«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації
п/п
« 16 » січня

С.В. Калинчук
2014 р.

План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на І квартал 201 4 року
У зв`язку з прийомом державної й статистичної звітності від лікувальнопрофілактичних закладів області за 2013 рік протягом січня 2014 року згідно
наказу УОЗ ОДА від 15.11.2013 року №531, засідання колегії та апаратних нарад
управління охорони здоров`я облдержадміністрації у січні 2014 року не
плануються.
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
28 лютого
1.1. Про підсумки роботи установ охорони підведення
Кондратюк Т.Г.
здоров`я за 2013рік
підсум-ків роботи Луньова Г.П.
за 2013 рік та Пастернак О.В.
задачі на 2014 рік Петровська Т.М.
Горячий В.В.
Тяпкін Г.М.
1.2. Про стан інфекційної, паразитарної підведення
Засипка Л.Г.
захворюваності та імунопрофілактики в підсумків роботи
області
за 2013 рік та задачі по з цього питання за
недопущенню епідускладнень у 2014 році 2013
рік
та
визначення задач
на 2013рік
1.3. Стан
забезпечення законного та з метою профілак- Одарій Н.В.
ефективного використання бюджетних тики
правопоркоштів, усунення фінансових порушень, шень і своєчаспричин і умов, які їх спричинили
ного
усунення
виявлених недоліків
1.4 Про підсумки діяльності лікувально- обговорення
Статива Т.О.
профілактичних закладів області з питань динаміки
охорони праці, пожежної безпеки та показників з цих
безпеки дорожнього руху за 2013 рік
питань

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
04 лютого
2.1 Хід виконання Програми економічних з метою провести
реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне аналіз
стану
суспільство,
конкурентно-спроможна розвитку
та
економіка, ефективна держава», постанови оптимізації мережі
КМУ від 07.02.2012 р. №208 «Основні ЛПЗ
«Сімейної
концептуальні напрямки реформування медицини»»
та
системи охорони здоров`я», та наказу МОЗ ліжкового фонду в
України від 30.08.2010 р. №735 «Про районах та містах
затвердження
примірних
етапів області.
реформування первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги»
2.2 Стан первинної інвалідності населення відповідно
до
Одеської області за підсумками 2013 року
Постанови КМУ
від 03.12.2009 р.
№1317 «Питання
медико-соціальної
експертизи»
2.3 Стан інвалідності дитячого населення за на реалізацію змін
результатами роботи 2013 року
внесених
до
Закону
України
«Про
Державну
соціальну допомогу інвалідам з
дитинства, дітям
інвалідам
18 лютого
2.1 Про стан виконання наказу управління підведення підсумохорони здоров’я облдержадміністрації від ків роботи з цього
29.08.2011 року №375 «Про затвердження питання
плану заходів управління охорони здоров'я
облдержадміністрації,
спрямованих
на
запобігання корупційним і злочинним
проявам на 2014 рік»
2.2 Хід виконання наказу МОЗ України від з метою перевірки
21.05.2007 року №246 «Про затвердження відповідальності
порядку проведення медичних оглядів ЛПЗ щодо провепрацівників певних категорій»
дення
медичних
оглядів

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Левченко О.М.
Твардієвич Л.С.
Баязітов М.Р.
Ліман О.Г.
Тяпкін Г.М.
Савченко Г.В.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Станіславова О.М.

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Косюга Т.А.
Борковська Н.К.

Пастернак О.В.
Савко С.В.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Ігнат`єв О.М.
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2.3 Аналіз санаторно-курортного лікування
дитячого населення Одеської області
включаючи
дітей
інвалідів,
дітей
диспансерної групи
2.4 Аналіз якості організації акушерськогінекологічної допомоги в районах з
найгіршими показниками за підсумками
2013 року

з метою виконання Луньова Г.П.
перевірки Рахун- Покатілова Т.М.
кової палати
Борковська Н.К.
відповідно
наказів
України

до Луньова Г.П.
МОЗ Чуєва Т.П.
Посохова С.П.
Гуменюк Л.Й.

4 березня
2.1 Недоліки в організації профілактичних з метою підвищензаходів
з
раннього
виявлення, ня
показників
диспансерного
спостереження
та профілактичних
оздоровлення груп підвищеного ризику на заходів з раннього
рак молочної залози серед населення області виявлення
онкоз розглядом показників діяльності ЛПЗ захворювань
районів області що мали негативну динаміку
з раку молочної залози у 2013 році
2.2 Про стан виконавської дисципліни та хід підведення підсумвиконання актів і доручень Президента ків роботи з цього
України
структурними
підрозділами питання.
управління
охорони
здоров'я
облдержадміністрації.
2.3 Аналіз показників роботи будинків підведення
піддитини
сумків роботи з
цього питання
18 березня
2.1 Про стан забезпеченості медичними підведення підсумкадрами
лікувально-профілактичних ків роботи з цього
закладів області
питання.
2.2 Показники реабілітації інвалідів КУ відповідно
до
«Одеський обласний центр МСЕ» за звітний Постанови КМУ
період, вжиття заходів щодо підвищення від 03.12.2009 року
показників реабілітації інвалідів
№1317 «Питання
медико-соціальної
експертизи»
2.3.
Аналіз
виконання
програми підведення
підімунопрофілактики в містах і районах сумків з цього
області
питання

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Бондар С.В.
Добровольський М.А.

Пастернак О.В.
Комінарець І. Л.
Сугачевська Л.С.
Луньова Г.П.
Романенко Л.Г.
Покатілова Т.М.
Пастернак О.В
Сугачевська Л.С.
ДворяніновичЛ.В
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М
Голобородько М.П.

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Самойленко Л.І.

ІІІ. Організаційна робота
Дата
проведення

Зміст заходу

Відповідальний
виконавець
3

Січень, лютий
Щомісячно

Щоквартально
Щоквартально

Щомісячно

3.1. Прийом звітів державної й статистичної
звітності від ЛПЗ за 2013 рік
Формування зводів по області за 2013 рік
3.2.
Засідання
штабу
оперативного
моніторингу
епідемічної
ситуації
з
туберкульозу серед дітей та підлітків в області.

Тяпкін Г.М.
Шульга Т.В.

3.3. Збір, аналіз та узагальнення даних звітів
про роботу зі зверненнями громадян в
управлінні та ЛПЗ області
3.4. Подання статистичних та аналітичних
даних про роботу зі зверненнями громадян в
управлінні та ЛПЗ області до обласної
державної адміністрації та Міністерства
охорони здоров`я України
3.5. Організація виїзних прийомів громадян
області керівниками управління та звітування
перед обласною державною адміністрацією про
проведену роботу

Петровська Т.М.
Шершень В.С.

Луньова Г.П.
Чудіна М.В.

Петровська Т.М.
Шершень В.С.

Петровська Т.М.
Шершень В. С.

ІV. Робота з кадрами
Дата
проведення
Згідно графіка
Згідно графіка
Щомісячно
згідно графіка
Березень
Постійно

Березень
За графіком та
планом

Відповідальний
виконавець
4.1
Проводити
навчання
працівників Кондратюк Т.Г.
управління
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
4.2 Проводити короткотермінові стажування Пастернак О.В.
керівників
лікувально-профілактичних Савко С.В.
закладів в управлінні
4.3 Проведення «Днів фахівця»
Обласні
позаштатні
фахівці
4.4. Провести аналіз роботи кадрової служби Пастернак О.В.
управління охорони здоров’я
Сугачевська Л.С.
4.5. Забезпечити виконання п. 3.2. рішення Пастернак О.В.
Обласної ради від 22 вересня 2006 року №73-V Савко С.В.
«Про майно спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, управління,
яким здійснює обласна рада»
4.6. Провести розподіл випускників медичних Пастернак О.В
училищ на вакантні посади
Ерьоменко Т.П.
4.7. Забезпечити охоплення атестацією Пастернак О.В.
керівників ЛПУ за спеціальністю ”Організація Тельмінова В.С.
й управління охороною здоров’я.
Сугачевська Л.С.
Зміст заходу
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Щоквартально
Щоквартально

4.8. Провести аналіз рівня атестації лікарів по
області
4.9. Прийом звітів бази даних «Облік медичних
кадрів України»

Сугачевська Л.С.
ДворяніновичЛВ
Пастернак О.В.
Лапчинська Е.С.

V. Контрольна робота.
5.1. Перевірка виконання Законів України;
Обґрунтування
Термін
Відповідальні
Зміст заходів
необхідності
виконання
виконавці
здійснення
5.1.1
Перевірка
виконання на
виконання березень
Волощук А.Є.
гарантій щодо забезпечення Закону
України
психіатричною допомогою та "Про психіатричну
соціального захисту осіб, які допомогу"
від
страждають на психічний розлад 22.02.2000
року
№ 1489-III
5.1.2
Перевірка
виконання з метою недопу- січень
Циркуль І.М.
Закону
України
«Про щення порушень
запобігання захворюванню на діючих нормативСНІД та соціальний захист них та закононаселення» від 23.12.2010 р. давчих актів
№ 2861-VI
5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень Президента України:
5.2.1 Перевірка виконання з
метою
модер- березень
Левченко О.М.
Національного плану дій на нізації
мережі
щодо впровадження Програми охорони
здоров`я,
економічних реформ на 2010- що
надають
2014
роки
«заможне первинну медичну
суспільство,
конкурентно- допомогу, провести
спроможна
економіка, аналіз
діяльності,
ефективна
держава» стану
розвитку
затвердженого
Указом ЦПМСД,
що
Президента
України
від працюють на засадах
12.03.2012 року №187
сімейної медицини
5.3. Перевірка виконання постанов Кабінету Міністрів України;
5.3.2
Перевірка
виконання підвищення
січень
Ігнатьєв О.М.
постанови Кабінету Міністрів якості надання
України №1232 від 13.11.2011 медичної допо«Деякі питання розслідування та моги
працюобліку
нещасних
випадків, ючому населенпрофесійних захворювань і аварій ню
на виробництві» структурними
підрозділами
профпатологічної
служби області шляхом виїздів в
райони області
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5.3.3 Перевірка виконання Указу
Президента України від 27.12.05 р.
№1845
«Про
заходи
щодо
створення сприятливих умов для
забезпечення соціальної, медичної,
трудової реабілітації інвалідів

відповідно
до
січень Станіславова О.М.
Закону України
«Про
реабілітацію
інвалідів
в
Україні
від
06.10.2005
р.
№2961-ІV
5.3.1
Перевірка
виконання контроль
березень Івченко В.Л.
постанови КМУ від 16.06.1998 р. виконання цієї
№920 «Про затвердження порядку постанови
переробки і зберігання донорської
крові та її компонентів, реалізація і
виготовлення з них препаратів»
5.4. Перевірка виконання наказів МОЗ України:
5.4.1 Перевірка виконання наказу підведення під- березень Луньова Г.П.
МОЗ України від 30.10.2011 року сумків з цього
№726 «Про
вдосконалення питання
організації
надання
медичної
допомоги
матерям
та
новонародженим у перинатальних
центрах»
5.4.2 Аналіз якості організації на
виконання березень Чуєва Т.П.
профілактичної
роботи
онко- наказів
від
Марченко О.І.
логічної служби
31.12. 2004 р. №
676 та №208
«Про
затвердження клінічних
протоколів
з
акушерської та
гінекологічної
допомоги»
5.6. Перевірка виконання програм по охороні здоров`я
5.6.1 Аналіз виконання Програми результати вико- березень
«Репродуктивне здоров`я»
нання за 2013
рік

Луньова Г.П.
Чуєва Т.Т.
Чудіна М.В.

5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.7.1 Перевірка виконання рішення з метою посилен- березень Бурлаченко В.П.
колегії УОЗ ОДА від 10.04.2008 р. ня контролю за
«Про хід виконання затвердження виконанням
загальнодержавної
Програми рішення колегії,
протидії
захворюванню
на та відповідальтуберкульоз на 2007-2011 роки
ності при вста6

5.7.2
Перевірка
організації
проведення профілактичної очної
тонометрії та раннього виявлення
діабетичної тонометрії в ЛПЗ
області

Начальник управління

новлені діагнозу
«Туберкульоз»
при
проведені
розтинів
на
виконання лютий
наказу
УОЗ
ОДА від 23.11.
2006 р. №496
«Про поліпшення
організації
офтальмологічної допомоги в
Одеській
області»
п/п

Цісельський Ю.В.

В.О. Полясний

Виконавець Г.М.Тяпкін
711-93-96
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