
ПОЛОЖЕННЯ 
про гінекологічне відділення лікарні планового лікування 

 
I. Загальні положення 

 
1.1. Гінекологічне відділення (далі – Відділення) є структурним 

підрозділом лікарні планового лікування (далі – Лікарня), де надається 
планове лікування пацієнтам з гінекологічними захворюваннями в 
цілодобовому режимі. 

1.2. Відділення в складі Лікарні, утворюється згідно наказів МОЗ 
України від 05.10.2011 № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів 
МОЗ України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення 

реформування системи охорони здоровя у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та місті Києві» та від 28.10.2002 № 385 «Про 

затвердження переліків закладів охорони здоровя, лікарських, провізорських 
посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах 

охорони здоровя». 
1.3. Відділення у своїй діяльності керується Законом України № 2801-

12 від 12.06.2011 «Основи законодавства України про охорону здоров'я». 
1.4. Забезпечення Відділення медичним обладнанням та матеріалами, 

м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем 
оснащення (Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 734 «Про затвердження 
табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 
структурних підрозділів лікарні планового лікування»). 

 
II. Основні завдання Відділення 

 
2.1. Цілодобове надання стаціонарної планової медичної допомоги 

пацієнтам з гінекологічною патологією, вагітним у передпологовому періоді, 
які доставлені санітарним транспортом або самостійно. 

2.2. Забезпечення обсягу та якості медичної допомоги пацієнтам 
гінекологічного профілю згідно з клінічними протоколами надання медичної 
допомоги (далі – Протоколи) за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» 
відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-Ш. 

2.3. Забезпечення ефективного використання ліжкового фонду шляхом 
скорочення термінів перебування пацієнтів на ліжках. 

 
III. Функції Відділення 

 
3.1. Забезпечення діагностики і лікування пацієнтів з гінекологічними 

захворюваннями, які поступають до Лiкарнi. 
3.2. Підвищення рівня професійних знань персоналу Відділення 

відповідно до наказу МОЗ України від 19.12.97 № 359 «Положення про 
порядок проведення атестації лікарів»; наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 
742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою». 



3.3. Ведення облікової та звітної документації відповідно до Наказів 
МОЗ України № 302 від 27.12.1999 та № 378 від 10.07.2000; проведення 
постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання 
звітів за затвердженою формою. 

 
IV. Керівництво та персонал Відділення  

 
4.1. Керівництво Відділення здійснює завідувач, який має сертифікат 

та посвідчення про категорію за спеціальністю «невідкладна медична 
допомога» за наявності стажу роботи не менше 5 років згідно 
кваліфікаційних вимог, викладених у наказі МОЗ України від 29.03.2002 
№ 117, та вимог, викладених у наказі МОЗ України від 28.10.2002 № 385. 

4.2. У Відділенні працюють лікарі, молодші спеціалісти з медичною 
освітою, молодші медичні сестри та робітники за штатним розкладом згідно 
кваліфікаційних вимог, викладених у наказі МОЗ України від 29.03.2002 
№ 117 та вимог, викладених у наказі МОЗ України від 28.10.2002 № 385. 
 

V. Організаційна структура Відділення 
 

5.1. До складу Відділення входять: палати для цілодобового 
перебування пацієнтів; палати для післяопераційного перебування пацієнтів, 
які не потребують перебування у відділенні інтенсивної терапії.  

5.2. У складі Відділення обладнано: медсестринський пост; 
маніпуляційна кімната для проведення інфузійної терапії. 

5.3. У структурі відділення є: кабінет завідувача Відділення; кабінет 
старшої медичної сестри Відділення з виділеним місцем для зберігання ліків 
та інших засобів медичного забезпечення; кабінет/и лікарів (ординаторська); 
кабінет/и медичних сестер; кімната молодшого медичного персоналу; учбова 
кімната; кімната сестри-господарки Відділення із кімнатою/ами для 
зберігання додаткового медичного обладнання, м'якого інвентарю, твердого 
інвентарю. 

5.4. Відділення має централізоване забезпечення киснем; обладнане 
генератором автономного енергоспоживання. 

 
VI. Контроль та перевірка діяльності Відділення 

 
6.1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги 

покладається на керівника Відділення, старшу медичну сестру Відділення, 
заступника головного лікаря Лікарні з лікувальної роботи, головну медичну 
сестру Лікарні. 

6.2. Внутрішній і зовнішній контроль якості роботи здійснюється із 

обов’язковим врахуванням результатів вивчення оцінки якості роботи 


