
 B IBL IO TEKA .med . com 2017  №2  
1

Клименко О. Посадова інструкція лікаря-алерголога /О.Клименко 
//Практика управління медичним закладом.–2012.–N7.– С.91–95 
Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організа-
ційно-штатної структури посадові інструкції можуть бути доповнені й ін-
шими пунктами та більш деталізовані або, навпаки, окремі пункти можуть 
бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях 
інших працівників закладу відповідної кваліфікації. 
 
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-АЛЕРГОЛОГА 
 
(назва закладу охорони здоров’я) 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
Лікаря-алерголога відділення алергології  
(іншого структурного підрозділу)  
(кодКП 2221.2) 
№ 
(реєстраційний номер документа) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
(керівник закладу охорони здоров’я або інша посадова особа, уповнова-
жена затверджувати посадову інструкцію) 
(ініціали, прізвище) 
 «_____»______20_р. 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Лікар-алерголог належить до професійної категорії «Професіонали». 
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1.2. Приймається на посаду та звільняється з посади наказом керівника 
закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням заві-
дувача відділення алергології (іншого керівника). 
1.3. Документи, якими керується у роботі лікар-алерголог: 
1.3.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону здо-
ров’я та нормативно-правові акти, що визначають діяльність органів уп-
равління і закладів охорони здоров'я, організацію алергологічної допо-
моги населенню. 
1.3.2. Внутрішні документи: Статут (Положення) медичного закладу, на-
кази та розпорядження керівництва закладу та завідувача відділення 
алергології, Положення про відділення алергології, інструкція з охорони 
праці, ця посадова інструкція. 
1.4. Головна функція (мета діяльності на посаді) – надання допомоги хво-
рим з алергічними захворюваннями шкіри, медикаментозною, харчовою 
та інсектною алергією. 
1.5. Робоче місце лікаря-алерголога розташоване в окремому кабінеті 
відділення алергології й оснащене: 
1.5.1. Медичною технікою та виробами медичного призначення відпо-
відно до Табеля оснащення (апарат дихальний ручний, аптечка для на-
дання невідкладної допомоги, ваги медичні з ростоміром, випромінювач 
бактерицидний, ємність для знезараження шпателів, інгалятор аерозо-
льний (розпилювальний), інгалятор ультразвуковий, кушетка медична, 
лоток ниркоподібний, спірометр, стетофонендоскоп тощо). 
1.5.2. Персональним комп’ютером, підключеним до локальної мережі за-
кладу та інтернету. 
1.5.3. За умовами праці відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам. 
1.6. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів за-
кладу, перша копія – у завідувача відділення алергології, друга копія – у 
працівника. 
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1.7. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу до цієї по-
садової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни 
або доповнення відповідно до законодавства. 
2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Лікар-алерголог виконує такі функціона-
льні завдання та обов’язки: 
2.1. Проводить первинний та повторний алергологічний прийом хворих 
на закріпленій за ним території діяльності. 
2.2. Визначає план обстеження пацієнта, уточнює обсяг та раціональні 
методики дослідження, дає клінічну та лабораторну оцінку стану хворого, 
встановлює клінічний та функціональний діагноз, призначає диференці-
йовану терапію, надає хворому рекомендації щодо подальшого спосте-
реження, лікування та реабілітації, які мають відповідати сучасному рі-
вню медичної науки і практики. 
2.3. Збирає алергологічний анамнез, визначає обсяг загальних та спеці-
альних обстежень, алергічних проб; застосовує сучасні методи профіла-
ктики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих але-
ргологічного профілю. 
2.4. Бере участь у створенні районного (іншого місцевого або територіа-
льного) реєстру хворих на алергічні захворювання. 
2.5. Формує на території медичного обслуговування групи пацієнтів дис-
пансерного спостереження, проводить динамічний нагляд за диспансер-
ними групами хворих на алергологічні захворювання, коригує необхідну 
планову терапію. 
2.6. Контролює правильність проведення діагностичних та лікувальних 
процедур, експлуатації апаратури та обладнання, раціональне викорис-
тання реактивів, алергенів, медикаментів, виконання правил техніки без-
пеки та охорони праці. 
2.7. Проводить скринінг алергічних захворювань та станів на закріпленій 
за ним території діяльності. 
2.8. Опікує хворих на алергічну патологію, що перебувають на лікуванні 
в денному стаціонарі терапевтичного профілю, на території, підлеглій 
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його діяльності, надає консультативну алергологічну допомогу іншим за-
кладам та органам охорони здоров’я. 
2.9. Бере участь у профілактичних оглядах груп ризику, родичів алерго-
логічних хворих. 
2.10. Визначає потребу в апаратурі, алергенах, реактивах, медикамен-
тах, організує та забезпечує їх облік, зберігання та правильне викорис-
тання. 
2.11. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу; консультує хворих 
за направленнями лікарів інших спеціальностей, у тому числі і вдома. 
2.12. Застосовує лікувальне та дієтичне харчування. 
2.13. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. 
2.14.Здійснює експертизу працездатності, бере участь у роботі лікарсько-
консультативної та медико-соціальної експертної комісій. 
2.15. Бере активну участь у поширенні медичних знань з питань алерго-
логії на території діяльності. 
2.16. Чергує у закладі (відділенні) відповідно до затвердженого графіка. 
2.17. Планує роботу, проводить аналіз показників своєї роботи, ефекти-
вності і віддалених результатів лікування хворих. 
2.18. Веде первинну медичну документацію відповідно до вимог галузе-
вих нормативних документів. 
2.19. Подає звітність відповідно до затверджених форм та у встановлені 
терміни. 
2.20. Бере участь у розробці та впровадженні за напрямом своєї роботи 
системи управління якістю надання медичних послуг у відділенні алерго-
логії. 
2.21. Керує роботою підпорядкованого середнього медичного персоналу 
(фахівців з медичною освітою), перевіряє та контролює правильність та 
своєчасність виконання відповідних призначень, дотримання правил вну-
трішнього трудового розпорядку та санітарно-епідемічного режиму. 
2.22. Постійно удосконалює свій професійний рівень. 
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2.23. Дотримується принципів медичної етики та деонтології, контролює 
їх дотримання підпорядкованим персоналом. 
3. ПРАВА 
Лікар-алерголог має право: 
3.1. Встановлювати діагноз алергічного захворювання, визначати методи 
лікування та профілактики за висновком клініко-лабораторних дослі-
джень та клінічних спостережень. 
3.2. Брати участь у консиліумі для верифікації діагнозу. 
3.3. Використовувати у встановленому порядку всі лікувально-діагности-
чні можливості закладу. 
3.4. Вільно вибирати апробовані форми, методи і засоби діяльності, 
впроваджувати у встановленому порядку сучасні досягнення медичної та 
фармацевтичної науки і практики. 
3.5. Відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не ви-
конує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу 
охорони здоров'я за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здо-
ров’ю населення. 
3.6. Брати участь у проведенні епідеміологічних та клінічних наукових до-
сліджень з алергопатології міжнародного та вітчизняного рівня. 
3.7. Надавати розпорядження і вказівки підпорядкованому середньому та 
молодшому медичному персоналу відповідно до рівня їх компетенції, ко-
нтролювати їх виконання. 
3.8. Підписувати та візувати відповідні документи у межах своєї компете-
нції. 
3.9. Брати участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, нарад, 
що стосуються роботи лікаря-алерголога, у роботі асоціацій і товариств 
відповідного профілю. 
3.10. Постійно удосконалювати свій професійний рівень, у тому числі 
шляхом періодичного підвищення своєї кваліфікації згідно із встановле-
ним порядком. 
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3.11. Вносити пропозиції керівництву закладу (відділення) щодо органі-
заційно-методичного удосконалення своєї роботи та щодо вирішення 
спеціальних питань діагностики, лікування та профілактики алергопато-
логії. 
3.12. Отримувати та користуватися у встановленому порядку статистич-
ними даними, іншою інформацією за профілем своєї діяльності. 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
4.1. Лікар-алерголог несе відповідальність за: 
4.1.1. Недотримання вимог чинних нормативних документів, що визнача-
ють діяльність закладів охорони здоров’я, організацію алергологічної до-
помоги населенню. 
4.1.2. Неналежне виконання покладених на нього завдань та обов’язків 
та неналежне використання наданих прав. 
4.1.3. Втрату та псування з власної провини медобладнання, інструмен-
тарію, матеріалів тощо, а також їх неправильне використання. 
4.1.4. Недотримання норм і правил охорони праці та пожежної безпеки 
під час виконання своїх посадових обов’язків. 
4.1.5. Невиконання інших вимог цієї посадової інструкції. 
4.2. Оцінювання роботи лікаря-алерголога здійснює завідувач відділення 
алергології з урахуванням повноти, якості та своєчасності виконання по-
садових обов’язків на підставі обліку кількісних та якісних показників ро-
боти та відповідно до критеріїв і вимог, затверджених МОЗ України. 
5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 
Лікар-алерголог повинен знати: 
5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що 
регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здо-
ров’я, організацію алергологічної допомоги. 
5.2. Основи права в медицині. 
5.3. Права, обов’язки та відповідальність лікаря-алерголога. 
5.4. Основи клінічної імунології та алергології. 
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5.5. Алергени, їх властивості, способи поширення та стандартизацію. 
5.6. Профілактику, клініку, діагностику, диференційну діагностику алергі-
чних захворювань та псевдоалергічних реакцій. 
5.7. Сучасну класифікацію алергічних захворювань. 
5.8. Специфічну імунотерапію та принципи неспецифічної терапії. 
5.9. Методи дослідження в алергології. 
5.10. Питання втрати працездатності. 
5.11. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної 
комісій. 
5.12. Організацію диспансеризації. 
5.13. Правила оформлення медичної документації. 
5.14. Сучасні методи діагностики та лікування, що застосовують у суміж-
них галузях. 
5.15. Вимоги, процеси, процедури, документацію чинної у закладі сис-
теми управління якістю надання медичних послуг за профілем своєї дія-
льності. 
5.16. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення. 
5.17. Правила і норми охорони праці і пожежної безпеки. 
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ  
До лікаря-алерголога висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
6.1. Лікар-алерголог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта 
(спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», за спеціальні-
стю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю 
«Терапія» з наступною спеціалізацією з «Алергології». Підвищення ква-
ліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли 
тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про при-
своєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціаль-
ності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 
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6.2. Лікар-алерголог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спе-
ціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», за спеціальністю 
«Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Тера-
пія» з наступною спеціалізацією з «Алергології». Підвищення кваліфікації 
(курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наяв-
ність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (під-
твердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи 
за фахом понад сім років. 
6.3. Лікар-алерголог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спе-
ціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», за спеціальністю 
«Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Тера-
пія» з наступною спеціалізацією з «Алергології». Підвищення кваліфікації 
(курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наяв-
ність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (під-
твердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи 
за фахом понад п'ять років. 
6.4. Лікар-алерголог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напря-
мом підготовки «Медицина», за спеціальністю «Лікувальна справа». Про-
ходження інтернатури за спеціальністю «Терапія» з наступною спеціалі-
зацією з «Алергології». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без ви-
мог до стажу роботи. 
7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ  
7.1. Для виконання обов'язків та реалізації своїх прав лікар-алерголог 
взаємодіє (залежно від особливостей організаційно-штатної струк-
тури медичного закладу, його статуту зазначається коло та харак-
тер взаємозв'язків працівника зі співробітниками свого та інших стру-
ктурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організа-
ціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, 
терміни отримання та надання взаємної інформації, необхідних для ро-
боти матеріалів (препаратів, медикаментів), порядок погодження та 
затвердження відповідних документів тощо) з: 
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7.1.1. Іншими лікарями відділення при вирішенні складних питань діагно-
стики, лікування 
тощо________________________________________________________
______ 
7.1.2. Іншими працівниками закладу, якщо це потрібно для виконання 
його посадових обов'язків, з пи-
тань_________________________________________________________
_. 
7.1.3. Відповідними службами закладу, що здійснюють забезпечення лі-
карськими засобами, обладнанням та інструментарієм, з пи-
тань_________________________________. 
7.1.4. Відповідними місцевими (регіональними) алергологічними медич-
ними центрами з пи-
тань_________________________________________________________
__________ 
7.2. Лікар-алерголог безпосередньо підпорядковується завідувачу відді-
лення алергології (іншому керівнику). 
7.3. Методичне керівництво лікарем-алергологом здійснює головний по-
заштатний спеціаліст з алергології області (міста, району). 
7.4. Лікарю-алергологу підпорядковується середній та молодший медич-
ний персонал. 
7.5. У разі тимчасової неможливості виконання лікарем-алергологом обо-
в'язків (хвороба, відпустка тощо) виконання його обов’язків покладається 
на іншого лікаря-алерголога закладу за розпорядженням завідувача від-
ділення алергології (іншого керівника). 
Завідувач відділення 
алергології «____»________р. 
(підпис) (ініціали, прізвище) 
Юрисконсульт закладу 
(підпис)                   (ініціали, прізвище)  
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«___»________________р. 
Інспектор з кадрів 
(підпис)                 (ініціали, прізвище) 
 «___»________________р. 
З інструкцією ознайомлений: 
(підпис) (ініціали, прізвище) 
 «__ » _________________р.  
 


