
 ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА КАФЕДРИ 

ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 

  Кафедра дерматології, венерології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького є організаційно-методичним, 

діагностично-лікувальним та консультативним центром по наданню 

спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги в Західному регіоні.  

 Лікувально-консультативна робота на кафедрі здійснюється відповідно до 

«Положення про кафедру Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького», «Положення про клінічну базу» та згідно з графіком 

лікувально – консультативної роботи і допомоги органам практичної охорони 

здоров’я у клінічних відділах базових лікувальних закладів. Працівники кафедри 

при виконанні лікувально – консультативної роботи користуються відповідними 

установчими документами та розробленими і затвердженими протоколами 

лікування хворих. Професорсько – викладацьким складом консультуються та 

проводиться лікування хворих на: важкі форми псоріазу, міхурника, лімфом 

шкіри, токсикодермій, акне, тощо.  Відомості про консультативно – лікувальну 

роботу викладачів кафедри, проведення обходів, а також проведення 

малоінвазивних втручань (видалення папілом, бородавок, проведення біопсії 

шкіри та ін.) облікуються у відповідних, як індивідуальних журналах реєстрації 

амбулаторних пацієнтів (форма первинної облікової документації №074/о. Наказ 

№ 110  МОЗ України від 14.02.12р. із змінами згідно наказу МОЗ України від 

26.01.2018р. №157 та згідно ІСРС-2 Міжнародна клаифікація ПМД — 2 видання), 

так і загальнокафедральних журналах. Консультації професора та доцентів 

кафедри проводяться згідно затвердженого графіку та  на відповідних базах 

кафедри. 

 

 



 Клінічними базами кафедри є:   

 Комунальне некомерційне підприємство львівської обласної 

ради «Львівський обласний шкірно – венерологічний диспансер» (м. 

Львів, вул. Коновальця, 1  - поліклінічне відділення, вул. Коновальця, 5  - 

денне стаціонарне відділення та Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. 

Сокільники, вул. Д.Галицького - 2 – ге дерматологічне відділення); 

 Медичний центр «Інтерсоно» - “Medicover” (м.Львів, вул. 

Антоновича, 102); 

 Приватний «Медичний центр» (м.Львів, вул.Антоновича, 63/3); 

 Дерматологічний центр «ЛеоДерм» ( м.Львів, Пр.Червоної калини, 

29а); 

 Військово-медичний клінічний центр Західного регіону 

(дерматологічне відділення, м. Львів, вул. Личаківська, 26).  

      З усіма зазначеними клінічними базами підписані діючі угоди із 

зазначенням площі та кількості  приміщень закріплених за кафедрою. 

Штат науково — педагогічних працівників кафедри:  загалом  на 

кафедрі дерматології, венерології лікувально – консультативну роботу проводять 

18 працівників з них : 1 – доктор медичних наук, 15 – кандидатів медичних наук; 

1- професор, 9 – доцентів ; вища лікарська категорія по дерматовенерології – 13 

осіб, перша лікарська категорія – 3 осіб; сертифікат по дерматовенерології – 2 

осіб. Окрім зазначених лікарських категорій по дерматовенерології , 2- особи – 

вища категорія з дитячої дерматовенерології, 1 – особа – 2 –га категорія з дитячої 

дерматовенерології та 7 –осіб – сертифікат «Дитяча дерматовенерологія». 

Науково-педагогічні працівники кафедри, які є головними 

спеціалістами МОЗ України, ДОЗ області та УОЗ міста, або є  керівниками  

фахових асоціацій, товариств України, області, зарубіжних країн:  

 Сизон О.О. д.мед.н., проф., завідувач кафедрою дерматології, венерології 

ЛНМУ імені Данила Галицького, голова Львівського осередку УАЛДВК, член 



президії УАЛДВК, експертка ДОЗ ЛОДА за спеціальністю 

«Дерматовенерологія». 

 Впровадження в практичну роботу наукових досягнень працівників 

кафедри з грифом Українського центру наукової медичної інформації та 

патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, або включених у  Галузевий 

Реєстр нововведень МОЗ України ( за період 2017 – 2019рр.) 

 2 методичні рекомендації з грифом МОЗ; 

 12 інформаційних листів; 

 9 патентів; 

 4 нововведення. 

Проведення лікувально - профілактичних та  науково-практичних 

заходів(акції, лекції, клінічні конференції, семінари, круглі столи, 

майстер класи, школи та ін.) кафедрою дерматології, венерології та 

спільно за підтримки МОЗ, ЛОДА, Львівської міської ради, УОЗ 

ЛМР, ДОЗ ЛОДА 

за період  2017  по  2019  рр. 

 Кафедра дерматології, венерології щорічно підтримує та проводить  

започатковані в Україні всесвітні соціальні проекти: «Євромеланома», 

«Всесвітній день псоріазу», а також започатковані кафедрою локальні соціальні 

проекти: «Здоров»я шкіри», «Школа хронічних дерматозів». В рамках 

профілактично – просвітницької роботи, працівниками кафедри періодично 

проводяться лекції у навчальних закладах м.Львова та Львівської області). 

 

 

 

 

 

 

 

 



за 2017р.: 

 

 З нагоди Всеукраїнського Дня меланоми 13.04.17 р., за підтримки МОЗ 

України (наказ від 24.03.2017р. №3.41-58/1123-17/8315) усіма працівниками 

кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького у співпраці з лікарями – онкологами було 

проведено низку заходів, щодо первинної та вторинної профілактики раку шкіри. 

 Вперше до соціальної акції, присвяченої Всеукраїнському Дню меланоми, 

за ініціативи студентського самоврядування та профспілкового комітету 

студентів при підтримці проректорів з лікувально-профілактичної та науково- 

педагогічної роботи Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького були залучені студенти – волонтери II,V курсів університету, 

які здійснювали безпосередню допомогу в організації та проведені заходу;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Звітня інформація по результатам проведеного соціального проекту була 

висвітлена в газеті «ALMAMATER» (№5(338) від 24 травня 2017 р.); 

  березень - квітень 2017 р.  працівникикафедри брали участь в 

соціальнійпрограмі «Здоров»яшкіри».Виконавці проекту: д.мед.н., доц.Сизон 

О.О., доц. Білинська О.А., доц. Бабак І.Д., доц. Вольбин С.В., ас. Чаплик – 

Чижо І.О; 

 3 жовтня 2017 р. працівники кафедри дерматології, венерології на своїх 

робочих місцях, в рамках Всесвітнього дня псоріазу, проводили фахову 

консультацію хворих на псоріаз та підозру на цю недугу; 

 Науково — практичний семінар для лікарів — дерматовенерологів Львівської 

області (жовтень 2017 р.); 



 в рамках III (X)з»їзду Української асоціації лікарів дерматовенерологів і 

косметологів,що проходив 22-23 листопада 2017 р. у м.Львові, учасникам 

з»їзду була надана можливість пройти діагностичне обстеження стану 

шкіри, волосся, невусів. Інформація про проведення висвітлена в газеті 

«ALMA MATER» (№12(345) від 20 грудня 2017 р.); 

 працівником кафедри дерматології, венерології ас. Чаплик – Чижо І.О., була 

організована лекція профілактично – просвітницького характеру 

«Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.» для 

гімназистів 7-11 класів Львівської лінгвістичної гімназії ,яка була прочитана 

студентами 4 групи ЛНМУ імені Данила Галицького (підстава  на проведення – 

дозвіл адміністрації гімназії від 01.12 2017р., № 01-22/869). 

 

за 2018 р.: 

 З метою лікувально – профілактично –просвітницької роботи 

кафедрою дерматології, венерології започатковано (січень 2018 р.) та 

періодично (кожної останньої середи місяця) для хворих 2 –го 

стаціонарного дерматовенерологічного відділення КЗ ЛОР «Львівський 

обласний шкірно – венерологічний диспансер» проводиться  «Школа 

хронічних дерматозів», яка допомагає хворим бути більш обізнаними 

про свою хворобу, а також на рівні пацієнта контролювати її прояви; 

 З метою покращення діагностики складних дерматозів у лютому 

2018  р. було проведено навчання для працівників кафедри по правилах 

взяття матеріалу для біопсії шкіри, а також проведення самої біопсії 

шкіри, як світового стандарту діагностики дерматозів; 

 З нагоди Всеукраїнського Дня меланоми 20.04.18 р., за підтримки 

МОЗ України (наказ від 17.04.2018р. № 3.41-22/166-18/9823) 

працівниками кафедри дерматології, венерології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького у 

співпраці з лікарями – онкологами було проведено низку заходів, щодо 

первинної та вторинної профілактики раку шкіри; 

   Результати по проведеному Дню меланоми, опубліковані в 

науково – практичному виданні української асоціації лікарів 

дерматовенерологів і косметологів «Український журнал 

дерматології, венерології, косметології» №2 (69) 2018р.); 

 Науково — практична конференція “ Новітні тенденції лікування 

та профілактики дерматологічних та косметологічних проблем в рамках 

доказової медицини” Львів 18-19 травня 2018 р. Організатори: 

кафедра дерматології, венерології за підтримки ДОЗ ЛОДА; 



  “Превентивна дерматоонкологія. Неінвазивні методи діагностики 

пухлин шкіри” Львів, 18 травня 2018 р.; Навчання для лікарів 

дерматовенерологів. Організатори : кафедра дерматології, венерології 

сумісно із ДУ “ Інститут дерматології, венерології” м. Харьків; 

 Науково — практична конференція лікарів дерматовенерологів 

Львівськоїь області, Львів 17 травня 2018 р. Організатори: кафедра 

дерматології,венерології; 

  Наукова -школа “Захворювання волосся та волосистої частини 

голови”, Київ, 1 червня 2018 р. Навчання для лікарів 

дерматовенерологів. Організатори: кафедра дерматовенерології 

КМАПО; 

 

 З метою залучення більшої кількості фахівців до діагностики 

дерматоскопічним методом новоутворів шкіри і не тільки, кафедральним 

працівникам, які раніше не проходили навчання,  була надана  можливість 

у травні та листопаді 2018 року прослухати курс  “Превентивна 

дерматоонкологія. Неінвазивні методи діагностики пухлин шкіри” 

Львів. Навчання для лікарів дерматовенерологів. Організатори : кафедра 

дерматології, венерології сумісно із ДУ “ Інститут дерматології, 

венерології” м. Харьків; 

  Наукова -школа “ Захворювання волосся та волосистої частини 

голови”, Київ, червень та листопад 2018 р. Навчання для лікарів 

дерматовенерологів. Організатори: кафедра дерматовенерології КМАПО;  

 20 вересня 2018 р. Львівський дерматологічний форум 

«Профілактика та лікування акне» (Організатори: Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра 

дерматології,венерології); 

 21 вересня 2018 р.  Науково-практичний семінар для лікарів-

дерматовенерологів. (Організатори: Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології);  

 В жовтні 2018 р. кураторами, викладачами кафедри спільно із 

студентами Д.Шульгою та А.Дорожовець підготовлено та розміщено в 7-

му гуртожитку ЛНМУ імені Данила Галицького стенд діагностично — 

профілактичного спрямування щодо паразитарних захворювань 

шкіри (короста, педикульоз): ”Це повинен знати кожний”; 

 29 жовтня 2018 р. працівники кафедри дерматології, венерології , в 

рамках  Всесвітнього дня псоріазу, проводили фахову консультацію 



хворих на псоріаз та підозру на цю недугу, а також, працівниками кафедри 

сумісно із лікарями – інтернами 2 –го року навчання  (Бербека Х., Гладун 

М.)була підготовлена та прочитана  просвітницька лекція для пацієнтів, 

роздано пам»ятки хвогоро на псоріаз. (Організатори: Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра 

дерматології,венерології); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 листопада 2018 р. Науково — практичний семінар для лікарів — 

дерматовенерологів  Львова та Львівської області. ( Організатори: 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

кафедра дерматології,венерології); 

 27 листопада 2018 р. Науково – практична конференція «Сучасні 

можливості компонентної діагностики алергії». ( Організатори: Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра 

дерматології,венерології); 

 викладачем кафедри дерматології, венерології ас. Чаплик – Чижо І.О., 

були організовані та прочитані за звітній період ряд лекцій  

профілактично – просвітницького характеру : 

«Профілактика паразитарних захворювань шкіри» (08.10.2019 р. наказ 

№48 для учнів Нижанковицької загальноосвітньої школи); 

« Профілактика паразитарних захворювань шкіри» (09.10.2019 р. 

наказ №101 для учнів Добромильської загальноосвітньої школи); 

«Особливості догляду за проблемною шкірою» (10.10.2019 р. наказ 

№49 для учнів Нижанковицької загальноосвітньої школи); 



«Особливості догляду за проблемною шкірою» (11.10 2018 р., наказ 

№102 для учнів Добромильської загальноосвітньої школи); 

«Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом», 

(12.10 2018 р., наказ № 103 для учнів Добромильської загальноосвітньої 

школи); 

«Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом» 

(13.10.2018 р. наказ №50 для учнів Нижанковицької загальноосвітньої 

школи); 

«Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом» 

(04.12.2018 р. наказ №186 для учнів СЗШ №48); 

«Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом» 

(11.12.2018 р. наказ №01/31-572 для учнів Ліцею №28 ЛМР); 

 З метою лікувально – профілактично –просвітницької роботи 

кафедрою дерматології, венерології започатковано (січень 2018 року) та 

періодично (кожної останньої середи місяця) для хворих стаціонарного 

дерматовенерологічного відділення КНП ЛОР «Львівський обласний 

шкірно – венерологічний диспансер» проводиться  «Школа хронічних 

дерматозів», яка допомагає хворим бути більш обізнаними про свою 

хворобу, а також на рівні пацієнта контролювати її прояви.; 

 08 грудня 2018 р. Науково – практична конференція «Чутлива 

шкіра». 

(Організатори: Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, кафедра дерматології,венерології); 

 12 грудня 2018 р. Семінар « Сучасна діагностика та інноваційні 

методи терапії в дерматовенерології». (Організатори: Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра 

дерматології,венерології); 

 14 грудня 2018 р. Науково –практична конференція «Подорож в 

імунітет шкіри».(Організатори: Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології).  

за 2019р. : 

 14 лютого 2019р. Науково -практична конференція 

«Міждисциплінарні підходи в діагностиці та лікуванні дерматологічної 



патології». (Організатори: Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології);  

 14 лютого 2019р. Науково-практичний семінар для лікарів-

дерматовенерологів. (Організатори: Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології);  

 21 березня 2019 р. Науково-практичний семінар для лікарів-

дерматовенерологів Львова та Львівської області. (Організатори: 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

кафедра дерматології,венерології); 

 28 березня 2019р. Майстер клас присв”ячений можливості 

використання вітамінно- мінеральних комплексів “Solgar” у практиці 

лікаря; 

 викладачем кафедри дерматології, венерології ас. Чаплик – Чижо 

І.О., були організовані та прочитані за звітній період ряд лекцій  

профілактично – просвітницького характеру : 

«Догляд за проблемною шкірою».(25.04.2019 р. наказ №01/31-183 для 

учнів Ліцею №28 ЛМР); 

«Догляд за проблемною шкірою та новоутворень на шкірі» 

(08.05.2019 р. наказ №01/31-198 для учнів  10 класу Ліцею №28 ЛМР); 

 10.05.2019р. З нагоди Всеукраїнського Дня меланоми  за підтримки 

МОЗ України ((наказ від 28.03.2019р. № 3.02-22/174-19)) працівниками 

кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького у співпраці з лікарями – онкологами 

було проведено низку заходів, щодо первинної та вторинної профілактики 

раку шкіри; 

 16 травня 2019 р. Науково-практична конференція присвячена 

120-річчю кафедри. «Нові тенденції лікування, профілактики 

дерматовенерологічних захворювань та новоутворів шкіри». 

(Організатори: ДОЗ ЛОДА, Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології); 

 16 травня 2019 р. Фахова школа “Нові тенденції лікування, 

профілактики дерматовенерологічних захворювань та новоутворів 

шкіри”.(Організатори: ДОЗ ЛОДА, Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології); 



  травнень 2019 р. Студентами 4- го курсу медичного факультету 

(Поліщук О., Сабадаш І., Бисага Ю.) на базі кафедри  був підготовлений 

стенд “Ризики зараження на ВІЛ — інфекцію та його профілактика ”, який 

був розміщенний  в 7-му гуртожитку ЛНМУ імені Данила Галицького; 

 25 липня 2019 р. Майстер - клас присв”ячений можливості 

використання вітамінно- мінеральних комплексів “Solgar” у практиці 

лікаря; 

 27 серпня 2019 р. Майстер - клас присв”ячений можливості 

використання вітамінно- мінеральних комплексів “Solgar” у практиці 

лікаря. 

 06 вересня 2019 р. Тематичне навчання “ Новітні тенденції 

лікування, профілактики дерматовенерологічних захворювань та 

новоутворів шкіри”. (Організатори: Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра дерматології,венерології); 

 18 вересня 2019 р. Науково — практична конференція « Сучасні 

методи лікування акне, постакне». (Організатори: Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра 

дерматології,венерології). 

Для покращення надання лікувально – діагностичної допомоги населенню, 

колектив кафедри підвищує свій рівень клінічних знань та удосконалює 

практичні навики постійно навчаючись на  тематичних школах,  семінарах,  

мастер –класах,  конференціях, як в Україні так і за кордоном.  

 

Зав.кафедрою дерматології, венерології  

Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького,  

голова Львівського осередку УАЛДВК,  

експертка ДОЗ ЛОДА за спеціальністю 

«Дерматовенерологія»                                                                    проф.  Сизон О.О.  

 

 

Відповідальна за лікувальну роботу  

по кафедрі дерматології, венерології  

Львівського національного медичного  

університету імені Данила Галицького                     доц. Іванюшко –Назарко Н.В. 


