
Організаційна структура 
Комунальної 1-ї міської поліклініки м.Львова 

 

І. Адміністративно-управлінський підрозділ. 

1. Кабінет головного лікаря, приймальна. 

2. Кабінет заступника головного лікаря з медичної частини. 

3. Кабінет заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності. 

4. Кабінет заступника головного лікаря з економічних питань. 

5. Кабінет головної медсестри поліклініки. 

6. Кабінет старшого інспектора відділу кадрів. 

7. Кабінет інженера з охорони праці – провідного спеціаліста. 

8. Кабінет інженера штабу цивільної оборони. 

ІІ. Господарсько-обслуговувальний підрозділ. 

1. Кабінет завідувача господарською частиною. 

2. Кабінет сестри господині. 

3. Кабінет для молодшого медперсоналу. 

4. Кабінет господарсько – обслуговуючого персоналу. 

ІІІ. Центр первинної медико-санітарної допомоги, як структурний підрозділ. 

1. Відділення сімейної медицини №1, №2, №3, №4. 

1.1. Кабінет завідувачів відділення сімейної медицини № 2 та № 3 (вул. Руська,20) та завідувачів 

відділення сімейної медицини №1 та № 4 (вул. Римлянина,2). 

1.2. Кабінет старших сестер медичних відділення сімейної медицини № 2 та № 3 (вул. Руська,20) та 

старшої сестри медичної відділення за адресою вул. Римлянина,2. 

1.3. Кабінети дільничних лікарів та сестер медичних сімейної медицини відділення сімейної 

медицини № 2 та № 3 (вул. Руська,20) та дільничних лікарів та сестер медичних сімейної медицини 

№ 1 та № 4 (вул. Римлянина,2). 

1.4. Кабінети здорової дитини. 

ІV. Консультативний лікувально-діагностичний Центр, як структурний підрозділ. 

1. Відділення № 1 (дорослого профілю, вул. Руська, буд. 20) 

1.1. Кабінет лікаря – кардіолога. 

1.2. Кабінет лікаря – ендокринолога. 

1.3. Кабінет лікаря – гастроентеролога. 

1.4. Кабінет лікаря – ревматолога. 

1.5. Кабінет лікаря – хірурга. 

1.6. Кабінет лікаря – проктолога. 

1.7. Кабінет лікаря – травматолога. 

1.8. Кабінет-чиста перев`язочна. 

1.9. Кабінет -гнійна перев`язочна. 

1.10. Кабінет лікаря – офтальмолога з темною кімнатою. 

1.11. Кабінет лікаря – отоларинголога з процедурною. 

1.12. Кабінет лікаря – уролога з процедурною. 

1.13. Процедурний кабінет. 

1.14. Кабінет інфекційних захворювань. 

1.15. Кабінет лікаря – невропатолога. 

2. Денний стаціонар (ліжковий фонд 15 ліжок, з них терапевтичні 8 ліжок та неврологічні 7ліжок (дві 

зміни)). 

2.1. Кабінет лікарів денного стаціонару. 

2.2. Процедурний кабінет денного стаціонару. 



2.3. Палати для хворих. 

3. Відділення жіночої консультації. 

3.1. Кабінет завідувачки жіночою консультацією. 

3.2. Кабінети лікарів – акушер – гінекологів. 

3.3. Кабінет підліткового лікаря – акушер – гінеколога. 

3.4. Денний стаціонар жіночої консультації (три ліжка). 

3.5. Процедурний кабінет жіночої консультації. 

4. Підлітковий кабінет. 

5. Кабінет профілактичних щеплень 

6. Фізіотерапевтичне відділення. 

7.1. Кабінет завідувача фізіотерапевтичним відділенням. 

7.2. Кабінет для процедур. 

7.3. Кабінет-інгаляторій. 

7.4. Зал ЛФК. 

7.5. Кабінет для масажу. 

8. Відділення № 2 ( дитячого профілю (вул. Римлянина, буд. 2). 

8.1. Кабінет дитячого лікаря – хірурга. 

8.2. Кабінет дитячого лікаря – невролога 

8.3. Кабінет дитячого лікаря – отоларинголога. 

8.4.. Кабінет дитячого лікаря – офтальмолога з темною кімнатою. 

8.5. Кабінет дитячого лікаря – ревмокардіолога. 

8.6. Кабінет лікаря – імунолога. 

8.7. Процедурний кабінет. 

8.8. Кабінет для масажу, фізіопроцедур. 

V. Допоміжні діагностичні підрозділи. 

1. Клініко – діагностична лабораторія. 

1.1. Кабінет завідувача КДЛ. 

1.2. Кабінети для здачі аналізів і проведення обстежень. 

1.3. Пункт забору мокротиння 

2. Рентгенологічне відділення. 

2.1. Кабінет завідувача лікаря-рентгенолога. 

2.2. Кабінети для діагностичних обстежень. 

3. Кабінет функціональної діагностики. 

4. Відділення профілактики профзахворювань. 

4.1. Кабінет лікаря-терапевта відділення профілактики. 

4.2. Кабінет профілактики оглядів декретованої групи та працівників підприємств. 

5. Кабінет долікарськогоприйому. 

6. Кабінет ультразвукової діагностики. 

VІ. Кабінет – автоклавна і стерилізаційна. 

VІІ. Кабінет обліку та медичної статистики. 

VІІІ. Допоміжні кабінети. 

Х. Реєстратура. 

1. Реєстратура. 

2. Кабінет видачі листків непрацездатності. 

ХІ. Архів. 

ХІІ. Міський центр здоров`я та медичної інформації. 

ХІІІ. Здоровпункти вищих учбових закладів. 

1. Лікарські здоровпункти вищих учбових закладів: 

Львівський Національний Медичний Університет ім. Данила Галицького. 

Львівський Національний Університет ветеринарної медицини та біотехнологій 



ім.С.З. Гжигоцького. 

Українська Академія Друкарства. 

Львівська Національна музична Академія ім. М.В. Лисенка. 

Львівська Національна Академія Мистецтв. 

Львівська Комерційна Академія. 

2. Здоровпункти середніх учбових закладів. 

Львівський поліграфічний коледж. 

Львівський автомобільно-дорожний коледж . 

Львівський коледж будівництва,архітектури і дизайну. 

Львівський професійний ліцей. 

Ставропігійський професійний ліцей. 

Львівський професійний ліцей торгівлі та сфери послуг. 

Львівський професійний ліцей харчових технологій. 

Педагогічний коледж. 

 


