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В посібнику висвітлені організаційні основи роботи 
провідних підрозділів бюджетної системи охорони здоров’я, 
які надають медичні послуги дитячому населенню в міських 
поліклініках і стаціонарах, районних центрах ГІМСД, 

школах, дитячих садочках. 
Надана довідкова інформація та інструктивні матеріали 

для розширення фахової ерудиції студентів, інтернів та 
курсантів факультету післядипломної освіти. 
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