План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на І квартал 2012 року
У зв`язку з прийомом державної й статистичної звітності від
лікувально-профілактичних закладів області за 2011 рік протягом січня 2012
року, засідання колегії, апаратних нарад управління охорони здоров`я
облдержадміністрації у січні 2012 р. не плануються.
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
24 лютого
1.1. Про підсумки роботи установ
підведення
Кондратюк Т.Г.
охорони здоров`я за 2011рік
підсумків роботи
Луньова Г.П.
за 2011 рік та
Петровська Т.М.
задачі на 2012 рік
Пастернак О.В.
Горячий В.В.
Тяпкін Г.М.
1.2. Про стан інфекційних,
підведення
Засипка Л.Г.
паразитарних захворювань та
підсумків роботи з
імунопрофілактики в області за
цього питання за
2011 рік та задачі по
2011 рік та
недопущенню епідускладнень у
визначення задач
2012 році
на 2012рік
1.3. Про підсумки роботи зі
аналіз роботи за
Петровська Т.М.
зверненнями в управління охорони
2011 р. з цього
Комінарець І.Л.
здоров`я облдерж-адміністрації за
питання
2011 рік

1.4. Стан забезпечення законного
та ефективного використання
бюджетних коштів, усунення
фінансових порушень, причин і
умов, які їх спричинили

з метою профілактики правопоршень і своєчасного усунення
виявлених недоліків
обговорювання
динаміки показників з цих питань

Одарій Н.В.

1.5 Про підсумки діяльності
Статива Т.О.
лікувально-профілактичних
закладів області з питань охорони
праці, пожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху за 2011 рік
ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
07 лютого
2.1 Організація
з метою покращення Кондратюк Т.Г.
профілактичних заходів з
роботи з цього
Рязанцев І.І.
раннього виявлення,
питання
Бондар С.В.
диспансерного спостереження
Добровольський М.А.
та оздоровлення груп
підвищеного ризику на рак
молочної залози серед
населення 4-х районів на
підставі показників діяльності
ЛПЗ області у 2011 році
2.2. Стан первинної
підвищення показ- Кондратюк Т.Г.
інвалідності населення
ника первинної
Петровська Т.М.
області за підсумками 2011
інвалідності в окре- Станіславова О.М.
року.
мих районах області.
2.3 Хід виконання наказу
з метою перевірки
Кондратюк Т.Г.
МОЗ України від 21.05.2007 відповідальності ЛПЗ Петровська Т.М.
року №246 «Про
щодо проведен-ня
Ігнат`єв О.М.
затвердження порядку
медичних оглядів
проведення медичних оглядів
працівників певних
категорій»
21 лютого
2.1. Про хід виконання
з метою
Кондратюк Т.Г.
постанови Кабінету Міністрів проведення аналізу Петровська Т.М.
України від 17.02.2010 року
стану розвитку та
Левченко О.М.
№208 «Основні концептуальні оптимізації мережі Баязітов М.Р.
напрямки реформування
ЛПЗ «сімейної
системи охорони здоров`я» та медицини» та

наказу МОЗ України від
30.08.2010 року № 735 «Про
затвердження примірних етапів
реформування первинного та
вторинного рівнів надання
медичної допомоги»
2.2 Організація
надання медичної допомоги на
розсіяний склероз населенню
області

ліжкового фонду в
районах та містах
області

перевірка раціонального та цільового
використання
лікарських засобів,
закуплених за кошти
Державного
бюджету в 2011 році

06 березня
2.1. Про стан виконавської
підведення підсумдисципліни та хід виконання
ків роботи з цього
актів і доручень Президента
питання.
України в структурних
підрозділах управління охорони
здоров`яоблдержадміністрації
2.2. Про організацію надання з метою підвищення
медичної допомоги ВІЛякості надання
інфікованим і хворим на СНІД організаційнов закладах охорони здоров`я
методичної допомообласного підпорядкування в м. ги закладам охорони
Одеса обласному
здоров`я обласного
онкодиспансері, обласній
підпорядкування та
клінічній лікарні
в м. Одесі
2.3 Про стан виконавської
підведення підсумдисципліни та хід виконання
ків роботи з цього
актів і доручень Президента
питання.
України в структурних
підрозділах управління
охорони
здоров`яоблдержадміністрації
2.4. Аналіз роботи комісії з
підведення підсумпереривання вагітності у пізні ків роботи з цього
терміни.
питання у 4 районах
області
2.5 Аналіз роботи в області з виявлення недоліків
питань контрацепції за
та впровадження
результатами роботи за 2011
заходів щодо їх
рік (в 4-х районах з
усунення
найгіршими показниками)

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Горанський Ю.І.
Волощук А.Є.

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

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

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Гуменюк Л.Д.
Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Гуменюк Л.Д.

20 березня
2.1 Стан надання швидкої
невідкладної екстреної
консультативної допомоги
хворим у Кілійському та
Саратському районах області

на виконання наказів Кондратюк Т.Г.
МОЗ Украйни та
Горячий В.В.
рішень колегій і
Ліман О.Г.
апаратних нарад
УОЗ ОДА з метою
виявлення недоліків
та їх усунення
2.2. Про виконання програми аналіз стану
Луньова Г.П.
профілактики вертикальної
надання медичної
Сервецький С.К.
трансмісії ВІЛ від ВІЛдопомоги ВІЛПосохова С.П.
інфікованої матері в
інфікованим
Березівському, Болградському, вагітним, підвищенІванівському та
ня якості надання
Миколаївському районах
організаційнообласті і м. Ізмаїл
методичної допомоги закладам охорони
здоров`я в районах
області
2.3 Стан надання медичної
з метою виявлення Луньова Г.П.
допомоги по перинатальним недоліків та їх
Рязанцев І.І.
втратам у м. Іллічівську
усунення
Посохова С.П.
2.4. Про стан забезпеченості
підведення підсумків Пастернак О.В.
медичними кадрами
роботи з цього
Сугачевська Л.С.
лікувально-профілактичних
питання
закладів області
ІІІ. Організаційна робота
Дата
проведення
Січень, лютий

Березень

Щомісячно

Зміст заходу

Відповідальний
виконавець
Тяпкін Г.М.
Шульга Т.В.

3.1. Прийом звітів державної й
статистичної звітності від ЛПЗ за
2011 рік
Формування зводів по області за
2011 рік
Конференція лікарів,
Сіпягіна Л.О.
відповідальних за надання медичної
допомоги постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Стан диспансеризації
постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС. Заходи по удосконаленню
надання медичної допомоги
3.2. Засідання штабу оперативного Луньова Г.П.

Щоквартально

Щоквартально

Щомісячно

моніторингу епідемічної ситуації з
туберкульозу серед дітей та підлітків
в області.
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

Чудіна М.В.
Петровська
Т.М.
Комінарець І.Л.
Петровська Т.М.
Комінарець І.Л.

Петровська Т.М.
Комінарець І.Л.

ІV. Робота з кадрами
Дата
проведення
Щомісячно
згідно графіка
за графіком та
планом

За графіком та
планом
Березень
за графіком та
планом
Щоквартально
Щоквартально

Зміст заходу
4.1 Проводити навчання
працівників управління
4.2 Проводити
короткотермінові стажування
керівників лікувальнопрофілактичних закладів в
управлінні
4.3 Проводити «Дні фахівця»

Відповідальний
виконавець
Пастернак О.В.
Пастернак О.В.
Савко С.В.

Головні фахівці
управління
4.4 Провести аналіз роботи кадрової Пастернак
служби управління охорони
О.В.Сугачевська Л.С.
здоров’я
4.5 Забезпечити охоплення
Пастернак О.В.
атестацією керівників ЛПУ за
Лімар О.В.
спеціальністю ”Організація й
Сугачевська Л.С.
управління охороною здоров’я
4.6 Провести аналіз рівня атестації Сугачевська Л.С.
лікарів по області
Лімар О.В.
4.7 Провести аналіз та реалізувати Пастернак
заходи щодо укомплектування ЛА О.ВСугачевська Л.С.

Березень
Щоквартально

без лікарів та ФАПів без медичних
працівників
4.8 Провести розподіл випускників
медичних училищ на вакантні
посади
4.9 Забезпечити виконання п.3.2.
рішення Обласної ради від 22
вересня 2006 року № 73-V «Про
майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області, управління, яким
здійснює обласна рада»

Пастернак О.В.
Хижняк О.С.
Пастернак О.В.
Савко С.В.

V. Контрольна робота.
5.1. Перевірка виконання Законів України;
Обґрунтування
Термін
Зміст заходів
необхідності
виконання
здійснення
5.1.1 Перевірка виконання з метою перевірки січень
лікувальновиконання вимог
профілактичними
Закону і виконан-ня
закладами області Закону приписів служби
України “Про пожежну
пожежної безпеки
безпеку”
управління
5.1.2 Перевірка виконання з метою виявлен-ня березень
Законів України від
недоліків та
23.06.1995 №239 «Про
впровадження
донорство крові та її
заходів щодо їх
компонентів»; та від
усунення
03.03.1998 року № 155
«Про запобігання
захворюванню на СНІД та
соціальний захист
населення»

Відповідальні
виконавці
Статива Т.О

Івченко В.Л.

5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень
Президента України:

5.2.1. Перевірка виконання Указу
Президента від 7 лютого 2008 р.
№109 «Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного
права на звернення до органів
Державної влади та органів
місцевого самоврядування»
5.2.1. «Про додаткові заходи щодо
посилення боротьби з ВІЛінфекцією /СНІДом»

з метою перевірки січень Петровська
виконання цього
Т.М.
Указу.
Комінарець
І.Л.

на виконання
лютий Івченко В.Л.
Указу Президента
України від
01.11.2000 року №
1182 «Про
невідкладні
заходи щодо
запобігання
поширенню ВІЛінфекції/СНІДу
5.4. Перевірка виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України:
5.4.2 Про забезпечення
на
лютий
Агафонова
хворих на цукровий діабет виконання наказу МОЗ
О.І.
лікарськими засобами та
України № 160 від
виробами медич-ного
23.03.2011 року
призначення
5.4.1 Перевірка надання
на виконання наказу
січень
Твардієвич
медичної допомоги
МОЗ України від
Л.С.
(медичних послуг), станом 24.02.2010 р №163
проведення експертизи
«Про управління
тимчасової та стійкої втрати якістю медичної
працездатності в закладах
допомоги»
охорони здоров`я, якістю
лікувально-діагностичного
процесу
5.4.3 Перевірка
з метою внутрішберезень Ковальова
виконання наказу МОЗ
ньолабораторного
О.Р.
України від 23.04.1985 року контролю якості
№ 545 «Про подальше
лабораторних
вдосконалення контролю
досліджень
якості клінічних
лабораторних досліджень»
5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.7.1 Рішення апаратної
підведення під- лютий Цисельський Ю.В.
наради управління від
сумків роботи

03.04.2007 р. №4/1 «Про стан
відновлення проведен-ня
профілактичної очної
тонометрії та регулярних
оглядів хворих на цукровий
діабет»
5.7.2 Перевірка виконання
рішення колегії УОЗ та МК
ОДА від 10.04.2008 року
№2-1 «Про хід виконання
Закону України від
08.02.2007 року №648
«Про затвердження
загальнодержавної Програми
протидії захворюванню на
туберкульоз на 2007- 2011
роки» в області
5.7.3 Перевірка виконання
рішення апаратної наради
УОЗ ОДА №3/3-5 від
15.03.2011 року «Про стан
забезпечення медичними
кадрами ЛПЗ області»

виконання цього
рішення

посилення конт- березень Бурлаченко В.П.
ролю за виконан.
ням рішення
колегії та
відповідальності
при встановлені
діагнозу
«Туберкульоз»
при проведені
розтинів
підведення
лютий
підсумків роботи
з цього питання

Начальник управління

Виконавець Г.М.Тяпкін
711-93-96

Пастернак О.В.

М.П. Бартко

