
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

  

ПРОТОКОЛ   № 2 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА  

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 

 

м. Львів                                                                                          07.10.2021р. 

          Завідувач кафедри – к.держ.упр. (д-р філософії) Неділько Р.В. 

          Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

          Відповідальна за методичні семінари – Фітьо Н.Р. 

          Секретар – Білобривка В.Ю. 

 

Присутні: канд.держ.упр. Неділько Р.В., канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., 

канд.держ.упр. Дуб Н.Є., канд.держ.упр. Юристовська Н.Я., Білобривка В.Ю., 

Бялий А.О., Жубрид М.Т., Ільчишин О.В., Кузьменко О.В., Костерева Н.В., 

Костів З.П., Музика О.І., Палагіцька О.Я., Тверда І.І., Фітьо Н.Р., Яремчук О.В., 

Андрейко О.І., Янків С.В., сумісники: Яворський О.Г., Качор В.Т. 

Порядок денний: 

1. Заслуховування доповіді, які підготували члени кафедри. 

2. Обговорення доповіді. 

3. Ухвалення. 

4. Різне. 

 

1. Заслухали: 

1) Палагіцька О.Я., Янків С.В., Жубрид М.Т. , викладачів кафедри, доповідь на 

тему: «Психологічні аспекти комунікативної взаємодії з пацієнтом медичних 

працівників з особливими потребами».  

У доповіді викладено сучасне бачення комунікативної культури як одного зі 

складників пацієнто-орієнтованої моделі корпоративної культури медичного 

закладу; базові морально-етичні норми та правила, що сприяють налагодженню 

конструктивного діалогу між спеціалістами та пацієнтом, а також між 

медперсоналом, що є визначальним чинником ефективності лікування. 

Представлено принципи етики та деонтології. Виділено вимоги до медичного 

працівника. Відображено корпоративні практики комунікації сестри/брата 

медичних.   

      



2. Обговорили:  

     Після доповіді викладачів Палагіцька О.Я., Янків С.В., Жубрид М.Т. на 

тему: «Психологічні аспекти комунікативної взаємодії з пацієнтом медичних 

працівників з особливими потребами», НПП та ПП кафедри погодилися, що 

медичні установи потребують і ще більше будуть потребувати термінової 

розробки стандартів відповідної корпоративної культури та, в першу чергу, її 

комунікативної складової, особливо це буде стосуватися тих майбутніх 

медичних працівників, які здобувають вищу медичну освіту в умовах пандемії 

COVID-19, яка обмежує спілкування з пацієнтами, колегами по співпраці. 

3. Ухвалили: 

     Інформацію взяти до відома. 

4. Різне.   

     Підготовка доповідей на прийдешнє засідання методичного семінару: 

1) Ільчишин О.В., викладач кафдедри, доповідь на тему: «Про унормування 

вимог до атестації викладачів ЛМА»; 

2) Неділько Р.В., канд.держ.упр., завідувач кафедри, доповідь на тему: 

«Застосування онлайн додатків під час викладання клінічних дисциплін».  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


