План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
27 квітня
1.1. Про підсумки діяльності
закладів охорони здоров’я з
питань виконання обласної
цільової Програми протидії
захворюванню
на
туберкульоз на 2008- 2011
роки
1.2 Про хід виконання Закону
України від 11.12.1996 року
№581/96 ВР “Про статус та
соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”
1.3
Надання
медичної
допомоги ветеранам війни у
згоді з Законом України від
02.12.2010 року №2756-V І
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
25 травня
1.1.Про
стан
матеріально
технічної бази служби крові
області

підведення
підсумків Кондратюк Т.Г.
ефективності заходів цієї
Петровська
Програми
Т.М.
Філюк В.В.
з
метою
покращення Кондратюк Т.Г.
медичної
допомоги
громадянам,
які Петровська Т.М.
постраждали
внаслідок
Сіпягіна Л.О.
Чорнобильської
катастрофи.
аналіз роботи з медичного Кондратюк Т.Г.
забезпечення ветеранів

Петровська Т.М.

війни, розробка заходів з Волков П.Г.
поліпшення цієї роботи.
матеріально-технічна база Кондратюк Т.Г.
служби
крові
не
відповідає
сучасним Петровська Т.М.
вимогам
Івченко В.Л.

1.2 Про виконання заходів аналіз стану виконання
обласної
програми заходів,
оцінка
їх
забезпечення
профілак-тики ефективності
ВІЛ-інфекції,
лікування,
догляду та підтримки хворих на
СНІД на 2009-2013 роки

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Вегержинська
Н.Д.

Сервецький С.К.
1.3 Аналіз надання медичної підведення
підсумків Луньова Г.П.
допомоги дітям підліткового роботи з цього питання
Тацюк Л.Г.
віку в області за 2011 рік
29 червня
1.1 Про стан надання допомоги
хворим із серцево-судинними
та
судинно-мозковими
захворюван-нями

високий рівень захворюваності
на
серцевосудинні
та
судинномозкові
хвороби,
інвалідності та смертності
від їх ускладнень. Потреба
в
операціях
та
в
лікувально-діагностичних
процедурах не відповідає
існуючим показникам
1.2
Підсумки
проведення З
метою
вирішення
чергового призову
проблемних питань

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Андрієвська С.О

Луньова Г.П.
Тацюк Л.Г.
Кокарев О.В

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Назва заходу
необхідності
здійснення
3 квітня

Відповідальн
ий
виконавець

2.1 Про хід виконання наказів МОЗ
України від 24.05.2006 року №318 «Про
затвердження
протокол
по
впровадженню
ДОТС-стратегії
в
Україні», від 09.06.2006 №384 «Про
затвердження
Протоколу
надання
медичної
допомоги
хворим
на
туберкульоз", та від 07.12.2009 року №
927 «Про затвердження Положення про
кабінет
контрольованого
лікування
хворих
на
туберкульоз
на
амбулаторному
етапі»
у
Ананьївському, В- Михайлівському,
та Фрунзівському районах області
2.2 Про організацію надання дерматовенерологічної
допомоги
населенню
Савранського
, В-Михайлівського, Комінтернівського
районів та
м. Теплодар

з метою контролю
за
ходом
виконання
цих
наказів.

наявність суттєвих
відхилень
показників
дерматовенерологі
чних
захворювань
2.3 Стан пренатальної ультразвукової розглядаєть
діагностики в області з участю районів з ся щорічно
найгіршими
показниками
дитячої
смертності від вроджених вад розвитку
2.4
Перевірка
забезпечення розглядається
адаптованими молочними сумішами щорічно
дітей, народжених ВІЛ-інфікованими
матерями
17 квітня
2.1.
Про
виконання
програми
профілактики вертикальної трансмісії
ВІЛ від ВІЛ-інфікованої від матері до
дитини
в
Комінтернівському
та
Біляївському районах області

перевірка
виконання заходів
програми
профілактики
передачі ВІЛ та
інших
директивних
документів з цього
питання

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Вегержинська
Н.Д.
Філюк В.В.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Фучижи І.С.
Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Мороз М.Г.
Луньова Г.П.
Сервецький
С.К.
Баришнікова
Ю.Б.
Огієнко Л.І.
Луньова Г.П.
Сервецький
С.К.
Посохова С.П.

2.2 Про хід виконання рішення апаратної з метою перевірка
наради управління охорони здоров`я виконання цього
та
держсанепідслужби
області рішення
від
12.07.11 р.
№72-1 „Про медико- санітарне забезпечення
та
організацію
протиепідемічного
режиму в будинках дитини області”
2.3 Аналіз рейтингових показників з згідно підведення
питань
онкологічних
захворювань підсумків захисту
в
м. Ізмаїл, Ізмаїльському, рейтингових
Іванівському,
Кодимському, показників за 2011
Красноокнянському, Ренійському та р.
Фрунзівському районах області за І
квартал 2012 року
2.4 Аналіз рейтингових показників з згідно підведення
питань первинної інвалідності осіб підсумків захисту
працездатного віку в Миколаївському, рейтингових
Овідіопольському,
показників за 2011
Тарутинському, Великомихайлівському р.
районах області за І квартал 2012 року
2.5 Аналіз малюкової смертності З метою
в
Б- Дністровському, виявлення
Красноокнянському, Котовському та недоліків з цього
Тарутинському районах області
питання
15 травня
2.1. Хід виконання рішення апаратної На
виконання
наради управління охорони здоров`я рішення
цієї
облдержадміністрації від 17 травня 2011 апаратної наради.
року №5/3-1 «Про стан надання
медичної допомоги хворим з гострим
інфарктом міокарду».
2.2. Про стан надання ортопедо- високі показники
травматологічної
допомоги
у травматизму
та
Савранському та Ширяївському районах смертності

Луньова Г.П.
Вегержинська
Н.Д
Сойнікова А.В.

Кондратюк
Т.Г.
Горячий В.В.
Бондар С.В.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Станіславова
О.М
Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Посохова С.П.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Андрієвська
С.О.
Кондратюк
Т.Г.
Горячий В.В.
Полівода О.М.

2.3 Про підсумки діяльності
охорони здоров’я області з
охорони праці, пожежної
та безпеки дорожнього руху за
квартал 2012 року

закладів
питань
безпеки
перший

підведення
підсумків
та
визначення
заходів
по
вирішенню
проблемних
питань
щодо
покращення стану
ОП, ПБ та БДР.
2.4 Про хід виконання Закону підведення
України
„Про
затвердження підсумків роботи з
Загальнодержавної Програми протидії цього питання
захворюванню на туберкульоз на 20082011 роки” за 2011 рік в Ананьївському,
Фрунзівському та В.Михайлівському
районах
2.5. Аналіз перинатальної та малюкової з
метою
смертності у Ананьївському, Балтському визначення
та Ширяївському районах області
заходів
щодо
знижен-ня
показників
смертності
29 травня
2.1 Про стан виконання наказу УОЗ аналіз
стану
облдержадміністрації від 20.07.2010 надання медичної
року №307 «Про удосконалення надання допомоги
ВІЛмедичної допомоги ВІЛ-інфікованим та інфікованим
та
хворим на СНІД» в Ізмаїльському, хворим на СНІД
Кодимському та
Татарбунарському
районах області
2.2. Про стан надання стоматологічної з метою виявлення
допомоги населенню Любашівського, недоліків
та
Миколаївського
та
Ширяївського визначення
районів
заходів щодо їх
усунення
2.3. Про хід виконання рішення з метою перевірки
апаратної наради управління охорони виконання цього
здоровя та держсанепідслужби області рішення
від 01.10.2010р. №10/1-1 «Про стан
дотримання протиепідемічного режиму
(очистка,
дезінфекцій,
стерилізація
ендоскопів та інструментів до них) в
ендоскопічній службі області»

Статива Т.О
Шпаченко Л.П
Кирик М.Л.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Філюк В.В.
Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Посохова С.П.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Сервецький
С.К.
Кондратюк
Т.Г.
Горячий В.В.
Рожко П.Д.
Кондратюк
Т.Г.
Горячий В.В.
Герасимов
Д.В.
Вегержинська
Н.Д

2.4. Про стан та шляхи удосконалення
кадрової
роботи
та
дотримання
законодавства про державну службу,
службу
в
органах
місцевого
самоврядування, попередження проявів
корупції в УОЗ облдержадміністрації
5 червня
2.1 Про хід виконання наказу МОЗ
України №181 від 04.04.08 р. „Про
затвердження методичних рекомендацій
„Епідеміологічний нагляд за інфекціями
області хірургічного втручання та їх
профілактика”
у
реанімаційних
відділеннях та відділеннях інтенсивної
терапії Одеської області
2.2 Хід виконання рішення апаратної
наради управління охорони здоров `я
ОДА від 04.10.2011 року «Про
організацію
роботи
з
надання
дерматовенерологічної
допомоги
населенню Іванівського, Любашівського,
Ширяївського та Балтського районів»
2.3 «Про стан інформування населення з
питань формування здорового способу
життя та профілактики соціально
значущих
інфекцій,
а
саме:
туберкульозу, наркоманії, ВІЛ/СНІДу,
інфекцій, що передаються статевим
шляхом
серед
населення
Миколаївського, Ренійського, районів
області та м. Теплодар»
2.4 Діагностична спроможність ЛПЗ
області та організаційні аспекти роботи в
вирішенні питань зниження онкологічної
захворюваності
шлунково-кишкового
тракту на підставі показників діяльності
закладів охорони здоров’я області у 2012
році
19 червня

з метою
удосконале-ня
організації
кадрової роботи та
дотримання
чинного
законодавства про
державну службу

Пастернак
О.В.
Сугачевська
Л.С.

з метою перевірки
контролю
роботи
та
виявлення
недоліків з цього
питання.

Кондратюк
Т.Г.
Горячий В.В.
Біляков О.В.
Вегержинська
Н.Д

з метою контролю Кондратюк
за
виконанням Т.Г.
цього рішення
Петровська
Т.М
Фучижи І.С.
недостатня
поінформованість
населення
з
вищезазначеної
тематики

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М
Сосніна В.В.

з метою
вирішення
проблемних
питань

Кондратюк
Т.Г.
Горячий В.В.
Бондар С.В.

2.1. Про стан організації роботи
кабінетів «Довіра» в закладах охорони
здоров`я в містах Іллічівськ, Теплодар,
Б-Дністровський та Тарутинському і
Арцизькому районах області

на
виконання
наказу
Міністерства
охорони здоров`я
України
від
25.02.2008
року
№102
«Про
функціонування
кабінетів «Довіра»
2.2 Про стан експертизи тимчасової підведення
непрацездатності в закладах охорони підсумків роботи з
здоров`я області
цього питання за
2012 рік

2.3 Стан підліткової служби в області на
прикладі двох, або кілька районів за
згодою головного спеціаліста-педіатра
управління
2.4. Про заходи щодо подальшого
вдосконалення медичних оглядів в
лікувально- профілактичних закладах
області громадян для встановлення
факту вживання алкоголю і стану
сп`яніння

розглядається
щорічно

на
виконання
рішення апаратної
наради управління
охорони здоров`я
ОДА
від
05.07.2011
року
№7/1
ІІІ. Організаційна робота

Дата, місце та
час проведення
заходу
Щомісячно

Квітень

Щоквартально

Назва заходу
3.1. Засідання штабу
оперативного моніторингу
епідемічної ситуації з
туберкульозу серед
населення області.
3.2. Збір та обробка
статистичної інформації про
діяльність ЛПЗ області: за І
квартал 2010 р.
3.3. Збір, аналіз та узагальнення
даних звітів про роботу зі
зверненнями громадян в
управлінні та ЛПЗ області.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Сервецький
С.К.

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Левченко О.М.
Твардієвич
Л.С.
Луньова Г.П.
Тацюк Л.Г.
Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Замнюкова
О.М

Відповідальні
виконавці
Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.

Тяпкін Г.М.

Комінарець І.Л.

Щоквартально

Щомісячно

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.

Комінарець І.В.

Комінарець І.В.

ІV. Робота з кадрами
Дата, місце та
час
проведення
заходу

Назва заходу

Згідно графіка

4.1. Проводити навчання
працівників управління.

Квітень

4.2. Проводити навчання у «Школі
організаторів охорони здоров`я».

За графіком та
планом

4.3. Проводити «Дні фахівця».

за графіком та
планом

Квітень

Травень

4.4. Проводити
короткотермінові стажування
керівників лікувальнопрофілактичних закладів в
управлінні.
4.5. Провести аналіз прибуття
молодих спеціалістів до місця
державного направлення з
випускників 2010-2011 років.
4.6 Провести роботу щодо
організації цільового вступу до
Одеського Національного
медичного університетуНМУ.
Забезпечити виконання плану
цільового вступу до ОНМУ.

Відповідальний
виконавець
Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Головні фахівці
управління
Пастернак О.В.
Савко С.В.

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

Червень

Квітень

За графіком та
планом

Щоквартально

4.7 Про рівень атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою в
області.
4.8. Провести аналіз прибуття
молодих спеціалістів випускників
училищ до місць державного
направлення.
4.9. Забезпечити охоплення
атестацією керівників ЛПУ за
спеціальністю ”Організація й
управління охороною здоров’я.
4.10 Провести аналіз та реалізувати
заходи щодо укомплектування ЛА
без лікарів та ФАПів без медичних
працівників

Сугачевська Л.С.
Капітонова Л.А.
Платовська С.Е.
Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.
Пастернак О.В.
Лімар О.В.
Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

V. Контрольна робота
5.1. Перевірка виконання Законів України:
Обґрунтування
Термін
Відповідальні
Зміст заходів
необхідності
виконання
виконавці
здійснення
5.1.1 Перевірка
з метою посилен- ня
виконання Закону
контролю за
України вiд 21.03.1991
дотриманням
Станіславова
№ 875-XII. «Про
встановлених
травень
О.М.
основи соціальної
Конституцією України
захищеності інвалідів в
прав та свобод
Україні».
інвалідів.
5.1.2 Перевірка
виконання Закону
з метою
України від 14 жовтня
виявлення проблемних
1992 року N2694-XII
питань та розробка
червень
Статива Т.О.
“Про охорону праці” та
заходів по їх
наказів управління з
вирішенню.
питань охорони праці в
ЛПЗ області

5.1.3 Перевірка
виконання Закону
дотримання вимог
України
Закону щодо надання
від 08.07.2011 №3668медичної допомоги
V І року «Про статус
громадянам, які
та соціальний захист
постраждали внаслідок
громадян, які
Чорнобильської
постраждали внаслідок
катастрофи.
Чорнобильської
катастрофи».

червень

Сіпягіна Л.О.

5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень Президента України:
5.2.1 Перевірка
виконання Доручення
Пастернак
Президента України
підведення роботи з
О.В.
за підсумками робочої
травень
цього питання
Сугачевська
поїздки до Вінницької
Л.С.
області 15 червня
2011 року
5.3. Перевірка виконання постанов Кабінету Міністрів України;
5.3.1 Перевірка виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 17
серпня 1998 року №1303 „Про
впровадження безоплатного та
з метою покраВолков
пільгового відпуску лікарських засобів щення роботи з травень
П.Г.
за рецептами лікарів у разі
цього питання
амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями
захворювань"
на виконання
наказу МОЗ
України №353
від 10.12.1998
5.3.2 «Про затвердження порядку
року «Про
переробки і зберігання донорської крові
Івченко
забезпечення червень
та її компонентів, реалізація і
В.Л.
безпеки та
виготовлення з них препаратів»
якості
донорської
крові, її
компонентів»
5.4. Перевірка виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України:

5.4.1 Перевірка виконання наказу
МОЗ України № 318 від 29.12.1994
року
«Про
удосконалення рефлексотерапевтич
ної служби в України» п.п. 1,2,3
5.4.2 Перевірка стану розвитку та
можливості
оптимізації
мережі
закладів, які працюють на засадах
сімейної медицини

5.4.3 Перевірка дотримання наказу
МОЗ України від
№167
«Визначення
чутливості
мікроорганізмів
до
антибактеріальних препаратів»
5.4.4 Перевірка виконання наказу
МОЗ України від 05.02.2007 року
№59 «Про затвердження клінічних
протоколів
надання
медичної
допомоги
за
спеціальністю
«Психіатрія»
5.4.5 Перевірка виконання додатку 16
наказу МОЗ України від 12.05.1992
року №81 «Про заходи запобіганню
зараження
персоналу
патологоанатомічного
бюро
(відділень) при патолого-анатомічних
розтинах
та
морфологічному
дослідженні органів та тканин
інфекційних хворих, заражених на
ВІЛ»
5.4.6
Про
вдосконалення
ендокринологічної
допомоги
потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи

з метою підви- квітен
щення якості і ь
умов
роботи
підрозділів

Пахомов
В.М.

на
виконання квітень Левченко
наказу
МОЗ
О.М.
України
від
Твардієвич
12.08.2010 року
Л.С.
№667
«Про
коор- динацію
реформу-вання»
з
метою травень Ковальова
перевірки
О.Р.
визначення
методик
виявлення
травень Волощук
недоліків з цього
А.Є
питання

з метою
посилення
контролю за
дотриманням
правил безпеки
при проведені
розтинів.

червен Бурлаченк
ь
о В.П.

на
виконання червен Агафонова
наказу
МОЗ ь
О.І.
України
від
29.01.2010 року
№62/45/5 з цього
питання

5.4.7 Перевірка виконання наказу
МОЗ України від19.03.2007 року
№128 «Про затвердження клінічних
протоколів
надання
медичної
допомоги
за
спеціальністю
"Пульмонологія" у Березівському,
Котовському Комінтернівському та
Болград-ському районах області

незадовільний
червен Смоляний
стан виконання ь
О.П.
протоколів
надання
медичної
допомоги хвори
м
з
захворюваннями
органів дихання

5.6. Перевірка виконання програм по охороні здоров` я.
5.6.1 Перевірка виконання плану виконання
травень Сіпягіна
заходів, пов'язаних з 26- ю річницею плану
Л.О.
Чорнобильської катастрофи
заходів,
в
обсязі
медичної
допомоги
5.6.2 Перевірка виконання наказу МОЗ контроль
червень Рожко
України від 28.12.2002 року №502 «Про вико-нання
П.Д.
затвердження тимчасових нормативів дворазової
надання медичної допомоги дитячому санації
населенню в умовах амбулаторно- дитячого
поліклінічних закладів»
населення
області
5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.7.1 Перевірка виконання рішення контроль за квітень Сервецький
апаратної наради управління охорони виконанням
С.К.
здоров’я облдержадміністрації від рішення цієї
08.11.2012 року «Про стан роботи апаратної
акушерсько-гінекологічної
служби наради
Ананьївського,
Балтського,
ВМихайлівського,
Любашівського, Роздільнянського та
Фрунзівського районів області з
питань профілактики вертикальної
передачі ВІЛ-інфекції від матері до
дитини
5.7.2 Рішення колегії управління від з метою
травень Цісельський
27.10.2009 року №9-3 «Про надання перевірки
Ю.В.
офтальмологічної
допомоги виконання
ветеранам війни в ЛПЗ області
цього
рішення

5.7.3 Перевірка виконання апаратної
наради управління охорони здоров`я
ОДА від 24.05.2011 року №5/3 „Про
стан
надання
травматологічної
допомоги у В-Михайлівському та
Роздільнянському районах
5.7.4 Перевірка виконання рішення
апаратної
наради
УОЗ
ОДА
від
04.10.2011 року
№10/1-1
5.7.5 Перевірка виконання рішення
апаратної наради УОЗ ОДА від
07.06.2011р. №6/1-2 «Про рівень
атестації молодших спеціалістів з
медичною освітою в області»

Начальник управління

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96

з
метою червень
підве-дення
підсумків
виконання
цієї наради

Полівода
О.М.

підведення
червень Фучижи І.С.
підсумків
щодо
виконання
цього
рішення
контроль за червень Пастернак
виконання
О.В.
цього
Платовська
рішення
С.С

М.П. Бартко

