«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації
п/п
“ 15 ”

Д.Б. Волошенков
20 1 2 р.

06

План роботи
управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2012 року

І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Назва заходу

Обґрунтування
необхідності здійснення

Відповідальний
виконавець

27 липня
1.1. Аналіз роботи лікувальнопрофілактичних закладів області за І
півріччя 2012 року

підведення підсумків роботи
І півріччя 2012 року.

Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Петровська Т.М.
Горячий В.В.
Савченко Г.В.
Тяпкін Г.М.

1.2. Про стан інфекційних, паразитарних
захворювань та імунопрофілактики в
області за І півріччя 2012 року
1.3 Про підсумки діяльності закладів
охорони здоров’я області з питань
охорони праці, пожежної безпеки та
безпеки дорожнього руху за 6 місяців 2012
року
1.4. Стан забезпечення законного та
ефективного використання бюджетних
коштів, усунення фінансових порушень,
причин і умов, які їх спричинили

підведення підсумків роботи
І півріччя 2012 року.

Засипка Л.Г.

обговорювання динаміки
показників з цих питань

Статива Т.О.
Шпаченко Л.П
Кирик М.Л.

підведення підсумків роботи
з цього питання за І півріччя
2012 року.

Одарій Н.В.

28 вересня
1.1. Про стан надання дерматовенерологічної допомоги населенню
Одеської області

з метою виявлення недоліків
та визначен-ня заходів щодо
їх усунення

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М
Фучижи І.С.

1.2. Надання хірургічної допомоги
дитячому населенню області

з метою виявлення недоліків
з цього питання

Луньова Г.П.
Гудзь В.Н.
Антонюк В.В.

1.3. Про хід виконання завдань та заходів
«Загальнодержавної програми боротьби з
онкологічними захворю-ваннями на період
до 2016 року» та шляхи зниження
онкологічної захворюваності серед
населення області на підставі показників І
півріччя 2012 року

на виконання Закону України
від 23.12.2009 року №1794
про затвердження цієї
Програми

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

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Назва заходу

Обґрунтування
необхідності здійснення

Відповідальний
виконавець

3 липня
2.1. Якість проведення профілактичних
заходів щодо зниження онкогінекологічної
захворюваності та стан надання допомоги
онкологічним хворим в районах області
за підсумками І півріччя 2012 року
2.2. Про хід виконання наказу МОЗ СРСР
від 29.04.90 р. №171 „Про епіднагляд за
малярією” по лікувально-профілактичних
закладах різних форм власності:
Приморському районі м. Одеси,
Березівському та Миколаївському
районах області
2.3. Про стан виконання наказу МОЗ
України від 15.04.2004 року №205 «Про
удосконалення заходів профілактики
захворювання людей на сказ» у
Кодимському та Саратському районах

Кондратюк Т.Г.
з метою виявлення недоліків
з цього питання та
визначення заходів щодо їх
усунення.

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

з метою планування
профілактичних захо-дів
проти малярії

Петровська Т.М.
Вегержинська Н.Д.
Титаренко В.В.

з метою посилення
профілактичних заходів з
цього питання

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Вегержинська Н.Д.
Кошик А.О.

17 липня
2.1 Про хід виконання рішення апаратної
наради управління охорони здоровя від
09.08.11р. № 8/3 «Перевірка харчування
дітей в оздоровчих та санаторнокурортних закладах»
2.2. Стан первинної інвалідності
населення області за І півріччя 2012 року

підведення підсумків
виконання цього рішення

Луньова Г.П.
Красницька Л.В.
Огієнко Л.І.

виявлення недоліків з цього
питання та їх усунення

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.

Станіславова О.М
2.3. Стан організації надання акушерськогінекологічної допомоги жіночому
населенню м. Ізмаїл

підведення підсумків роботи
з цього питання

2.4. 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
Арцизькому, Татарбунарському та
Тарутинському районах

з метою контролю за ходом
виконання цих наказів.

Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Філюк В.В.

24 липня
Луньова Г.П.
2.1 Стан туберкулінодіагностики і
вакцинації БЦЖ за 6 місяців 2012 року

підведення підсумків роботи
з цього питання

Філюк В.В.
Красницька Л.В.

7 серпня
2.1 Про хід виконання постанови КМУ від
25 серпня 2004 р. N 1112 «Про деякі
питання розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві»

підвищення якості надання
медичної допомоги
працюючому населенню.

2.2 Про хід виконання наказів МОЗ
України від 29.12.2010 р №1174 «Про
затвердження структури ліжкового фонду
спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв
МОЗ туберкульозного профілю та планів
розподілу місць в них на 2011 рік», від
30.04.2009 р. № 287 «Про направлення на
санаторне

з метою підвищення
ефективності
протитуберкульозної роботи
в області

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Ігнат`єв О.М.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Філюк В.В.
Корса Г.В.

лікування хворих на туберкульоз та осіб
із груп ризику щодо організації
санаторного лікування хворих на
туберкульоз»
2.3 Стан надання швидкої невідкладної
екстреної консультативної допомоги
хворим у Балтському та Кодимському
районах

на виконання наказів МОЗ
Украйни та рішень колегій і
апаратних нарад УОЗ ОДА з
метою виявлення недоліків
21 серпня

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Ліман О.Г.

2.1. Організація надання медичної
допомоги хворим на розсіяний склероз

перевірка раціональ-ного та
цільового використання
лікарсь-ких засобів, закуплених за кошти Державного
бюджету

2.2. Про стан виконання наказу управління
охорони здоров’я облдержадміністрації від
29.08.2011 року №375 «Про затвердження
плану заходів управління охорони
здоров'я облдержадміністрації,
спрямованих на запобігання корупційним і
злочинним проявам на 2011 рік»

підведення підсумків роботи
з цього питання.

2.3. Стан надання акушерськогінекологічної допомоги жіночому
населенню Іванівського та Любашівського
районів області

підведення підсумків роботи
з цього питання

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М
Горанський Ю.І.

Кондратюк Т.Г.
Пастернак О.В.
Савко С.В.

Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.

4 вересня
2.1 Про стан профілактики паразитарних
захворювань в лікувально –
профілактичних закладах різних форм
власності в Суворовському районі м.
Одеси, Савранському та Кодимському
районах

з метою виявлення недоліків
з цього питання та запропонування заходів щодо їх
усунення

2.2 «Про стан інформування населення з
питань формування здорового способу
життя серед населення Біляївського,

недостатня поінформованість населення з
вищезазначеної тематики

Петровська Т.М.
Вегержинська Н.Д.
Храмова І.Є.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Сосніна В.В.

Комінтернівського, Котовського районів
області та м. Ізмаїл»
2.3. Стан надання анестеологічної
допомоги в пологових відділеннях районів
області

Кондратюк Т.Г.

підведення підсумків роботи
з цього питання

Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Біляков О.В.

18 вересня
2.1 Кадрове забезпечення сільських
закладів охорони здоров’я Одеської
області

підведення підсумків роботи
з цього питання

2.2. Про стан виконання наказу УОЗ
облдержадміністрації від 21.02.2011 року
№74 «Щодо обліку та звітності зі
смертності від захворювань, зумовлених
СНІДом» в Березівському, Любашівському
та Роздільнянському районах області

аналіз стану надання
звітності у зв`язку зі
смертністю від СНІДу

ІІІ. Організаційна робота

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Сервецький С.К.

Дата проведення
Назва заходу

Відповідальні виконавці

3.1. Підготовка інформації про виїзні
прийоми громадян області керівниками УОЗ
ОДА.

Комінарець І.Л.

3.2. 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.

Петровська Т.М.

заходу

Щомісячно

Щоквартально

Комінарець І.Л.

Щомісячно

3.3. Засідання штабу оперативного
моніторингу епідемічної ситуації з
туберкульозу серед дітей та підлітків в
області.

Луньова Г.П.

Липень

3.4. Збір та обробка статистичної інформації
про діяльність ЛПЗ області за І півріччя 2010
року.

Липень

3.5. Організація та проведення міжнародної
конференції «Герценовські читання»
присвячені 90- річчю кафедри ортопедії і
травматології.

Полівода О.М.

4.1. Проводити навчання працівників УОЗ
облдержадміністрації.

Заст. нач. управ-ління, нач.
відділ. УОЗ

Тяпкін Г.М.

ІV. Робота з кадрами
Згідно графіка
за графіком та
планом

4.2. Проводити короткотермінові стажування
керівників лікувально-профілактичних
закладів в управлінні.

За графіком та
планом

4.3. Проводити «Дні фахівця».

Щоквартально

4.4. Провести аналіз та реалізувати заходи
щодо укомплектування ЛА без лікарів та
ФАПів без медичних працівників.

Пастернак О.В.

Гол. Фахівці управління

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

Вересень

4.5. Направити на інтернатуру випускників
ОДМУ та проаналізувати їх прибуття.

Пастернак О.В.

Щоквартально

4.6. Провести аналіз атестації лікарів та
середніх медичних працівників

Пастернак О.В.

За графіком та
планом

4.7. Забезпечити охоплення атестацією
лікарів ЛПУ.

V. Контрольна робота.

Сугачевська Л.С.
Пастернак О.В.
Лімар О.В.

5.1. Перевірка виконання Законів України
Обгрунтування
необхідності заходів

Зміст заходів
5.1.1. Перевірка виконання Закону України
“Про дорожній рух” та наказів управління з
питань забезпечення безпеки дорожнього
руху в ЛПЗ області (згідно графіка)

дотримання вимог Закону і
виконання приписів
спеціаліста управління.

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

вересень

Шпаченко Л.П

липень

Косован Н.А.

5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень
Президента України:
5.2.1 Перевірка обов’язкового виконання
норм законодавчих актів щодо збору,
передачі, використання, збереження
конфіденційної та таємної інформації, для
встановлення порядку доступу до цієї
інформації обмеженого кола осіб

на виконання Указу
Президента України від
05.05.2011р. №547
«Питання за без-печення
органами виконавчої влади
доступу до публічної
інформації»

5.3.Перевірка виконання постанов Кабінету Міністрів України
5.3.1. Перевірка виконання Постанови КМУ від
11 липня 2007 р. № 926 «Про деякі питання
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу»

аналіз виконання
цієї постанови і
усунення виявлених
недоліків

серпень

Філюк В.В.

5.3.2 Перевірка виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 року № 1465
«Про затвердження порядку проведення
обов`язкових попередніх та періодичних оглядів»

підведення підсумків
роботи за 9 місяців
2012 року

серпень

Волощук А.Є.

5.3.3. Перевірка виконання Постанови Кабінету
міністрів України від 29.03.2001 року «Про
порядок створення і використання матеріальних
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного, природного характеру»

на виконання розпорядження
Одеської обласної
державної
адміністрації від
16.08.2001 року
№725/А щодо
виконання цієї
Постанови

вересень

Ліман О.Г.

вересень

Полівода О.М.

5.4.Перевірка виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України:
5.4.1. Про виконання наказів МОЗ України від
30.03.1994 року №41 „Про регламентацію
ортопедо-травматологічної служби України” та
№507 „Стандарти медичної допомоги
травматологічним хворим” у Б-Дністровському,
Татарбунарському та Саратському районах

високі показники
летальності,
недостатня
диспансеризація
населення

5.4.2. Перевірка виконання Наказу МОЗ України
№456 від 11.07.2006 року «Про введення нових
форм, що засвідчують випадки народження та
смерті»

поліпшення ведення
даних форм та
зменшення помилок
при їх заповненні та
кодуванні

серпень

Бурлаченко В.П.

5.4.3 Перевірка виконання наказу МОЗ України
від 24.12.2004 року №640 «Про затвердження
форм первинної облікової документації та форм
звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкції
щодо їх заповнення»

з метою кон-тролю
вико-нання наказу
щодо реєстрації
ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД,
постановки на
диспансерний облік
в ЛПЗ області та м.
Одеси

липень

Сервецький С.К.

5.4.4 Перевірка виконання наказу МОЗ України
від 22.05.2009 року №356 «Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю «Ендокринологія»

з метою покращення
надання
ендокринологічної
допомоги
населенню

серпень

Агафонова О.І.

5.4.5 Про хід виконання наказу МЗУ №436 від
03.07.2006р. «Про затвердження протоколів
надання медичної допомоги за спеціальністю
«Кардіологія» у частині надання медичної
допомоги із гіпертонічною хворобою: м.м.
Іллічівськ, Теплодар, та Березівський район

невідповідність
показників
розповсюдже-ності
гіпертонічної
хвороби прогнозовіному рівню

вересень

Андрієвська С.О

5.4.6. Наказ МОЗ від 28.12.1992 р. №196 «Про
організацію та удосконалення офтальмологічної
допомоги населенню України»

недостатнє
виявлення глаукоми
та діабетичної
ретинопатії на
ранніх стадіях

вересень

Цісельський Ю.В.

5.5. Перевірка виконань розпоряджень голови облдержадміністрації:
5.5.1. Доручення від 15.11.2010 р. №Д/01-52
щодо покращення ситуації із забезпечення
медичними кадрами сільських закладів охорони
здоров`я області

підведення
підсумків роботи з
цього питання

липень

Пастернак О.В.

5.5.2. Перевірка виконання розпорядження
голови облдерж-адміністрації «Про встановлення
грошової вартості набору продуктів для
харчування для донорів»

на виконання
наказу МОЗ
України від
27.04.1998 р. №101
«Про
затвердження
норм харчу-вання
…»

вересень

Івченко В.Л.

5.5.3. Контроль якості диспансеризації та рівня
надання медичної допомоги хворим на
гемофілію у Котовському та Б-Дністровському
районах

на виконання
обласної програми поліп-шення
медич-ної
допомоги хворим

серпень

Козлов В.П.

Сугачевська. ЛС
Тяпкін Г.М.

на гемофілію в
Одеській області
5.6. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.6.1 Перевірка виконання рішення апаратної
наради управління охорони здоров`я ОДА від
05.05.2011 року №3-5

Згідно до рішення
цієї наради

вересень

Фучижи І.С.

5.6.2 Рішення апаратної нарада УОЗ № 8/4 від
23.08.2011 р. «Кадрове забезпечення сільських
закладів охорони здоров’я Одеської області»

Підведення
підсумків роботи з
цього питання

серпень

Пастернак О.В.

Начальник управління

п/п

М.П. Бартко

