
НАВЧАЛЬНО	ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО	САНІТАРНОЇ

ДОПОМОГИ НА СЕЛІ
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Навчально	практичні центри первинної ме	
дико	санітарної допомоги (НПЦПМСД) Терно�
пільського державного медичного університету імені
І. Я. Горбачевського створені відповідно до ст. 30 та
ст. 63  Закону України «Про вищу освіту» в таких
населених пунктах Тернопільської області, як:

Зарубинці (Збаразький р�н);
Гнилиці (Підволочиський р�н);
Говилів (Теребовлянський р�н);
Увисла (Гусятинський р�н);
Кокошинці (Гусятинський р�н).

Метою створення навчально	практичних
центрів є:

1) проходження практики студентами старших
курсів і лікарями�інтернами медичного та  стомато�
логічного факультетів;

2) профорієнтація випускників для роботи в
сільській місцевості;

3) надання медичної допомоги населенню села.

Навчально	практичні центри створені як зра	
зок фельдшерсько	акушерських пунктів та
лікарських амбулаторій (амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини) в розрізі про	
грами реформування медичної галузі Терно	
пільської області.
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У структурі кожного НПЦПМСД передбачено
кабінет лікаря загальної практики, стоматологічний
кабінет, допоміжні кабінети, аптечний пункт та житло�
вий блок зі всіма побутовими зручностями (кухня із
сучасним обладнанням, санвузол з душовою, індиві�
дуальне опалення та супутникове телебачення).

НПЦПМСД  оснащені типовим обладнанням:

сумка сімейного лікаря з набором медика�
ментів та медичних інструментів;

електрокардіограф Юкард�100 з можливістю
дистанційної передачі електрокардіограми в уні�
верситетську лікарню та отримання консультатив�
ного висновку по мережі Інтернет;

небулайзер «Омрон»;
стоматологічна установка «Сатва» сучасного

зразка;
персональний комп’ютер з програмою «Ре�

єстратура»;
табельне оснащення відповідно до наказу

МОЗ України № 308 від 22.05.2006 р. «Про за�
твердження табеля оснащення фельдшерсько�аку�
шерських пунктів, лікарських амбулаторій»;

мобільний зв’язок, підключення до мережі
Інтернет та наявність програми Skype дозволяють
студенту або лікарю�інтерну отримати консультацію
у відеорежимі з провідними спеціалістами універси�
тетської лікарні.
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НПЦПМСД є навчальним  підрозділом ТДМУ
для проходження практичного навчання  студентів
старших  курсів медичного і стоматологічного фа�
культетів та лікарів�інтернів факультету післядип�
ломної освіти.

Навчальний процес в НПЦПМСД  проводить�
ся під безпосереднім контролем викладачів кафедри
поліклінічної справи та сімейної медицини й інших
клінічних кафедр.

Одночасно з навчанням студенти,  лікарі�ін�
терни та викладачі університету проводять ліку�
вально�профілактичну роботу, щодо надання пер�
винної медичної допомоги населенню, раннього
виявлення хворих, проведення диспансеризації та
профілактичних заходів.

НПЦПМСД  ведуть навчальну облікову та звіт�
ну  документацію, аналогічну   документації, перед�
баченій наказами Міністерства охорони здоров’я
України і Державного комітету статистики України.

Оперативне керівництво НПЦПМСД здійснює
керівник, який підпорядковується і звітує про ви�
конання навчально�практичної роботи студентами та
інтернами  проректору з лікувальної роботи. За сто�
матологічну службу відповідає його заступник –
викладач стоматологічного факультету.
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ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  НПЦПМСД

1. Відпрацювання алгоритмів надання медичної
допомоги:

першої та невідкладної лікарської допомоги
хворим при гострих та несподіваних захворюваннях,
травмах, отруєннях та нещасних випадках;

ургентної і планової стоматологічної допомоги;
лікарської допомоги вдома людям, які за ста�

ном здоров’я не можуть відвідати амбулаторії.
2. Формування у студентів і лікарів�інтернів знань

і вмінь (навичок) проведення:
диспансеризації населення з подворовими

обходами для оформлення паспортів сім’ї;
профілактичних оглядів.

3. Участь студентів і лікарів�інтернів у таких захо�
дах, як:

протиепідемічні заходи;
проведення вакцинації населення;
виявлення інфекційних хворих;
динамічне спостереження за особами, які були

у контакті з інфекційними хворими, реконвалес�
центами.

4. Організація та проведення санітарно�освітньої
роботи серед населення.
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с.Гнилиці Підволочиського району
(фельдшерсько�акушерський пункт)

Навчально	
практичний
центр первинної
медико	
санітарної
допомоги
розташований
у капітально
відремонтованому
приміщенні
ФАПу.
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с.Гнилиці Підволочиського району

Медична документація ведеться згідно з вимогами
відповідних форм, затверджених МОЗ України

Студенти та лікарі	інтерни
щоденно заповнюють
медичну документацію
згідно з графіком роботи
НПЦПМСД.
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Електрокардіографічний комплекс Юкард	100 з
можливістю передачі ЕКГ по модулю GSM в Терно	
пільську університетську лікарню з отриманням
висновку та рекомендацією кардіолога

с.Гнилиці Підволочиського району

Небулайзер

Проведення
небулайзерної терапії
лазолваном пацієнтці
з хронічним
ларинготрахеїтом.
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Медикаментозне забезпечення навчально	
практичного процесу

с.Гнилиці Підволочиського району

У медичних шафах  невідкладної
допомоги представлені всі
необхідні групи препаратів
згідно з вимогами та
інструкціями МОЗ.
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с.Гнилиці Підволочиського району

Кабінет стоматолога

Кабінет стоматолога
обладнаний сучасною
стоматологічною
установкою,
інструментами та
розхідними
матеріалами для
надання
стоматологічної
допомоги.
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Прийом сільського населення студентами
та лікарями�інтернами

с.Гнилиці Підволочиського району

Постійно ведеться прийом сільського
населення студентами та лікарями�
інтернами, які  при необхідності
консультуються з викладачами
Тернопільської університетської лікарні
через аудіо�, відеосистему, ведуть
відбір проблемних хворих для
щотижневої консультації провідними
фахівцями університетської лікарні.
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с.Гнилиці Підволочиського району
Передача зміни та виїзні консультації науковців

клінічних кафедр ТДМУ

У навчально�практичних центрах  студенти та інтерни  проходять
практичне навчання, що дає змогу ознайомитися з реаліями

сільської медицини та набути навичок надання медичної
допомоги цій категорії населення, підготувати майбутніх

спеціалістів до роботи в сільській місцевості.
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с.Гнилиці Підволочиського району

Побутові умови студентів та інтернів

Сучасний інтер’єр дозволяє відчу�
вати себе в домашній обстановці.

Житлова кімната, обладнана телевізором,
та харчоблок з  мікрохвильовою піччю,
холодильником, газовою плитою.

Санвузол обладнаний
сучасною сантехнікою з
наявністю гарячої води.
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Капітально відремонтоване
приміщення НПЦПМСД,
де проходять навчально�
практичні цикли студенти
та лікарі�інтерни.

НПЦПМСД у с.Зарубинці
(медичний пункт)
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с.Зарубинці Збаразького району

Обладнання кабінету лікаря загальної практики –сімейної
медицини включає в себе:

Обладнання кабінету лікаря загальної практики –
сімейної медицини

1) комп’ютер з
програмою
«Реєстратура»;

2) програму
SKYPE з
можливістю
інтернет�
конференц�
зв’язку з
Тернопільською
університетською
лікарнею
(а у перспективі –
з іншими
закладами
області).
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Електрокардіографічний комплекс Юкард�100 з
можливістю передачі ЕКГ по модулю GSM в Терно�
пільську університетську лікарню з отриманням
висновку та рекомендацією кардіолога

с.Зарубинці Збаразького району

Проводиться запис ЕКГ пацієнту  з вадою серця, з подальшою
передачею в консультативно�діагностичний центр Тернопільської
університетської лікарні. Хворий знаходиться на диспансерному

обліку. Ведеться динамічне спостереження.

Проведення
небулайзерної терапії
пульмікортом пацієнтці
з бронхіальною
астмою.

Небулайзер
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с.Зарубинці Збаразького району

Кабінет стоматолога
обладнаний сучасною
стоматологічною
установкою,
інструментами та
розхідними
матеріалами для
надання
стоматологічної
допомоги.

Кабінет стоматолога
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с.Зарубинці Збаразького району

Медична документація і
навчальна література для
студентів та лікарів�інтернів.

Медикаментозне забезпечення навчально�
практичного процесу
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с.Зарубинці Збаразького району

Побутові умови студентів та інтернів

Житлова кімната, обладнана
телевізором, та харчоблок з
мікрохвильовою піччю,
холодильником,
електроплитою.

Санвузол
обладнаний
сучасною
сантехнікою
з наявністю
гарячої води
і використанням
якісних
і сучасних
матеріалів.

Студенти задоволені
затишним інтер’єром
житлової кімнати.
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с.Говилів Теребовлянського району
(фельдшерсько�акушерський пункт)

Капітально відремонтоване приміщення ФАПу, на території якого
розміщений НПЦПМСД.
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с. Говилів Теребовлянського району
Обладнання кабінету лікаря загальної практики –

сімейної медицини

Лікар�інтерн проводить обстеження
місцевого жителя.

Обладнання кабінету лікаря загальної практики – сімейної
медицини включає в себе:

 комп’ютер з
програмою
«Реєстратура»;
     SKYPE з

можливістю інтернет�
конференц�зв’язку з
Тернопільською
університетською
лікарнею
(а в перспективі – з
іншими закладами
області).
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с. Говилів Теребовлянського району
Електрокардіографічний комплекс Юкард�100 з
можливістю передачі ЕКГ по модулю GSM в Терно�
пільську університетську лікарню з отриманням вис�
новку та рекомендацією кардіолога

Студенти й лікарі�
інтерни
удосконалюють свої
практичні навички
запису ЕКГ  та
користування
небулайзером.

Небулайзер
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с. Говилів Теребовлянського району

Кабінет стоматолога
обладнаний сучасною
стоматологічною
установкою,
інструментами та
розхідними матеріалами
для надання
стоматологічної
допомоги.

Місцеві жителі із
задоволенням відвідують
стоматологів, отож
лікування та профогляди
безкоштовні і безболісні.

Кабінет стоматолога
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с. Говилів Теребовлянського району

Житлова кімната,
обладнана  телевізором,
та харчовий блок з
мікрохвильовою піччю,
холодильником,
газовою плитою.

Побутові умови студентів та інтернів

Санвузол обладнаний сучасною
сантехнікою з наявністю гарячої води.
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НПЦПМСД розташований у приміщенні амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини.

с. Увисла Гусятинського району
(амбулаторія загальної практики –

сімейної медицини)
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с. Увисла Гусятинського району

Лабораторія з можливістю виконання загального аналізу крові та
сечі, а також дослідження мазків, взятих при гінекологічному
обстеженні, з можливістю передачі їх зображення на кафедру

патологічної анатомії та міжкафедральну науково!клінічну
лабораторію з отриманням висновку в режимі online.

Денний стаціонар Стоматологічний кабінет
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Телеметричний електрокардіо!
графічний комплекс

с. Увисла Гусятинського району

Кімната лікаря для прийому пацієнтів

Телеметричний комплекс
лабораторної експрес!діагностики
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с. Увисла Гусятинського району

Побутові умови студентів та інтернів

Житлова кімната, обладнана
телевізором, та  харчоблок з
мікрохвильовою піччю,
холодильником,
електроплитою.

Створено
санітарно!гігієнічні
умови для
студентів та
лікарів!інтернів.
Санвузол виконано
за оригінальним
дизайном  з
використанням
сучасних
технологій та
матеріалів.
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Новозбудоване приміщення медичного пункту.

НПЦПМСД с.Кокошинці
Гусятинського району

(медичний пункт)
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На першому
поверсі – вестибюль,
приймальна
стоматолога,
сімейного лікаря,
гардероб,  санвузол,
підсобні приміщення.

с. Кокошинці Гусятинського району
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Кабінет для прийому лікаря оснащений комп’ютерною системою
із відеозв’язком з університетською лікарнею, ЕКГ�апаратом,

в наявності є весь стерильний  інструментарій та набір
медикаментів, необхідний для надання невідкладної

догоспітальної допомоги.

с. Кокошинці Гусятинського району
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с. Кокошинці Гусятинського району

Кабінет стоматолога обладнаний
новою сучасною апаратурою та
всіма необхідними інструментами
і матеріалами для надання
допомоги населенню села.
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с. Кокошинці Гусятинського району

Студентам та інтернам створені всі умови для праці і відпочинку.


