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Д
іяльність відділу лікувально�профілактичної
роботи ЛНМУ імені Данила Галицького спрямова�
на на координацію діяльності клінічних кафедр та

закладів охорони здоров’я для підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації фахівців, поліпшення ефектив�
ності науково�дослідної роботи та впровадження досяг�
нень науки в практичну діяльність медичних установ. 

Лікувальна робота здійснюється на 47 клінічних ка�
федрах, які розташовані у 155 відділеннях 49�ти ліку�
вально�профілактичних закладів Львова, Трускавця,
Рівного і Луцька. Клінічні кафедри базуються на стаціо�
нарах клінічних лікувальних закладів м. Львова і Львів�
ської області (ліжковий фонд — 10 286 ліжок) та
у дев’яти поліклініках. Усі клінічні бази мають необхідну
кількість спеціалістів вищої кваліфікації, достатнє ма�

теріально�технічне забезпечення, працюють на підставі
угод між вищим навчальним закладом та лікувально�
профілактичними установами. Університет також має
власну клінічну базу — стоматологічний центр.

Останнім часом викладачі та співробітники ЛНМУ
надавали в середньому понад 585 тис. консультацій на
рік, а кількість пролікованих у стаціонарі хворих скла�
дала більше 238 тис. Показник оперативної діяльності
кафедр разом із поліклінічною допомогою становить
у середньому 25 тис. випадків, відсоток оперативних
втручань кафедральними працівниками — 23,5%.
Щорічно проводиться в середньому 600 виїздів з бри�
гадами екстреної допомоги та близько 9 тис. профогля�
дів. Основний контингент обслуговування — доросле і
дитяче населення Львівської, Волинської та Рівненсь�
кої областей, а також студенти і працівники універси�
тету. Збільшилася частка пацієнтів з інших регіонів
України і зарубіжжя, що становить в середньому 8,9%
від загальної кількості пролікованих та проконсульто�
ваних хворих.

Колективи клінічних кафедр здійснюють велику ро�
боту з обслуговування сільського населення. В оглядах
сільських жителів беруть участь близько 150 виклада�
чів. Щорічно медичному огляду підлягає понад 5 тис.
осіб, проводиться більше 3 тис. допоміжних обстежень,
близько 1000 оперативних втручань, виявляється до
2 тис. випадків нових захворювань.

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького тісно співпрацює з обласними
та міськими департаментами охорони здоров’я Західно�
го регіону України.

Працівники відповідних клінічних кафедр долуча�
ються до виконання державних програм та пілотних
проектів з гіпертонічної хвороби, онкології, вакцинації,
СНІДу, туберкульозу. Проводиться агітаційно�просвіт�
ницька робота. Зважаючи на вимоги часу, співробітники
кафедр беруть активну участь у виявленні та лікуванні
зазначених хвороб, опікуються збільшенням кількості
дітей, які отримали щеплення.




