
 

 

Додаток 3 
до наказу директора інституту 
від «20» січня 2014 р., № 34 
 

ПЕРЕЛІК ПІДРОЗДІЛІВ НІФП НАМН,  
В ЯКИХ БУДЕ ВПРОВАДЖУВАТИСЬ ПАК АМІС 

 
1. Адміністрація клініки (КЛ) 
2. Відділ кадрів 
3. Відділ медичних інформаційних систем (КЛ) 
4. Відділення рентгенодіагностичне (КЛ) 
5. Відділення анестезіології (КЛ) 
6. Відділення бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз (КЛ) 

Відділення пульмонології (НК) 
7. Відділення дитячої пульмонології та алергології у дітей, інфікованих та хворих на 

туберкульоз (КЛ) Відділення дитячої пульмонології та алергології (НК) 
8. Відділення диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ (КЛ) Відділення діагностики, 

терапії і клінічної фармакології захворювань легень (НК) 
9. Відділення ендоскопічне (КЛ) 
10. Відділення загальнолікарняного персоналу (КЛ) 
11. Відділення інтенсивної терапії (КЛ) 
12. Відділення інтерстиціальних захворювань та бронхообструктивного захворювання легень 

у хворих на туберкульоз (КЛ) Клініко-функциональне відділення (НК) 
13. Відділення неспецифічних захворювань легень у хворих на туберкульоз (КЛ) Відділення 

технологій лікування НЗЛ (НК) 
14. Відділення пульмонології та доказової медицини (КЛ) 
15. Відділення реанімації (КЛ) 
16. Відділення терапії туберкульозу легень у дітей (КЛ) Відділення дитячої фтизіатрії (НК) 
17. Відділення хірургічного лікування туберкульозу та НЗЛ (КЛ) Відділення торакальної хірургії 

(НК) 
18. Відділення хірургічного лікування туберкульозу та НЗЛ, ускладнених гнійно-септичними 

інфекціями (КЛ) Відділення торакальної хірургії та інвазивних методів діагностики (НК) 
19. Кабінет лікувальної фізкультури (КЛ) 
20. Кабінет фізіотерапевтичний (КЛ) 
21. Лабораторія клініко-біохімічна (КЛ) 
22. Лабораторія клінічної імунології (КЛ) Лабораторія клінічної імунології (НК) 
23. Лабораторія мікробіології туберкульозу і НЗЛ неспецефические заболевания легких (КЛ) 

Лабораторія мікробіології (НК) 
24. Лабораторія патоморфології (КЛ) Лабораторія патоморфології (НК) 
25. Лабораторія функціональної діагностики (КЛ) 
26. Лабораторія цитологічна (КЛ) 
27. Медстатистик (КЛ) 
28. Поліклініка (КЛ) 
29. Приймальне відділення (КЛ) 
30. Терапевтичне відділення лікування туберкульозу в осіб похилого та старечого віку (КЛ) 
31. Терапевтичне відділення туберкульозу та НЗЛ у хворих на туберкульоз легень (КЛ) 

Відділення фтизіопульмонології (НК) 
32. Терапевтичне відділення хворих на туберкульоз легень із супутніми захворюваннями (КЛ) 

Відділення фтизіатрії (НК) 
 
Примітка: (КЛ) – клінічний підрозділ, (НК) – науковий підрозділ. 
 

Завідувач відділу ІКТ, д.м.н.      В.О. Юхимець 

 
 


