
                                                                                                                                 
                                                                            
        
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про дитячу стоматологічну поліклініку 

  
1. Дитяча  стоматологічна поліклініка є  самостійним лікувально – 

профілактичним закладом, діяльність якого спрямована на профілактику 
стоматологічних захворювань, своєчасне виявлення і лікування хворих з 
захворюваннями щелепно – лицьової ділянки серед  дитячого населення 
м. Кропивницького. 

2. Основними завданнями дитячої стоматологічної поліклініки є : 
2.1. проведення заходів з профілактики захворювань щелепно – лицьової 

ділянки серед  дитячого населення за зверненням; 
2.2. організація і проведення заходів, спрямованих на раннє виявлення 

хворих з захворюваннями щелепно – лицьової ділянки і своєчасне їх 
лікування; 

2.3. надання кваліфікованої амбулаторної стоматологічної допомоги 
дитячому населенню; 

2.4. надання спеціалізованої  стоматологічної допомоги дитячому 
населенню; 

2.5. впровадження в практичну діяльність нових сучасних технологій 
лікування зубів, нових методик знеболювання, діагностики. 

3. Для здійснення основних завдань дитяча стоматологічна поліклініка 
організує і проводить: 

3.1. санацію порожнини рота дітям, що звернулися в дитячу 
стоматологічну поліклініку за стоматологічною допомогою; 

3.2. повну санацію ротової порожнини у допризовних і призовних 
контингентів; 

3.3. надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих 
захворюваннях і травмах щелепно – лицьової ділянки; 

3.4. диспансерний нагляд по основним нозологічним формам, хворих 
стоматологічного профілю, з обов’язковою санацією порожнини  
рота; 

3.5. здійснення своєчасного скерування, що потребують  стаціонарного 
лікування; 

3.6. експертизу тимчасової непрацездатності хворих, видачу лікарняних 
листків; 

3.7. аналіз захворюваності населення стоматологічними хворобами, а 
також розробку заходів щодо зниження і усуненню причин, що 
сприяють виникненню  стоматологічних захворювань і їх ускладнень; 

3.8. впровадження сучасних методів діагностики і лікування, нової 
медичної техніки і апаратури, лікарських препаратів; 

3.9. санітарно – освітню роботу серед дитячого населення із залученням 
громадськості і використання всіх засобів масової інформації ( преси, 
телебачення, радіомовлення); 

3.10. заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного 
персоналу, періодичну їх атестацію. 



4.   До складу дитячої стоматологічної поліклініки входять: 
4.1. лікувальне відділення; 
4.2. відділення профілактики стоматологічних захворювань; 
4.3. хірургічний кабінет; 
4.4. ортодонтичний кабінет; 
4.5. зуботехнічна лабораторія; 
4.6. фізіотерапевтичний кабінет; 
4.7. рентгенологічний кабінет; 
4.8. кабінет по лікуванню захворювань слизової оболонки порожнини 

рота; 
4.9. кабінет профілактики стоматологічних захворювань; 
4.10. кабінет професійної гігієни порожнини рота; 
4.11. реєстратура; 
4.12. адміністративно – господарська  частина. 

5. Забезпечення дитячої стоматологічної поліклініки медичною апаратурою 
та інструментарієм , твердим і м’яким інвентарем, господарським майном 
проводиться відповідно з діючим табелем  та виникаючими потребами. 

6. Безпосереднє керівництво дитячою стоматологічною поліклінікою  
здійснює головний лікар дитячої стоматологічної поліклініки, права і 
обов’язки якого визначаються відповідним положенням та положеннями 
контракту. 

7. Адміністрація дитячої стоматологічної поліклініки розробляє правила 
внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим 
колективом та профспілковим комітетом. 

8. При головному лікареві дитячої стоматологічної поліклініки створюється 
медична рада, як дорадчий орган, для обговорення всіх питань, 
пов’язаних  з лікувально - профілактичною  та адміністративно – 
господарською діяльністю поліклініки. 

9. Дитяча стоматологічна поліклініка працює за комплексним планом, в 
якому передбачаються конкретні організаційні та лікувально – 
профілактичні заходи та який щорічно затверджується начальником 
управління охорони здоров’я Міської ради  м.Кропивницького. 

10. Облік діяльності дитячої стоматологічної поліклініки здійснюється в 
порядку, встановленому МОЗ України згідно з обліковими і звітними 
документами та ЦМС МОЗ України. 

11. Дитяча стоматологічна поліклініка  знаходиться  в комунальній власності 
Кіровоградської міської громади, є юридичною особою з самостійним 
балансом, рахунками в банках, гербовою печаткою і штампами із своїм 
найменуванням. Очолює  поліклініку головний лікар,  який несе повну 
відповідальність за організацію роботи поліклініки. 

12.Штатний   розпис   дитячої стоматологічної   поліклініки   щорічно   
   затверджується       начальником          управління       охорони       здоров’я     
   Міської ради м.Кропивницького. 


