«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації
п/п
Д.В. Волошенков
“ 12 ” грудня 2012 р.
План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на І квартал 2013 року

У зв`язку з прийомом державної й статистичної звітності від лікувально-профілактичних закладів області
за 2012 рік протягом січня 2013 року, засідання колегії та апаратних нарад управління охорони здоров`я
облдержадміністрації у січні 2013 року не плануються.

І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Назва заходу

Обґрунтування
необхідності здійснення

Відповідальний
виконавець

підведення
підсумків
роботи за 2012 рік та
задачі на 2013 рік

Кондратюк Т.Г.

22 лютого
1.1. Про підсумки роботи установ охорони здоров`я за
2012рік

Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Петровська Т.М.
Горячий В.В.
Тяпкін Г.М.

1.2. Про стан інфекційних, паразитарних захворювань та
імунопрофілактики в області за 2012 рік та задачі по
недопущенню епідускладнень у 2013 році

підведення
підсумків
роботи з цього питання
за
2012
рік
та
визначення задач на
2013рік

Засипка Л.Г.

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

з метою профілак-тики
правопор-шень
і
своєчас-ного усунення
виявлених недо-ліків

Одарій Н.В.

1.4
Про
підсумки
діяльності
лікувальнопрофілактичних закладів області з питань охорони
праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху
за 2012 рік

підведення
підсумків
роботи з цих питань

Статива Т.О.

аналіз роботи за 2012
рік з цього питання

Петровська Т.М.

1.5. Про підсумки роботи зі зверненнями в управління
охорони здоров`я облдерж-адміністрації за 2012 рік

Комінарець І.Л.

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Назва заходу

Обґрунтування
необхідності здійснення

Відповідальний
виконавець

на
хід
виконання
рішення
апаратної
наради УОЗ ОДА від
19.06.2012 року

Луньова Г.П.

05 лютого
2.1 Підсумки оздоровлення
лікування за 2012 рік

і

санаторно-курортного

Гудзь В.А.
Покотілова Т.М.
Гогуленко Л.С.

2.2. Стан первинної інвалідності населення області за
підсумками 2012 року.

2.3. Про стан виконання наказу управління охорони
здоров`я
облдержадміністрації від 29.08.2011 року
№375 «Про затвердження плану заходів управління,
спрямованих на запобігання корупційним і злочинним
проявам на 2012 рік»

відповідно до постанови
КМУ від 03.12.2009 р.
№1317«Питання
медикосоціальної
експертизи

Кондратюк Т.Г.

підведення підсум-ків
роботи з цього питання

Пастернак О.В.

Петровська Т.М.
Станіславова О.М

Савко С.В.

19 лютого
2.1. Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів
України
від
17.02.2010
року
№208
«Основні
концептуальні напрямки реформування системи охорони
здоров`я» та наказу МОЗ України від 30.08.2010 року
№735
«Про
затвердження
примірних
етапів
реформування первинного та вторинного рівнів надання
медичної допомоги»

з метою проведен-ня
аналізу стану розвитку
та оптимізації мережі
ЛПЗ
«сімейної
медицини» та ліжкового
фонду в районах та
містах області

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Левченко О.М.
Баязітов М.Р.

2.2 Хід виконання наказу МОЗ України від 21.05.2007
року №246 «Про затвердження порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій»

з
метою
перевірки
відповідальності
ЛПЗ
щодо
прове-дення
медичних оглядів

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Ігнат`єв О.М.

2.3. Аналіз роботи хірургічної служби області

Підведення
підсумків
роботи
та
запровадження заходів
щодо їх покращення

Гудзь В.Н.
Антонюк В.В.
Бушанська Н.Н.

2.4 Організації надання медичної допомоги на розсіяний
склероз населенню області

з
метою
перевірки
раціонального
та
цільового вико ристання
лікар-ських
засобів,
закуплених за кошти
Державного бюджету у
2012р.

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

12 березня
2.1. Показники реабілітації інвалідів по обласному центру
МСЕ за підсумками 2012 року

2.2 Про стан надання
стоматологічної допомоги
населенню області за 2012 рік

2.3. Про стан забезпечення медичними
лікувально-профілактичних закладів області

кадрами

На виконання постанови
Кабінету
Міністрів
України від 03.12.2001
року №1317 «Питання
медико-соціальної
експертизи»

Кондратюк Т.Г.

підведення
підсумків
роботи стоматологічних
закладів
та
запровадження заходів
щодо їх покращення

Кондратюк Т.Г.

підведення підсум-ків
роботи з цього питання.

Пастернак О.В.

Петровська Т.М.
ГолобородькоМ.М.

Горячий В.В.
Рожко П.Д.

Сугачевська Л.С

2.4. Аналіз роботи центрів в невідкладній медичній
допомозі ОЦМПД і акушерсько-гінекологічного

Луньова Г.П.
Гудзь В.А.
Чуєва Т.П.

2.5. Аналіз роботи перинатальної та малюкової
смертності в районах з високими показниками
з
високими показниками

З метою визначен-ня
заходів щодо зниження
показ-ників смертності,

Луньова Г.П.
Чуєва Т.П.
Покатілова Т.М.

26 березня
2.1. Недоліки в організації профілактичних заходів з
раннього виявлення, диспансерного спостереження та
оздоровлення груп підвищеного ризику на рак молочної
залози серед населення області з розглядом показників
діяльності ЛПЗ районів області що мають негативну
динаміку з раку молочної залози у 2012 р. ”

З метою підвищен-ня
показників
профілактичних заходів
з раннього виявлення
онко-захворювань

2.2. Про стан виконавської дисципліни та хід виконання
актів і доручень Президента України в структурних
підрозділах
управління
охорони
здоров`я
облдержадміністрації

підведення
підсум-ків
роботи з цього питання.

2.3. Рак шийки матки, результати цитологічного
обстеження
(в
Кілійському,
Красноокнянському,
Кодимському та Ренійському районах).

підведення
підсум-ків
роботи з цього питання.

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Бондар С.В.
Добровольський М.А.
Пастернак О.В.
Комінарець І.Л.

Луньова Г.П.
Чуєва Т.П.
Марченко О.І.

ІІІ. Організаційна робота
Дата
проведення
Січень, лютий

Відповідальний
Зміст заходу
3.1. Прийом звітів державної й статистичної звітності від
ЛПЗ за 2012 рік

виконавець
Тяпкін Г.М.

Щомісячно

Формування зводів по області за 2012 рік

Шульга Т.В.

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

Луньова Г.П.
Чудіна М.В.

Щоквартально

Петровська Т.М.
3.3. Збір, аналіз та узагальнення даних звітів про роботу зі
зверненнями громадян в управлінні та ЛПЗ області

Щоквартально

Комінарець І.Л.
Петровська Т.М.
Комінарець І.Л.

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

Щомісячно

3.5. Організація виїзних прийомів громадян області
керівниками управління та звітування перед обласною
державною адміністрацією про проведену роботу

Петровська Т.М.
Комінарець І.Л.

ІV. Робота з кадрами
Дата
проведення

Зміст заходу

Щомісячно

4.1 Проводити навчання працівників управління

Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.

за графіком та
планом

4.2 Проводити короткотермінові
стажування керівників
лікувально-профілактичних закладів в управлінні

Пастернак О.В.
Савко С.В.

Постійно

4.3. 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.
Савко С.В.

Березень

4.4. Провести аналіз роботи кадрової служби управління
охорони здоров`я ОДА

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

Березень

4.5. Провести розподіл випускників медичних училищ на
вакантні посади

Пастернак О.В
ДворяніновичЛВ

За графіком та
планом

4.6. Забезпечити охоплення атестацією керівників ЛПУ за
спеціальністю ”Організація й управління охороною здоров’я.

Пастернак О.В.
Тельмінова В.С.

за графіком та
планом

4.7. Забезпечити охоплення атестацією керівників ЛПУ за
спеціальністю ”Організація й управління охороною здоров’я

Пастернак О.В.
Тельмінова В.С.
Сугачевська Л.С.

Щоквартально

4.8. Провести аналіз рівня атестації лікарів по області

Сугачевська Л.С.
Тельмінова В.С.

згідно графіка

Відповідальний
виконавець

V. Контрольна робота.

5.1. Перевірка виконання Законів України;

Зміст заходів

Обґрунтування
необхідності здійснення

5.1.1.
Перевірка
виконання
Закону
України "Про психіатричну допомогу" від
22.02.2000 р. № 1489-III

виявлення недо-ліків та
впровадь-ження заходів
щодо їх усунення

Відповідальні

Термін
виконання

виконавці

березень

Волощук А.Є

лютий

Голобородько М.П.

5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень Президента України:
5.2.1
Перевірка
виконання
Указу
Президента України від 27.12.2005 року
№1845 «Про заходи щодо створення
сприятливих умов для
забезпечення
соціальної,
медичної,
трудової
реабілітації інвалідів»

На виконання Закону
України «Про
реабілітацію інвалідів в
Україні» від 06.10.2005
року №2961-ІV

5.4. Перевірка виконання наказів Міністерства охорони здоров’я України:
5.4.1. Перевірка виконання наказу МОЗ
України від 28.12.1992 року №196 «Про
організацію
та
удосконалення
офтальмологічної допомоги населенню
України»

недостатнє вияв-лення
глаукоми та діабетичної
рети-нопатії на ранніх
стадіях

лютий

Цісельський Ю.В.

5.4.2 Перевірка виконання наказу МОЗ
України від 23.04.1985 року № 545 «Про
подальше
вдосконалення
контролю
якості
клінічних
лабораторних
досліджень»

з
метою
внутрішньолабораторного
контролю
якості
лабораторних
досліджень

березень

Ворона Л.П.

5.4.3 Перевірка виконання наказу МОЗ
України від 16.08.2011 року №517
«Забезпечення
органами виконавчої
влади доступу до виконавчої інформації»

З метою забезпе-чення
виконання
норм
законодавчих актів щодо
збору,
передачі,
використання,
збереження
конфіденційної
та
таємної
медичної
інформації

березень

Косован Н.А.

5.6. Перевірка виконання програм по охороні здоров`я
5.6.1 Перевірка виконання лікувальнопрофілактичними закладами завдань та
заходів «Галузевої програми пожежної
безпеки на 2012-2015 роки» за 2012 рік

з метою перевірки
виконання Держав-ної
соціальної програми
забезпе-чення пожежної
безпеки

березень

Статива Т.О.
Кирик М.Л.

5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.7.1
Перевірка
виконання
рішення
апаратної наради управління «Про стан
підготовки випускників ВУЗів в інтернатурі»

підведення
підсумків
роботи з цього питання

січень

Пастернак О.В.
Дворянінович Л.В.

5.7.2
Перевірка
виконання
рішення
апаратної
наради
управління
від
15.03.2011
року
№3
«Про
стан
забезпечення медичними кадрами ЛПЗ
області»

підведення
підсумків
роботи з цього питання

лютий

Пастернак О.В.

5.7.3 Про хід реалізації наказу МОЗ
України від 25.08.2010р. № 716 “Про
забезпечення хворих на цукровий діабет
лікарськими
засобами
та
виробами
медичного призначення”

з метою покра-щення
надання
ендокринологіч-ної
допомоги населенню

березень

Агафонова О.І.

Начальник управління

п/п

М.П. Бартко

