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Положення про клiнiку У4раiнського
науково-дослiдного iнституту
протезування, протезобудування та
вiдновлення працездатяостi

iнститут протезування, протезобудуваIIня та вiдновлення працездатностi (нова

редакцiя), затвердженого наказом Мiнсоцполiтики вiд 23.12.2016 Ns 1606, з

метою приведення Положення про клiнiку УкраТнського науково-дослiдноl,о

iнституту протезування, протезобУдування та вiдновлення працездатнос,гi до

норм чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцiю rlоложення про клiнiку Украiнського

науково-дослiдного iнституту протезування, протезобудування та вiдновлення

працездатностi.

.2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ MiHicTepcTBb працi та

соцiалъноI полiтики Украiни вiд 07.10.2008 J\b 414 ,,Про затвердження новоi

реfакцii'Положенп" прЪ клiнiку Украiнського науково-дослiдного iнституту

ПpoTеЗyBaння'пpoтeзoбУДУBaНнятaвiДнoвленняпpaцеЗДaTнocTi''.

MiHicTp А. Рева



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa соцiальноi'
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положення

полiтики Укпатни/jй-/i//

про клiнiку Украiнського науково-дослiдного iнституry
протезування, протезобудування та вiдновлення працездатцостi

1. Загальнi положення

1.1. Клiнiка е на)rково-лiкувальним структурним пiдроздiлом УкраiЪськогс
науково-дослiдного iнституту протезуваннrI, протезобудування та вiдновлення

|.2. Клiнiка Iнституту е 1"rбово-практичною базою для отриманнrI
спецiалiзацii i пiдвищення квшriфiкацiT лiкарiв-ортопедiв i фахiвцiв у сферi
протезування i протезобудування та навч€tltъних установ вiдповiдного профiлю.

1.3. Клiнiка Iнституту е базою для проведеннrI клiнiчних та експлуатацiйних
випробувань технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii.

|.4. Клiнiка Iнстиryту утримусться за рахунок коштiв заг€шьного фонду
державного бюджету та власних надходженъ Iнституту.

1.5. Фiнансування клiнiки Iнституту провсдиться через реестрацiйнi рахунки,
вiдкритi у вiддiленнi ,.ЩержавноТ казначейськоi служби.

1.б. Клiнiчнi пiдроздiли Iнституту можуть надавати платнi послуги на ocHoBi
договорiв Iнституту з пiдприемствами, установами i органiзацiями та страховими
компанiями вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

|.7. Прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв клiнiки
Iнстиryry проводитъся у встановленому чинним законодавством порядку, наказом
директора Iнституry.

1.8. Заробiтна плата працiвникiв клiнiки Iнституту встановлюеться
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.



1.9. Тривалiсть
визначаеться згiдно з
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щорiчних вiдггусток працiвникiв клiнiки Iнституту
чиЕним законодавством УкраiЪи.

1.10. У клiнiцi Iнституту ведетъся облiкова i звiтна документацiя за формами,
що затвердженi для лiкув€lльно-профiлактичних установ.

1.11. Рiчний звiт про роботу клiнiки Iнституту за затвердженою формою
подаетъся MiHicTepcTBy соцiальноi полiтики УкраiЪи до 15 лютого щорiчно.

1,.|2. Для забезпечення оперативноТ роботи клiнiка Iнституту мас парк
автомобiльного транспорту, внутрiшнiй та зовнiшнiй телефонний зв'язок.

1.13. Мiсцезнаходження клiнiки Iнстиryту: УкраiЪа,61051, м. XapKiB,
вул. Клочкiвська, буд. 339.

2. Мета та ocHoBHi завдання клiнiки Iнстиryry

2.|. В основу дiяльностi клiнiки Iнституту покJIадено
лiкува-ltьного процесу з метою удосконztлення i впровадження
протезних пiдприемств нових методик пiдготовки до протезування,
суIасних високофункцiональних технологiй протезування,
iндивiдуальних програм реабiлiтацiТ хворих з рiзною патологiею.

2.2. Р еалiзацiя основноi мети забезпечуетъся виконанням таких завдань :

2.2.|. Стацiонарне обстеження, вiдновлюв€lJIьне лiкування i медико-соцiальна
реабiлiтацiя хворих i осiб з iнвалriднiстю, у тому числi дiтей з iнвалiднiстю (даrri -
особи з iнвалiднiстю), з набутими ампутацiйними дефектами кiнцiвок та
уродженими вадами ошорно-рухового апарату, наслiдками травм i захворювань,
що вимагають протезно-ортопедиIIного забезпечення, та iншими захворюваннrIми
опорно-рухового апарату з видачею листкiв непрацездатностi.

2.2.2. Проведення консервативнсii та хiрургiчноi гliдготозки осiб з
iнвалiднiстю до первинного i постiйного протезування та ортезування.

2.2.З. Проведення реабiлiтацiйних заходiв з первинного i Bcix видiв складного
та атипового протезування та ортезування осiб з iнвалiднiстю з рiзною паiологiею
опорно_рухового апарату.

2.2.4. Проведення реконструктивно-вiдновлюв€lJIьного лiкування опорно-
рухового апарату з порушеною або утраченою функцiею унаслiдок травм,

уроджених i набутих захворювань, наслiдкiв неврологiчних захворювань у дiтей i
дорослих, облiтеруючих захворювань судин кiнцiвок i т.д., з наступним протезно-
ортопедичним забезпеченнrIм.

органiзацiю
у практику

застосування
комплексних



2.2.5. Розроблення i пiдготовка програм реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстю.
2.2.6. Впровадження в практику програм реабiлiтацiТ осiб з iнвалiднiстю,

сучасних конструкцiй протезно-ортопедичних виробiв, нових методiв лiкування
наслiдкiв травм i захворювань опорно-р}D(ового апарату та ik профiлактики.

2.2.7. Наданrrя науково-методичноi, органiзацiйноi i практичноi допомоги
установам соцiального захисту населення з питань реабiлiтацii осiб з iнвалiднiстю
з патологiею опорно-рухового апарату.

3. Струкryра i штати клiнiки Iнстиryry

З.t. Структура i штатний розпис клiнiки Iнституту формуються у
вiдповiдностi до науковоТ тематики, напрямiв медичноi практики та обсягiв
фiнансування.

З.2. Структура i штатний розпис клiнiки Iнстиryту затверджуються
MiHicTepcTBoM соцiальноi полiтики УкраТни за поданням директора Iнституту.

- вiддiленнrl комплексноi реабiлiтацiТ, складного протезування осiб з вадами

- вiддiленнll комплексноi реабiлiтацii, вiдновлюваJIьного лiкування пацiснтiв

- вiддiлення комплексноi реабiлiтацiТ та протезно-ортопедичноI допомоги

- вiДДiлення комплексноi реабiлiтацiТ i протезно-ортопедичноТ допомоги

З.4. Вiддiли, лабораторiТ та iншi пiдроздiпи, що входять до структури клiнiки
Iнституту, забезпечують ефективну роботу з надання спецiалiзованоi медичноi

3.6. Завiдувачi вiддiленнями клiнiки Iнституту очолюютъ науково-дослiдну,
лiкувально-дiагностичну, консультативну роботу, залrIають до роботи р клiнiцi
Iнституту весь скJIад наукових спiвробiтникiв, аспiрантiв, клiнiчних ординаторiв,
а також лiкарськиЙ та середнiЙ медичниЙ персонал клiнiки Iнституту i разом iз
Заступником директора по науковiй роботi та головним лiкарем несуть
вiдповiдальнiсть за piBeHb i якiсть дiагностики i лiкування.

З.7. З метою бiлъш повного i сl"rасного обстеження пацiентiв до роботи у
клiнiцi Iнституту за необхiдностi можуть з€tщлIатися лiкарi-консультанти.
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3.S. У cTpyкTypi клiнiки Iнституту'функцiонуе аптека, основним завданням

якоi е медикаментозне забезпеченIuI вiддiлень, лабораторiй клiнiки Iнстиryту
готовими лiкарськими засобами та виробами медичного призначення, а також
ведення дiялъностi, пов'язаноi з обiгом (придбання, перевезення, зберiгання,
вiдпуск, використаннrI, знищеннlI) наркотичних, психотропних засобiв i
прекурсорiв, необхiдних для проведення лiкувального процесу вiдповiдного
контингенту хворих.

4. Керiвництво клiнiкою Iнстиryry

4.I. Керiвництво клiнiкою Iнстиryту здiйснюе головний лiкар, якого
призначае та звiльняе в установленому порядку директор Iнституту.

4.2. Головний лiкар клiнiки Iнстиryту гriдпорядкований безпосередньо
директору Iнстиryту.

4.3. Головний лiкар через завiдувачiв вiддiлень органiзовуе лiкувально_
дiагностичну робоry клiнiки Iнституту, впровадження нових засобiв дiагностики i
лiкування, пiдвищення квалiфiкацiТ персоналу клiнiки Iнституту.

4.4. Головний лiкар органiзовуе свою роботу, реалiзус своI права та обов'язки
i несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до посадовоi iнструкцii.

5. Умови госпiталiзацii, перебування хворих та органiзацii
лiкувального та реабiлiтацiйного процесу у клiнiцi Iнституту

5.1. Рiшення про госпiтаrriзацiю пацiснтiв до клiнiки Iнстиryту приймаеться
головним лiкарем клiнiки Iнстиryту р€tзом iз завiдувачем профiльного
спецiшtiзованOго вiддiлення, за необхiдностi - за погодженням з директором
Iнститугу, за HzuIBHocTi докуlиентiв, передб ачених чинним законодавством.

5.2. 
'Що 

клiнiки Iнституtу для лiкуваннJI, реабiлiтацiТ та ведення науковоi
роботи приймаютъся пацiснти iз:

- судинними з€tхворюваннями;
- малофункцiоналъними куксами;
- двостороннiми i бiльше дефектами кiнцiвок;
- екзартикуляцiями в кульшовому суглобi i амгryтацiями в проксимaпьному

вiддiлi стегновоi кiстки;
_ пороками та захворюваннями кукс; '.

- захворюваннями та деформацiями кiнцiвок та хребта, що потребують
протезно-ортопедичноТ допомоги ;
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- розладами опорЕо-рухового апарату пiсля спинальноТ травми,
перенесеного iнсульту.

5.3. Час перебування пацiентiв в клiнiцi Iнституту визначаеться з

5.4. Органiзацiя лiкувального процесу в клiнiцi Iнституту проводиться згiдно
з Iнструкцiсю з органiзацii лiкув€Llrьного процесу.

урахуванням комплексу необхiдних реабiлiтацiйних заходiв.

.Щиректор Щепартаменту
соцiального захисry осiб з iнвалiднiстю --г- 

J

-Ьr*"ц О, IIолякова


