
Примірне 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про лікарню відновного (реабілітаційного) лікування 

 

І. Загальні положення Лікарні 

 

1.1. Лікарня відновного (реабілітаційного) лікування (далі – Лікарня) є 

структурним підрозділом багатопрофільної лікарні відновного 

(реабілітаційного) лікування, що входить до складу госпітального округу та 

забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) консультативної і 

стаціонарної медичної допомоги з відновного (реабілітаційного) лікування 

населення території обслуговування. 

1.2. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами МОЗ України про Центр, законодавчими та 

нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також 

цим Положенням. 

1.3. Лікарня створюється за рішенням органу управління охорони 

здоров’я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і є йому 

підзвітним. 

1.3. Лікарня може функціонувати як комунальне некомерційне 

підприємство та розташовуватись у місті обласного значення або в 

адміністративній одиниці (район, місто), що входить до складу 

«госпітального округу». 

1.4. Лікарня та адміністративна територія, що нею обслуговується, визначається органом 

управління охорони здоров’я, якому вона підпорядковується, в залежності від потреби населення в плановій 

медичній допомозі, чисельності населення, зони обслуговування, фактичного забезпечення населення 

ліжковим фондом та його спеціалізацією. 
1.5. Лікарня є юридичною особою і може укладати договори про 

закупівлю медичних послуг на основі контрактних відносин між замовником 

і постачальником медичних послуг. 

1.6. Потужність Лікарні визначається кількістю ліжок. 

1.7. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або 

пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових приміщень 

відповідають діючим санітарно-гігієнічним і протиепідемічним нормам та 

правилам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам. 

1.8. Лікарня забезпечує стаціонарне лікування хворих різних вікових 

груп з наслідками: травм, ортопедичних, неврологічних, дитячих 

захворювань, хірургічних втручань, хвороб органів кровообігу, дихання, 

травлення, сечостатевої системи та інших захворювань, які потребують 

комплексу відновних (реабілітаційних) заходів з метою скорішого 
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відновлення працездатності хворих, попередження їх інвалідності та 

повернення їх до активного способу життя. 

1.9. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній умов для 

надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної відновної (реабілітаційної) 

медичної допомоги, визначається під час державної акредитації Лікарні. 

1.10. Впровадження господарської діяльності з медичної практики в 

Лікарні підтверджується наявністю ліцензії. 

1.11. Лікарня є організаційно-методичним центром з питань 

відновного лікування, медичної реабілітації для всіх медичних закладів, 

лікувально-профілактичних установ госпітального округу (області). 

1.12. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і середніх 

медичних учбових закладів (III – IV рівнів акредитації), медичних 

факультетів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів. 

1.13. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у терміни, 

затверджені Державним комітетом статистики України та Міністерством 

охорони здоров’я України. 

 

ІІ. Основні завдання Лікарні 

 

2.1. Надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної 

допомоги з відновлення (реабілітації) функцій систем і органів хворих в 

наслідок порушень їх при ускладненнях захворювань та травм.  

2.2. Повне або часткове відновлення працездатності хворих. 

2.3. Своєчасне та якісне проведення відновного (реабілітаційного) 

лікування хворих з використанням комплексу сучасних методів. 

2.4. Диференційований підхід до вибору методів та засобів відновного 

лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів 

безперервності, наступності, послідовності та етапності, індивідуального 

підходу в організації та здійсненні програм відновного лікування. 

2.5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані та 

високоспеціалізовані відділення інших закладів охорони здоров’я у випадку 

погіршення стану здоров’я хворих. 

2.6. Забезпечення належного лікувально-охоронного, санітарно-

гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи лікарні. 

2.7. Організаційно-методичне керівництво закладом, кабінетами, 

відділеннями відновного (реабілітаційного) лікування. 

2.8. Організація матеріально-технічного забезпечення Лікарні, 

розробка заходів щодо планового розвитку на перспективу. 

 2.9. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи сучасних 

методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів 

надання медичної допомоги. 

 2.10. Організація і проведення заходів щодо раціонального 

використання кадрових ресурсів, підвищення їх професійної кваліфікації.  
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ІІІ. Функції Лікарні 

 

Відповідно до завдань Лікарня забезпечує: 

3.1. Своєчасну обґрунтовану госпіталізацію хворих у лікарню 

відповідного (реабілітаційного) лікування. 

3.2. Відповідну санітарну обробку хворих та застосовує інші 

протиепідемічні заходи з метою попередження внутрішньолікарняних 

інфекцій. 

3.3. Своєчасну організацію та проведення відновного 

(реабілітаційного) лікування хворих за індивідуальними програмами згідно з 

діючими стандартами діагностично-лікувального процесу у відділеннях 

відновного лікування, протоколів відновного лікування, з використанням 

усіх сучасних засобів і методів відновного лікування. 

3.4. Динамічне спостереження за станом здоров`я хворих з метою 

своєчасної діагностики ускладнень чи загострень хронічних захворювань та 

невідкладних станів. 

3.5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані та 

високоспеціалізовані лікувально-профілактичні заклади вторинного та 

третинного рівнів надання медичної допомоги. 

3.6. При неможливості повного відновлення, у відділенні, 

застосовуються реабілітаційні методи для пристосування хворих до 

самообслуговування відповідно до нових умов життя, що виникли внаслідок 

хвороби або травми. 

3.7. Консультативну допомогу хворим із залученням лікарів-

консультантів інших спеціалізованих закладів охорони здоров’я. 

3.8. Запровадження в практику нових сучасних методів і засобів 

відновного (реабілітаційного) лікування, яка базується на досягненнях 

сучасної медичної науки і практики, принципах доказової медицини тощо. 

3.9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності працюючого 

населення в установленому порядку; 

3.10. Наступність та взаємозв`язок у роботі з іншими закладами 

охорони здоров’я, що направляють хворих на відновне (реабілітаційне) 

лікування, а також закладами медико-соціального забезпечення, фондами, 

громадськими та іншими організаціями. 

3.11. Проведення клінічних розборів випадків не обгрунтованого 

направлення на відновне лікування, порушень у веденні хворого на етапах 

лікування, неефективності проведених відновних заходів тощо. 

3.12. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації лікарів і середнього 

медичного персоналу Лікарні в установленому порядку. 

3.13. Своєчасне забезпечення органів виконавчої влади та 

територіальних органів охорони здоров’я інформацією про надзвичайні 
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ситуації та випадки, згідно чинного законодавства та інструктивно-

директивних документів. 

3.14. Забезпечення співпраці з медичними і немедичними закладами, 

установами та громадськими організаціями для виконання функцій, 

покладених на Лікарню в т.ч. у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. 

3.15. Надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони 

здоров’я території обслуговування з питань забезпечення відновної 

(реабілітаційної) медичної допомоги на вторинному рівні. 

 

IV. Керівництво Лікарні  

 

4.1. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, який є лікарем-

організатором охорони здоров’я і має не нижче першої кваліфікаційної 

категорії. 

4.2. Головний лікар Лікарні призначається на умовах контракту, в 

якому прописано: строк найму, права, обов’язки, відповідальність, умови 

його матеріального забезпечення, тощо. 

4.3. Головний лікар Лікарні у своїй роботі безпосередньо 

підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області або 

одному із його заступників. 

4.4. Головний лікар Лікарні самостійно вирішує питання діяльності 

Лікарні відповідно до Положення. 

4.5. Головний лікар Лікарні діє без довіреності від імені Лікарні, 

представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших організаціях, у 

відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію 

Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні у межах та у визначеному 

законодавством порядку. 

4.6. Головний Лікар: розпоряджається коштами та майном Лікарні у 

відповідності до чинного законодавства України; укладає договори (у тому 

числі щодо надання спеціалізованої медичної допомоги), видає довіреності, 

відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в 

установленому порядку; в межах компетенції – видає накази та інші 

розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників 

Лікарні; вирішує інші питання діяльності Лікарні у відповідності до чинного 

законодавства. 

4.7. Головний лікар Лікарні, його заступники та керівники структурних 

підрозділів є офіційними представниками Лікарні, діють в межах своїх 

повноважень та компетенції і представляють інтереси Лікарні в органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та 

організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними 

особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень. 

 

V. Організаційна структура Лікарні 
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Основними структурними підрозділами Лікарні є: 

5.1. Адміністрація лікарні: керівництво лікарні; фінансово-

економічний відділ; бухгалтерія.  

5.2. Стаціонарна служба: приймальне відділення; відділення для 

реабілітації пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату; 

неврологічне відділення відновного лікування; загально-реабілітаційне 

відділення; дитяче відділення відновного лікування. 

5.3. Допоміжні відділення: центральне стерилізаційне відділення; 

відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги; 

медичний архів. 

5.4.  Господарча частина: відділ технічного обслуговування; 

харчоблок; пральня; гараж. 

 

VI. Контроль та перевірка діяльності Лікарні 

 

6.1. Внутрішній контроль якості надання відновного (реабілітаційного) 

лікування здійснюється шляхом експертизи якості наданої медичної 

допомоги відповідно до вимог державних стандартів, нормативів, 

уніфікованих та локальних клінічних протоколів. 

6.2. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги 

покладається на завідувачів відділеннями та керівників інших підрозділів 

Лікарні з використанням матеріалів лікувально-консультативних комісій, 

клініко-патологоанатомічних конференцій. 

6.3. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів Лікарні 

покладається на заступників головного лікаря за напрямками їх діяльності та 

обов’язково включає експертизу випадків ускладнень, повторної 

госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року, випадків 

захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи 

тимчасової непрацездатності), випадків з розбіжністю діагнозів, випадків, що 

супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів. 

6.4. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань 

організації управління якістю медичної допомоги в Лікарні покладаються на 

медичну раду закладу, яку очолює головний лікар закладу. 

 

 

 

  
 

 


