нарколога є   кабінет лікаря-нарколога закладу охорони 

здоров»я, обладнаний відповідно до табеля оснащення наркологічних кабінетів,та інші 

місця, пов’язані з виконанням службових обов’язків. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Для виконання своїх функцій лікар-нарколог зобов’язаний: 



2.1. Проводити амбулаторний прийом пацієнтів за графіком, затвердженим 

адміністрацією поліклініки, регулюючи потік відвідувачів шляхом раціонального 

розподілу повторних прийомів та першочергового прийому пацієнтів, які мають на це 

право. 

2.2. Застосовувати  сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та 

реабілітації хворих на алкоголізм, наркоманії та токсикоманії. 

2.3. Проводити кваліфіковане амбулаторне лікування пацієнтів з  алкоголізмом, 

токсикоманією та наркоманією відповідно до клінічних протоколів, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я України, та даних з доведеною ефективністю. 

2.4. Проводити  диспансеризацію хворих на алкоголізмом, токсикоманією та 

наркоманією. 

2.5. Надавати невідкладну та швидку медичну допомогу хворим на алкоголізмом, 

токсикоманію та наркоманію та при неврологічних порушеннях, які виникли в наслідок 

токсичної дії алкоголю, наркотиків та токсичних препаратів.   

2.6. Здійснювати нагляд за  побічними реакціями/діями лікарських засобів. 

2.7. Консультувати пацієнтів за направленням лікарів інших спеціальностей в ому 

числі  і вдома. 

2.8.Організовувати  лікування пацієнтів у денному стаціонарі. 

2.9. Здійснювати відповідно до показників своєчасну госпіталізацію пацієнтів. 

2.10. Забезпечувати наступність між амбулаторно-поліклінічним закладом та 

стаціонаром в обстеженні та лікуванні пацієнтів. 

2.11.  Співпрацювати з педагогічними колективами шкіл, ПТУ та представниками 

громадських організацій та установ з метою профілактики зловживання молоддю 

спиртними напоями, наркотиками та токсичними речовинами, тютюном. 

1.12. Співпрацювати з органами внутрішніх справ з питань  профілактики 

зловживання населенням спиртними напоями, наркотиками та токсичними речовинами, 

тютюном та медичного забезпечення хворих. 

2.13.Проводити серед населення санітарно-просвітню роботу для поширення серед 

населення медичних знань з  метою запобігання зловживання спиртними напоями, 

наркотиками та токсичними речовинами, тютюном. 

2.14. Дотримуватися у своїй роботі принципів деонтології. 

2.15. Здійснювати аналіз захворюваності за своїм профілем та розробляти заходи з 

її зниження на території обслуговування закладу охорони здоров’я. 

2.16. Вести медичну документацію. 

2.17. Контролювати правильне ведення медичної документації медсестрою 

кабінету. 

2.18. Забезпечувати безпечні умови перебування пацієнтів у кабінеті під час 

лікувально-діагностичного та консультативного процесів. 

 2.19. Працювати в тісному контакті з лікарями терапевтичного, 

неврологічного,інфекційного, хірургічного, рентгенологічного, 

імунологічного,фізіотерапевтичного профілів, із спеціалістами з функціональної 

діагностики. 

2.20. Забезпечувати конфіденційність інформації про пацієнтів. 

2.21. Проводити практичні заняття для лікарів загальної практики — сімейних 

лікарів з питань надання первинної медико-санітарної допомоги при алкоголізмі, 

токсикоманіях, наркоманіях. 

2.22. Планувати роботу та щомісяця аналізувати її результати. 

2.23. Контролювати своєчасне виконання призначень пацієнтами на 

амбулаторному лікуванні. 

2.24. Інформувати лікарів суміжних спеціальностей про досягнення медичної науки 

та передовий практичний досвід з питань профілактики, діагностики та лікування хворих 

на алкоголізм, токсикоманії, наркоманії та щодо їх  реабілітації. 



2.25. Виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, 

дотримуватися правил користування апаратурою та обладнанням, правил профілактики 

внутрішньо лікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом. 

2.26. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку закладу. 

2.27. Керувати роботою підпорядкованого середнього медичного персоналу. 

2.28. Звітувати про свою роботу в установлені строки відповідно до форм 

статистичної звітності. 

2.29. Постійно удосконалювати свій професійний рівень.    

2.30. Отримувати інформовану згоду пацієнтів на медичне втручання. 

  

3. ПРАВА 

 

Лікар-нарколог має право: 

3.1. Одержувати необхідну для виконання обов’язків інструктивну та методичну 

інформацію. 

3.2. Призначати та відміняти діагностично-лікувальні заходи залежно відстану 

пацієнта. 

3.3. У разі виникнення у пацієнта ургентного стану самостійно приймати рішення 

щодо його госпіталізації. Планову госпіталізацію погоджувати із завідувачем відділення. 

3.4. Залучати лікарів інших спеціальностей до проведення консультацій пацієнтам. 

3.5. Брати участь у нарадах з питань оцінки своєї роботи. 

3.6. Бути захищеним від професійних захворювань та заражень. 

3.7. Раз на п’ять років підвищувати свою кваліфікацію в навчальних закладах 

післядипломної освіти. 

3.8. Проходити атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної 

категорії. 

3.10. Вимагати від адміністрації забезпечення робочого місця необхідним 

обладнанням, устаткуванням та канцтоварами для виконання службових обов’язків. 

3.11. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи,впровадження нових форм та 

методів обслуговування пацієнтів. 

3.12. На правовий та соціальний захист. 

3.13. Брати участь у роботі лікарського самоврядування, професійної асоціації 

лікарів. 

3.14. Брати участь у роботі професійних наукових конференцій, семінарів, 

симпозіумів. 

3.15. Мати доступ до інтернету з метою швидкого отримання необхідної наукової 

та методичної професійної інформації. 

3.16. Віддавати розпорядження підпорядкованому середньому медичному 

персоналу та контролювати його роботу. 

3.17. Вносити пропозиції щодо заохочування та накладення стягнень на середній та 

молодший медичний персонал, який йому підпорядковано. 

 

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

 

4.1. Лікар- нарколог несе відповідальність засвою діяльність відповідно до чинного 

законодавства та нормативно-правових актів, що визначають діяльність закладів охорони 

здоров’я, та за організацію наркологічної допомоги населенню. 

4.2. Робота лікаря- нарколога оцінюється завідувачем відділення (керівником 

закладу охорони здоров»я) відповідно до стандартів технологій лікувально-

діагностичного процесу та показників діяльності лікаря. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 



 

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію 

наркологічної допомоги населенню. 

5.2. Основи медичного права. 

5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-нарколога. 

5.4. Особливості організації наркологічної допомоги населенню. 

5.5. Показники роботи закладу охорони здоров»я. 

5.6. Організацію роботи  лікарсько-консультативної та  медико-соціальної 

експертної комісії. 

5.7. Нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини. 

5.8. Етіологію, патогенез та клініку алкоголізму, алкогольних психозів, 

токсикоманій та наркоманій.  

5.9. Сучасні методи лікування пацієнтів з алкоголізмом, алкогольними психозами, 

токсикоманіями та наркоманіями.  

5.10. Клінічні протоколи, затверджені Міністерством охорони здоров’я України за 

спеціальністю «Наркологія». 

5.11. Методику обстеження пацієнтів з алкоголізмом, алкогольними психозами, 

токсикоманіями та наркоманіями. 

5.12. Диференційну діагностику при алкоголізмі, алкогольних психозах, 

токсикоманіях та наркоманіях. 

5.13. Загальні принципи рефлексотерапії, психотерапії, соціальної 

реабілітації,реадаптації наркологічних хворих. 

5.14. Діагностику, терапію основних   неврологічних порушень пов»язаних з 

хронічним алкоголізмом, наркоманією та токсикоманією.  

5.15. Невідкладну допомогу  при  основних   неврологічних порушень пов»язаних з 

хронічним алкоголізмом, наркоманією та токсикоманією. 

5.16. Методи  реабілітації, диспансеризації та експертизи непрацездатності при 

алкоголізмі, алкогольних психозах, токсикоманіях та наркоманіях.. 

5.17.  Основи суміжних дисциплін (психіатрію, дитячу психіатрію,  неврологію, 

терапію, нейрофізіологію, медичну психологію,  клінічну фармакологію). 

5.18.  Етіологію, патогенез, клінікуімунозалежних хвороб, у тому числі набутого 

імунодефіциту (СНІД). 

5.19.   Методи пропаганди здорового та тверезого способу життя, профілактики 

СНІД. 

5.20. Правила  та методи  надання швидкої та  невідкладної медичної допомоги при 

алкоголізмі, токсикоманіях та наркоманіях. 

5.21. Сучасну класифікацію наркологічних хвороб. 

5.22.  Права пацієнтів закладу охорони здоров»я. 

5.23. Правила призначення та обліку наркотичних, отруйних, токсичних та 

сильнодчих лікарських засобів. 

5.24. Клініку, діагностику та тактику дій при особливо небезпечних інфекційних 

хворобах. 

5.25. Правила оформлення медичної документації. 

5.26. Сучасну літературу та періодику за спеціальністю, методи її аналізу та 

узагальнення. 

5.27. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу. 

5.28. Правила охорони праці та протипожежного захисту. 

5.29. Організацію системи безпеки перебування  пацієнтів у закладі охорони 

здоров’я. 

5.30. Правила користування апаратурою та обладнанням, комп’ютером. 



5.31. Особливості профілактики внутрішньолікарнянихі інфекцій та професійних    

захворювань . 

5.32. Правила медичної деонтології. 

5.33. Основи статистичного оброблення результатів досліджень. 

5.34.Передові інформаційні технології. 

 

6. КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ 
 

6.1. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр)за напрямом підготовки«Медицина», 

спеціальність «Лікувальна справа». Інтернатура за фахом «Наркологія». 

6.2. Відповідність стажу роботи за фахом та наявності кваліфікаційної категорії з 

наркології. 

 

7. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСIЄЮ, ПОСАДОЮ 

 

7.1. У своїй діяльності лікар- нарколог безпосередньо підпорядковується завідувачу 

відділенням  та заступникам головного лікаря  з медичної роботи та експертизи 

тимчасової непрацездатності. 

7.2. Лікарю- наркологу  підпорядкований середній та молодший медичний 

персонал, який працює в наркологічному кабінеті. 

7.3. У межах поліклініки лікар- нарколог зв’язки з адміністрацією, бухгалтерією, 

відділом кадрів, реєстратурою, діагностичною службою, лікарями-спеціалістами 

поліклініки, комісією з контролю якості роботи, комісією з профілактики внутрішньо 

лікарняної інфекції, відділенням профілактики, протираковою комісією, 

протитуберкульозною комісією, службою охорони праці, господарчою частиною,відділом 

медстатистики.  

7.4. Професійні зв’язки за межами поліклініки лікар - нарколог має зі 

стаціонарними наркологічними відділеннями,   станцією швидкої медичної допомоги, 

лікарською асоціацією за спеціальністю, медичною бібліотекою, базами підвищення 

кваліфікації, обласною атестаційною комісією. 

7.5. У разі короткотривалої відсутності медичну допомогу пацієнтам з  

алкоголізмом, токсикоманіями та наркоманіями   надає лікар, з яким лікар-нарколог 

працює за принципом взаємозамінності. 

 

Візи: 

Юрисконсульт 

__________________ _____________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«___» __________________ 20____ р. 

 

З інструкцією ознайомлений(-а): 

__________________ _____________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«___» __________________ 20___ р. 

 

 

Посадову інструкцію підготували 

Геннадій СЛАБКИЙ, 

д-р мед. наук, професор кафедри організації вищої освіти та управління охорони 

здоров’я Донецького національного медичного університету імені М. Горького, 

Василь КРУЧАНИЦЯ, 

головний лікар Закарпатського обласного наркологічного диспансеру 
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