1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центр стоматології Університетської клініки – є лікувальнонавчально-науковим структурним підрозділом Відокремленого структурного
підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний
університет» – «Університетська клініка».
1.2. Центр стоматології Університетської клініки утворюється Наказом
Президента Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний
університет»
1.3. Центр стоматології Університетської клініки не є юридичною
особою.
1.4. Центр стоматології Університетської клініки керується Конституцією
та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України, Статуту
Університету і цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та
розпоряджень Президента Університету, рішень Вченої ради Приватного
закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет».
1.5. Структура та штатний розпис Центру стоматології затверджується
Президентом КиМУ.
2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою діяльності Центру стоматології Університетської
клініки є надання спеціалізованої та високоспеціалізованої амбулаторнополіклінічної стоматологічної допомоги (послуг) населенню, проведення
наукових досліджень, забезпечення практичної підготовки в освітньому процесі
для кафедр Університету, інших структурних підрозділів та осіб, які
навчаються в Університеті, розробка, апробація та впровадження нових
медичних технологій.
2.2. Основні завдання і напрями діяльності Центру стоматології
Університетської клініки:
2.2.1. організація і надання спеціалізованої та високоспеціалізованої
стоматологічної допомоги (послуг) населенню, зокрема амбулаторної
терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, ортодонтичної, із застосуванням
сучасних методів профілактики, діагностики та лікування;
2.2.2. розробка, апробація і впровадження медичних технологій,
клінічних рекомендацій, стандартів (клінічних протоколів) надання медичної
допомоги населенню та забезпечення умов для оволодіння практичним
навичками особами, які навчаються в Університеті та медичними
працівниками;
2.2.3. запровадження гнучких освітніх програм, дистанційного навчання,
максимальне використання в лікувально-діагностичному, навчальному
процесах сучасних інформаційних технологій;
2.2.4. забезпечення умов для клінічної підготовки осіб, які навчаються в
Університеті, науково-педагогічних та медичних працівників у межах
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відповідних освітніх програм; удосконалення і реалізація програм навчання в
інтернатурі, клінічній ординатурі, резидентурі; участь у розробці і реалізації
програм підвищення кваліфікації медичних працівників;
2.2.5. участь у підготовці науково-педагогічних працівників в аспірантурі,
докторантурі та підвищення їх кваліфікації;
2.2.6. здійснення наукової та науково-технічної діяльності з орієнтацією
на пріоритетні напрями наукових досліджень шляхом спрямування
фундаментальних і прикладних наукових досліджень на створення і
впровадження конкурентоспроможних медичних технологій, розвиток
міждисциплінарних наукових напрямів;
2.2.7. проведення аналітичної і дослідницької роботи для удосконалення
освітнього процесу підготовки працівників у галузі медицини відповідно до
сучасних тенденцій розвитку світової медичної науки, органічного поєднання
освіти, науки та медичної практики;
2.2.8. забезпечення проведення розробок, експертних оцінок, апробацій та
впроваджень нових медичних технологій, матеріалів, лікарських засобів, у тому
числі на договірних засадах;
2.2.9. виховання медичних працівників на засадах загальнолюдських
цінностей, професійної етики, морально-етичної і правової культури
(колегіальність, коректність, обов’язковість, гуманність, дотримання лікарської
таємниці тощо);
2.2.10. організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного
виховання населення та формування здорового способу життя;
2.2.11. проведення статистичного обліку та звітності із застосуванням
сучасних інформаційних технологій;
2.2.12. надання пацієнту першої невідкладної допомоги при алергічних
реакціях, гострій серцевій недостатності, запаморочені, шоку під час лікування
(надання послуги);
2.2.13. забезпечення умов для проведення практичних занять на очних
циклах для лікарів-інтернів та слухачів на циклах спеціалізації, стажування та
циклах тематичного удосконалення та молодших спеціалістів з медичною
освітою згідно номенклатури спеціальностей стоматологічного профілю;
консультативно-лікувальної роботи викладачів кафедр, клінічних ординаторів,
аспірантів кафедр;
2.2.14. організація відпрацьовування практичних навичок лікарів-інтернів
на заочних циклах навчання;
2.2.15. інформаційно-аналітичний супровід лікувально-діагностичного,
процесу;
2.2.16. організація та участь у проведенні наукових форумів, з’їздів,
конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів,
олімпіад та круглих столів, презентацій і виставок медичної стоматологічної
техніки та виробів медичного призначення тощо.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Права Центру стоматології Університетської клініки:
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3.1.1. визначати напрями, програми і організаційні форми науководослідної діяльності та реалізації її результатів разом з відповідними службами
Університету;
3.1.2. на підставі укладених Університетом угод, отриманих ним грантів
тощо брати участь у скеруванні на навчання, практику, стажування, підвищення
кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та установи інших
держав студентів, працівників Університетської клініки;
3.1.3. визначити режим роботи Центру стоматології Університетської
клініки згідно з правилами внутрішнього розпорядку Університету;
3.1.4. здійснювати безперервну багаторівневу підготовку спеціалістів
згідно державних стандартів;
3.1.5. надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню;
3.1.6. розробка і впровадження в систему практичної охорони здоров’я
ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих;
3.1.7. створення умов для проведення наукових досліджень і забезпечення
навчального процесу з використанням обладнання, устаткування, технічних
засобів Університетської клініки;
3.1.8.
розвивати
навчально-наукову,
інформаційну,
виробничу
інфраструктури;
3.1.9. здійснювати господарську діяльність у встановленому
законодавством порядку;
3.1.10. користуватися закріпленим за Університетською клінікою майном
Університету.
3.2. Обов’язки Центру клінічної медицини Університетської клініки:
3.2.1. дотримання норм чинного законодавства, вимог Статуту
Університету та цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку,
виконання наказів та розпоряджень Президента Університету;
3.2.2. виконання зобов’язань за укладеними Університетом договорами з
юридичними і фізичними особами, зокрема щодо навчальної, наукової та
виховної роботи з студентами;
3.2.3. збереження та раціональне використання майна і коштів
Університету, забезпечення своєчасного та якісного проведення інвентаризації
матеріальних цінностей Університетської клініки;
3.2.4. створення безпечних умов праці, навчання та виховання;
3.2.5. дотримання санітарних та екологічних норм, здійснення заходів з
охорони праці та протипожежної безпеки в підрозділах Університетської
клініки;
3.2.6. сприяння соціальному захисту і оздоровленню студентів й
працівників Університетської клініки.
4. КЕРІВНИЦТВО
4.1. Центр стоматології Університетської клініки – це підрозділ
Університетської клініки, в якому надається медична допомога, проводиться
навчально-виховна та науково-дослідна робота.
4.2. Центр стоматології утворюється на базі спеціалізованого відділення,
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де розташовуються клінічні кафедри відповідного профілю та інші підрозділи.
4.3. Центр стоматології Університетської клініки очолює завідувач, який,
який призначається президентом ПЗВО «Київський міжнародний університет».
4.4. Завідувач Центру стоматології Університетської клініки
призначається та звільняється з посади наказом Президента Університету за
поданням директора Університетської клініки.
4.5. Завідувач Центру стоматології Університетської клініки
підпорядковується безпосередньо директору Університетської клініки.
4.6. Працівники кафедр, докторанти, аспіранти, клінічні ординатори
беруть участь в проведенні лікувально-діагностичного процесу, здійснюють
обходи, консультації хворих, організують консиліуми, визначають та
коригують плани і тактику подальшого обстеження і лікування хворих, разом з
іншими співробітниками несуть відповідальність за якість лікувальнодіагностичного процесу, організовують клінічні, патолого-анатомічні та
науково-практичні конференції.
4.7. Штатні посади лікарів Центру стоматології Університетської клініки
заміщуються висококваліфікованими фахівцями.
5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
5.1. Реорганізація та ліквідація Центру стоматології Університетської
клініки здійснюється на підставі наказу Президента Університету.
5.2. У разі реорганізації чи ліквідації Університетської клініки
працівникам Центру стоматології Університетської клініки гарантуються їх
права відповідно до чинного законодавства України.
6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО
6.1. Це Положення запроваджується і зміни до нього вносяться наказом
Президента Університету.
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