
Медичне забезпечення особового складу 

 

 Медичне забезпечення особового складу в Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності проводиться відповідно до  Наказу 

Міністерства внутрішніх справ України 18.08.2014  № 831 «Порядок організації 

медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій». Медико-санітарна частина Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності системи ДСНС України є самостійним структурно-

функціональним підрозділом Університету, органом охорони здоров'я системи 

ДСНС України (наказ   МОЗ України від 04.05.2018   № 845 «Про ліцензування 

медичної практики».                       

    Медико-санітарна частина Університету по загальним питанням 

безпосередньо підпорядкована та підзвітна ректору Університету, з медичних 

питань Управлінню організації медичного забезпечення, медико-біологічного 

захисту та охорони праці ДСНС України, а з питань лікарської експертизи - 

підзвітна Центральній лікарсько-експертній комісії ДСНС України. 

Медико-санітарна частина університету складається з наступного штату: 

1. Начальник медико-санітарної частини – організація всіх напрямків 

роботи медико-санітарної частини університету. 

2. Терапевт – начальник стаціонарного відділення МСЧ амбулаторний 

щоденний терапевтичний прийом курсантів, офіцерів та співробітників 

університету, стаціонарне лікування курсантів в лазареті на 20 ліжок, 

надання невідкладної допомоги. 

3. Отоларинголог - начальник амбулаторно-поліклінічного відділення МСЧ 

амбулаторний щоденний  прийом курсантів, студентів, офіцерів та 

співробітників університету, отоларингологічне лікування курсантів в 

лазареті. 

4. Хірург на 0,5 ставки - амбулаторний щоденний хірургічний прийом 

курсантів, студентів, офіцерів та співробітників університету, оперативне 

лікування курсантів в лазареті, надання невідкладної хірургічної 

допомоги. 

5. Офтальмолог на 0,5 ставки – амбулаторний щоденний  прийом курсантів, 

студентів, офіцерів та співробітників університету, офтальмологічне 

лікування курсантів в лазареті. 

6. Медична сестра терапевта – забезпечення ведення документації на 

амбулаторному прийомі та збір статичних даних для звітів, оформлення 

медичних характеристик. 

7. Стоматолог – стоматологічна допомога. 



8. Чергові медичні сестри та фельдшер – цілодобове чергування – для 

забезпечення лазарету на 20 ліжок, надання невідкладної цілодобової 

допомоги курсантам, які перебувають  в гуртожитках університету. 

9. Старша медична сестра – забезпечення прийому,  обліку та відпуску 

медикаментозних засобів, перев’язувального матеріалу, інструментарію з 

веденням відповідної документації. 

10. Санітарка – прибирання приміщень медичної частини, приготування 

дезинфікуючих засобів для дезінфекції приміщень університету. 

 

В функції медичної частини входить: 

 курсантам денної форми навчання надання допомоги – амбулаторної та 

стаціонарної (лікування в лазареті медичної частини, денний стаціонар), 

з обов’язковим забезпеченням  лікарськими засобами відповідно до 

Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які 

можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю 

або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 

1996 року № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами 

та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” (надалі - 

медикаментозним лікуванням) ; 

  слухачам інституту післядипломної освіти надання допомоги 

амбулаторної та стаціонарної (денний стаціонар), з обов’язковим 

забезпеченням медикаментозним лікуванням та видачою довідки про 

тимчасову непрацездатність; 

 особам молодшого та старшого начальницького складу університету 

надання допомоги  амбулаторної та стаціонарної (денний стаціонар), з 

обов’язковим забезпеченням медикаментозним лікуванням та видачою 

довідки про тимчасову непрацездатність . 

 студентам денної форми навчання надання допомоги невідкладної  та 

амбулаторної допомоги та видачою довідки про тимчасову 

непрацездатність; 

  слухачам заочної форми навчання надання допомоги невідкладної  та 

амбулаторної допомоги та видачою довідки про тимчасову 

непрацездатність; 

 особам вільного найму надання допомоги невідкладної  та 

амбулаторної допомоги  з подальшим скеруванням до сімейного 

лікаря. 



 ветеранам служби цивільного захисту та учасникам БД надання допомоги 

амбулаторної та стаціонарної (денний стаціонар), з обов’язковим 

забезпеченням медикаментозним лікуванням 

При наданні медичної допомоги у закладах охорони здоров’я ДСНС 

України прикріплені контингенти забезпечуються безоплатно  

 

 Лікарськими засобами відповідно до Переліку лікарських засобів 

вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й 

установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071 “Про порядок закупівлі 

лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що 

фінансуються з бюджету”  

Університетом підписана угода з Військово-медичним Клінічним  

Центром Західного Регіону, який має ліцензію МОЗ України на надання всіх 

видів спеціалізованої та кваліфікованої медичної допомоги.  Відповідно до 

Постанови КМУ від 19 квітня 2022 № 458 «Про внесення зміни до Порядку 

надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і 

взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями» - На період дії 

правового режиму воєнного стану та протягом року з дня припинення або 

скасування дії воєнного стану на території України витрати на надання 

військовослужбовцям медичної допомоги військово-медичними закладами, 

зазначеними у пункті 1 цього Порядку, здійснюються за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних закладів.   

ВМКЦ ЗР надає в повному об’ємі невідкладну та консультативну допомогу. 

Звертаємо увагу, що на лікування в ВМКЦ скеровуються пацієнти, які 

потребують спеціалізованої медичної допомоги. 

 

Диспансеризація (щорічний обов’язковий  медичний огляд) 

атестованого складу проводиться в поліклініці Клінічного госпіталя Державної 

прикордонної служби України    (військова частина 2522)    (згідно угоди).    

  

Санаторно-курортне лікування прикріплених контингентів здійснюється 

на підставі Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 



соціального захисту” та інших нормативно-правових актів, які визначають 

порядок санаторно-курортного лікування.  

Медичною частиною університету проводився систематичний контроль 

за організацією та якістю харчування курсантів, розміщенням та проживанням 

курсантів та студентів, системою водозабезпечення, лазнево-пральним 

обслуговуванням відповідно до вимог діючих санітарних норм та правил. 

Лікарями Відділу превентивної медицини УМВСУ (відповідно до угоди) на 

проводяться  лабораторні санітарно-бактеріологічні дослідження води питної 

на відповідність ГОСТ 2874-82 „Вода питна” за показниками ЗМЧ та колі-

індексу; відбирались санітарно-бактеріологічні змиви на БГКП із посуду та 

інвентарю на харчоблоці, результати відповідають санітарним нормам. 

Зроблений недоторканий запас медикаментів, дезінфікуючих засобів та 

засобів індивідуального захисту для медичного забезпечення щоденного 

функціонування університету,  проведення табірного збору та різноманітних 

непередбачених подій (НС).  


