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Цим Положенням регламентується порядок організації та діяльності підрозділу Харківського національного медичного університету – кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, координація його роботи та визначення правового положення кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб. 

Загальні положення

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету є структурним підрозділом, що підпорядкований Навчально-науковому інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету та ректору.
У своїй діяльності кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.
Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи, які затверджуються ректором університету.
Організацію та керівництво роботи кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб забезпечує завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком до 5 років, призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету. З завідувачем кафедри укладається контракт. Коло повноважень завідувача та працівників кафедри визначається посадовими інструкціями. Положення про кафедру загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (далі – Положення) організаційна форма, структура, чисельний та посадовий склад працівників кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб затверджується наказом ректора.




Мета діяльності кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Кафедру загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб утворено з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів з загальної практики – сімейної медицини, а також лікарів – інтерністів по розділам ендокринологія та гематологія. 
	Підвищення якості освіти і виховання студентів, науково-педагогічних та медичних працівників за стандартами вищої освіти та забезпечення їх практичної підготовки відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Структура кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб складається з професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу.

Функції кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Основними функціями фахівців кафедри є:
	Навчально-виховна робота:
	Удосконалення навчального процесу, виховної роботи і проведення наукових досліджень на основі застосування найбільш прогресивних систем організації навчального процесу.
Підготовка підручників, навчально-методичних посібників та приладів, схем тощо.
Підготовка кадрів, керування науковою роботою аспірантів, факультетів здобувачів, стажистів-викладачів, консультування докторантів.
Участь у роботі Вчених рад університету і факультетів.
Підвищення й вдосконалення свого професійного рівня та рівня викладачів, педагогічної майстерності, загальної культури.
Читання авторських лекцій.
Вимагання від аспірантів виконання індивідуальних планів роботи над кандидатськими дисертаціями.
Впровадження передових методів викладання навчальних дисциплін.
Участь в обговоренні тематики наукових досліджень.
Вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів.
Підготовна науково-педагогічних кадрів.
	Наукова робота та робота з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.
	Виконання конкурсної НДР за замовленням МОЗ України і МОН України та ініціативних НДР.
Участь у виконанні міжнародних програм, співробітництво: із закладами практичної охорони здоров’я, із закладами НАМН України, із закладами інших міністерств та відомств.
Видання монографії в Україні під грифом: ХНМУ, МОЗ України, НАМН України, НАН України, в країнах СНД, в країнах дальнього зарубіжжя, журнальних статей, статей у збірнику, тез, депонованого рукопису.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах.
Виступи за результатами НДР: по радіо, на телебаченні.
Винахідницька діяльність (патент), клінічне або доклінічне випробування лікарських засобів за завданням Держфармцентру МОЗ України, розробка нових видів продукції, які ввійшли в державний реєстр лікарських препаратів та виробів медичного призначення: техніки, технології, матеріали, методи, теорії.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста, лікувально-профілактичних закладів області, лікувально-профілактичних закладів інших областей.
Організація науково-практичної конференції, міжнародних конгресів, організація і проведення 2-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади з певної спеціальності.
Офіційне опонування, рецензування дисертації.
Участь у роботі спеціалізованої вченої ради ХНМУ та інших установ із захисту дисертацій.
Робота у складі експертної ради ВАК України, проблемної комісії МОЗ України та НАМН України, наукових комісій ХНМУ, наукових комісій Вчених рад факультетів, робота у складі Ради молодих учених, журі регіональних наукових конкурсів.
Рецензування: статей у науковому журналі ХНМУ, проектів методичних рекомендацій МОЗ України, звітів науково-дослідних робіт, монографій.
Підготовка студентів для участі в олімпіадах, конференціях, наукових конкурсах в Україні, в країнах СНД.
	Лікувальна робота.
	Лікувальну роботу співробітники кафедри здійснюють на клінічних базах, згідно з укладеними договорами.
	Забезпечення умов для клінічної підготовки студентів, удосконалення і реалізація навчальних програм, клінічній ординатурі, участь в розробці і реалізації програм підвищення кваліфікації медичних працівників.
	Участь у підготовці науково-педагогічних працівників клінічного профілю в аспірантурі, докторантурі.
	Здійснення наукової та науково-технічної діяльності спрямовано на пріоритетні напрями наукових досліджень, на створення і впровадження конкурентоспроможних медичних технологій, розвиток міждисциплінарних наукових напрямів.
Забезпечення проведення розробок, експертних оцінок, апробацій та впроваджень нових медичних технологій, матеріалів, ліків та лікарських засобів, в тому числі на договірних засадах.
Організація і участь у проведенні наукових форумів: конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій тощо.
Створення системи підвищення якості науково-дослідної та клінічної роботи студентів, вчених, науково-педагогічних та медичних працівників.
Виховання медичних працівників на засадах загальнолюдських цінностей, професійної етики, морально-етичної і правової культури (колегіальність, коректність, обов’язковість, гуманність, дотримання лікарської таємниці тощо).
Організація і проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення та формування здорового способу життя.
	Виконання, відповідно до доручень ректора університету та проректорів, інших функцій.


Обов’язки кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Основними обов’язками співробітників кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб є:
	Забезпечення навчального процесу згідно з навчальною програмою, навчальним планом і розкладом занять студентів 6 курсу, сімейних лікарів-інтернів та лікарів, які проходять курси підвищення кваліфікації на високому професійному рівні.
Вчасне і повне виконання педагогічно-навчального плану.
Своєчасне і якісне виконання методичної роботи: підготовка методичних розробок, вказівок для викладачів та студентів.
Вчасне, якісне і повне виконання визначених цим Положенням завдань.
Суворе дотримання в роботі вимог чинного законодавства, державних стандартів та інших нормативно-правових актів.
Дотримання правил трудового внутрішнього розпорядку університету.
Вдосконалення професійно-кваліфікаційного рівня і педагогічної майстерності.


6. Права кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
З метою забезпечення виконання своїх завдань та обов’язків, співробітникам кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб надається право:
	Надавати пропозиції директору Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ щодо оптимізації навчального процесу.

Користуватись централізованим матеріально-технічним забезпеченням університету.
Користуватись системами зв’язку і комунікацій університету.
Брати участь у громадському самоврядуванні.
7. Реорганізація та ліквідація
Реорганізація та ліквідація підрозділу – здійснюється наказом ректора університету, в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. Прикінцеві положення
Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про затвердження нової редакції «Положення про кафедру загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету».
	По затвердженні нової редакції Положення, попереднє втрачає чинність.

Завідувач кафедри загальної практики –
сімейної медицини та внутрішніх хвороб 			Л.М. Пасієшвілі



