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Зміни
до Довідника кваліфікаційних характеристик професійних працівників.

Випуск 78 «Охорона здоров'я»

1. Абзац третій пункту 16 розділу «Професіонали в галузі лікувальної
справи (крім стоматології)» викласти в такій редакції:

«Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я, нормативні
акти, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони
здоров'я, організацію дерматовенерологічної допомоги населенню, в тому числі
швидкої і невідкладної; основи права в медицині; нормативні акти щодо
організації боротьби з розповсюдженням венеричних та заразних шкірних
хвороб; права, обов'язки і відповідальність лікаря-дерматовенеролога;
інформаційні та Інтернет технології; нормальну та патологічну анатомію тіла
людини, гістологію та фізіологію шкіри і статевих органів; сучасну
класифікацію хвороб дерматовенерологічного профілю; етіологію, патогенез,
клініку, профілактику шкірних і венеричних хвороб; новоутворень шкіри та
підшкірної клітковини; сучасні методи обстеження, діагностики, лікування та
диспансеризації хворих; організацію співпраці з епідеміологами, з акушерами-
гінекологами, урологами; основи суміжних спеціальностей: терапії, неврології,
гінекології, урології, імунології, фтизіатрії, інфекційних хвороб, вірусології;
онкології, медичної генетики; правила оформлення медичної документації;
сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.»

2. Абзац третій пункту 17 розділу «Професіонали в галузі лікувальної
справи (крім стоматології)» викласти в такій редакції:

«Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та
нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів
охорони здоров'я, організацію дерматовенерологічної допомоги дітям; основи
права в медицині; права, обов'язки і відповідальність лікаря-дерматовенеролога
дитячого; інформаційні та Інтернет технології; показники роботи
спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги дітям; анатомо-фізіологічні
особливості, реактивність дитячого організму, будову і функції шкіри;
етіологію, патогенез, клініку шкірних та венеричних хвороб, новоутворень
шкіри та підшкірної клітковини у дітей; сучасну класифікацію хвороб
дерматовенерологічного профілю; сучасні методи профілактики, діагностики,
лікування і реабілітації хворих дітей дерматовенерологічного профілю; методи
клініко-лабораторного обстеження; організацію диспансерного нагляду;



показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування дітей; суміжні
медичні дисципліни (інфекційні хвороби; туберкульоз, алергологію тощо);
основи дієтотерапії дітей; форми і методи санітарної освіти серед батьків і
дітей; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за
фахом та методи її узагальнення.»
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