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1.

Загальні положення

1.1. Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії (Клініка)
далі – Інститут є структурним підрозділом Донецького національного
медичного університету на підставі наказу МОЗ України №252 від 09.08.96 п.
Клінічна база НДІ ТО (100 ліжок) створена Наказами МОЗ України №277 від
25.11.1999 та №4 від 09.01.2001р.
1.2. Інститут здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
України, Статуту університету, на підставі цього Положення.
1.3. Здійснення медичної практики
проходить за отриманою
ліцензією, згідно встановленого законодавством порядку.
1.4. Майно Інституту входить до складу університету та знаходиться
в його оперативному управлінні.
1.5. Інститут має власний штамп та печатку із своїм найменуванням,
бланки.
2.

Найменування та місцезнаходження Інституту

2.1. Повна назва Інституту:
- українською мовою: Науково-дослідний інститут травматології
та ортопедії (Клініка) Донецького національного медичного університету ;
- англійською мовою: Scientific – ResearchInstituteof Traumatology
and orthopedics Donetsk National Medical University.
2.2. Скорочена назва:
- українською мовою: НДІ ТО ДНМУ ;
- англійською мовою: SRI TO DNMU.
2.3. Адреса Інституту: Україна, 84404, м. Лиман, вул. К.Гасієва,36 а.
3. Основні напрямки діяльності та завдання інституту
3.1
Основним
завданням Науково-дослідного інституту
травматології та ортопедії (Клініка) є всебічний розвиток медичної науки в
області травматології, ортопедії та протезування, проведення в цій галузі
фундаментальних
наукових
досліджень
з
подальшим
активним
впровадженням новітніх досягнень і розробок на благо наших пацієнтів.
Інститут травматології та ортопедії утворює єдиний науково-практичний та
навчально-методичний комплекс з кафедрою травматології, ортопедії та ХЕС
ДНМУ.
Основними напрямками діяльності інституту в даний час є:
- Розробка теоретичних основ, практичних рекомендацій
лікування травматичної хвороби, викликаної важкою механічною травмою;

- Розробка наукових основ організації спеціалізованої допомоги
при важких множинних, поєднаних пошкодженнях та удосконалення методів
їх лікування у гірників та інших категорій трудящих ;
- Вивчення впливів шкідливих факторів виробничого і
навколишнього середовища на виникнення і перебіг захворювань опорнорухової системи у дорослого та дитячого населення;
- Розробка органозберігаючих ортопедичних операцій при
пухлинному ураженні кісток, суглобів та хребта;
-Розробка
малоінвазивних
методик
остеосинтезу
при
внутрішньосуглобових ушкодженнях;
- Навчання студентів, підвищення кваліфікації лікарів та сестер по
травматології та ортопедії та медицині катастроф;
-Проведення медичної експертизи з тимчасової втрати
працездатності громадян у встановленому законодавством порядку та у разі
необхідності направлення їх на медико-соціальну експертизу;
- Розробка нових методів лікування пошкоджень і захворювань
опорно-рухового апарату, їх впровадження в практику охорони здоров'я;
- Надання платних послуг НДІ ТО, згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України « Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних
закладах освіти» від 17.09.1996р. № 1138.
3.2. Інститут вирішує наступні завдання:
- Планування і виконання фундаментальних, прикладних і
пошукових досліджень в галузі травматології, ортопедії та медицини
катастроф у відповідності з основними напрямками наукової діяльності
інституту та впровадження результатів науково-дослідних робіт в практику
охорони здоров'я;
- Планування, підготовка та випуск монографій, навчальних
підручників та посібників методичних рекомендацій, інструкцій,
інформаційних листів та інших інструктивно-методичних документів,
спрямованих на поліпшення організації підвищення ефективності та якості
лікувально - профілактичної допомоги населенню при травмі і
захворюваннях опорно-рухового системи;
- Організація та участь у проведенні наукових форумів: конгресів,
з'їздів, науково-практичних конференцій, семінарів з питань надання
кваліфікованої допомоги при травмах та захворюваннях опорно-рухового
апарату поєднаних і множинних пошкодженнях та високо енергетичних, а
також і військових травмах;
- Підготовка наукових кадрів;
- Вивчення досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду медичної науки в
області травматології та ортопедії, розробка пропозицій щодо їх практичного
використання в підрозділах інституту і впровадження в практику наукових і
лікувальних установ;

- Своєчасне інформування лікарів та інших медичних працівників
зацікавлених служб, а також широких верств населення про новітні
досягнення в галузі травматології та ортопедії;
- Надання невідкладної медичної допомоги;
- Надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної
допомоги пацієнтам ортопедо-травматологічного профілю;
- Лікування пацієнтів з травмами (ізольованими, множинними,
поєднаними, комбінованими;
- Лікування ортопедичних захворювань та вродженої патології
опорно-рухової системи;
- Надання цілодобової спеціалізованої допомоги населенню при
важких, множинних і поєднаних пошкодженнях;
- Надання організаційно-методичної допомоги органам практичної
охорони здоров'я в підвищенні ефективності та якості лікувальнопрофілактичної допомоги при травмі і захворюваннях опорно-рухової
системи;
- Розробка і впровадження в роботу травматологічних відділень
нових методів лікування пошкоджень і захворювань опорно-рухової системи;
- Підготовка висококваліфікованих фахівців травматологівортопедів;
- Зниження числа ускладнень та інвалідності від травм і
захворювань опорно-рухової системи;
- Вивчення, аналіз та розроблення рекомендацій для використання
в практичній охороні здоров'я області передового досвіду з проблем
травматології та ортопедії;
- Поширення досягнень інституту в Україні, а також за її межами;
- Укладання договорів про науково-практичне співробітництво, в
тому числі і з надання лікувально-профілактичної допомоги, з науковими та
лікувальними установами та організаціями регіону, України та інших держав.
- Обмін науковими кадрами і встановлення інших форм зв'язку з
зарубіжними науковими організаціями, асоціаціями, клініками, фірмами,
підприємствами, а також окремими особами.
4. Структура Інституту
4.1.
До складу Науково-дослідного інституту травматології та
ортопедії входять науково – дослідні підрозділи, лабораторії, відділи та
клінічні відділення.
5.

Права та обов’язки Інституту

5.1.
Права Інституту:
5.1.1.Інститут користується правами, передбаченими Законом
України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про
вищу освіту», іншими законами та нормативними актами, що регулюють

діяльність наукових організацій та підрозділів, Статутом Університету та
цим Положенням.
5.1.2. Інститут планує і здійснює свою діяльність у межах
повноважень, наданих йому вченою радою Університету, Статутом
Університетом та цим Положенням.
5.1.3. Інститут за узгодженням з Університетом: формує свою
організаційну структуру і штатний розпис, встановлює форми і системи
оплати праці співробітників;
5.2. Обов’язки Інституту:
5.2.1. У своїй діяльності Інститут керується, насамперед
пріоритетними напрямами наукової діяльності Університету.
5.2.2. Інститут:
- створює належні умови для використання продуктивної праці,
забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони
праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснює заходи, спрямовані на посилення матеріальної
зацікавленості співробітників в результаті власної праці, так і в загальних
підсумках роботи Інституту;
- забезпечує захист державної та комерційної таємниць,
інтелектуальної власності, режим секретності, збереження технологічної і
ліцензійної інформації.
6.

Управління Інститутом

6.1.
Управління Інститутом здійснює директор, який призначається та
звільняється ректором Університету.
6.2.
Директор самостійно вирішує питання діяльності Інституту, за
винятком тих, що віднесені до компетенції Університету.
Директор Інституту:
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Інституту;
- діє від імені Інституту та, у межах повноважень, наданих йому
Університетом, представляє Інститут в усіх установах та організаціях;
- використовує за погодженням з Університетом, кошти та майно
відповідно до законодавства;
- подає пропозиції Університету щодо штатного розпису
Інституту, складу керівництва Інституту, правил внутрішнього розпорядку,
інших документів;
- представляє Інститут у Вченій раді та ректораті Університету;
- видає розпорядження та вказівки з питань діяльності Інституту,
який є обов’язковими для виконання всіма працівниками Інституту;
- здійснює підготовку, організацію та ведення засідань керівництва
Інституту;
- вносить пропозиції ректору Університету про прийом та
звільнення з роботи працівників Інституту.

6.3 Головний лікар Клініки має такі ж самі повноваження, що і
директор Інституту, але підпорядкований директору інституту.
Головний лікар Клініки призначається та звільняється ректором
Університету з погодження директора Клініки.
На час відсутності директора Інституту його обов’язки виконує
заступник директора та/або головний лікар.
Директор має право доручити вирішення окремих питань, що
знаходяться в його компетенції, заступнику та/або головному лікарю.
6.4 Для розгляду і обговорення з питань наукової діяльності в Інституті
на правах дорадчого органу під головуванням директора утворюється Вчена
рада, до складу якої входять провідні фахівці Інституту. Склад Вченої ради
затверджується ректором Університету. Посадові інструкції керівників
структурних підрозділів затверджуються директором Інституту.
6.5Вчений секретар призначається і звільняється з посади наказом
ректора Університету за поданням директора Інституту.
Інші співробітники Інституту призначаються і звільняються з посад
наказом ректора Університету з поданням директора Інституту.
6.6. Права, функції, обов’язки та вимоги до співробітників визначаються
посадовими інструкціями. Посадові інструкції працівників структурних
підрозділів затверджуються їх керівниками.
6.7. Повноваження трудового колективу Інституту реалізуються
загальними зборами. Працівники Інституту мають права та обов’язки,
користуватися пільгами згідно з трудовим законодавством, колективним
договором.
7.
Майно
Інституту,
фінансування
та
господарська діяльність.
7.1.
Майно Інституту складають основні фонди, обігові кошти та інші
цінності, вартість яких відображається у балансі Університету.
7.2.
Відчуження майна, закріпленого за Інститутом, здійснюється
виключно Університетом у порядку, встановленого законодавством.
7.3. Джерелами фінансування Інституту є:
а) кошти Державного бюджету України;
б) власні надходження:
-доходи від плати за послуги, що надаються від додаткової
( господарської) діяльності;
-кошти від організацій, підприємств, фізичних осіб та інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів;
-інші джерела, не заборонені законодавством.

