«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації

____________ Д.Б. Волошенков

“_____” __________ 2012 р.
План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року

І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
необхідності
здійснення

Назва заходу

Відповідальний
виконавець

26 жовтня
1.1 Про хід виконання Закону України від 12.03.1992
року №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»

на виконання рішення
Ради у справах
інвалідів при Кабінеті
Міністрів України, від 20
грудня 2011 року №1

Кондратюк Т.Г.

1.2 Підсумки захворюваності на грип та ГРВІ в сезон
2011-2012 років, прогноз на 2012-2013 роки в
Одеській області

з метою проведен-ня
профілактик-них
заходів

Засипка Л.Г.

1.3 Аналіз материнської та малюкової смертності за 9
місяців 2012 року

підведення під-сумків
роботи з цього питання

Луньова Г.П.

Петровська Т.М.
Станіславова О.М.

Рязанцев І.І.

30 листопада
1.1 Про хід виконання «Програми реалізації
Державної політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських
препаратів на 2011-2015 роки» в області

на виконання рішення
колегії управління охоронни здоров`я ОДА
№5-4 від 04.11.2011 р.

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Волощук Є.А.
Замнюкова О.М.

1.2. Аналіз стану пренатальної ультразвукової
діагностики вроджених вад розвитку в ЛПЗ області.

велика питома вага
вроджених вад
розвитку в структурі
малюко-вої смертності.

Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.
Мороз М.Г.

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
необхідності
здійснення

Назва заходу

Відповідальний
виконавець

2 жовтня
2.1 Про підготовку закладів охорони здоров'я області
в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період

підведення підсумків та
визначення заходів по
вирішенню проблемних питань в осінньозимовий
пожежонебезпечний
період 2012-2013 роки

Статива Т.О

2.2 Про дотримання законодавчих та нормативних
актів стосовно безпеки компонентів та препаратів
крові

на виконання Закону
України від 07.02.2002
року №3037 «Про
забезпечення
санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення»

Кондратюк Т.Г.

підведення підсумків
роботи з цього питання

Луньова Г.П.

2.3 Про стан надання медичної допомоги дітям з
вродженими вадами серця та судин

Кирик М.Л.

Петровська Т.М.
Івченко В.Л.

Баязітова М.Д.
Лекан Р.Й.

16 жовтня
2.1 Стан надання швидкої невідкладної екстреної
консультативної допомоги хворим у Березівському та
Кодимському районах

2.2 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»

на виконання наказів
МОЗ Украйни та рішень
колегій і апаратних
нарад УОЗ ОДА з
метою виявлення
недоліків та їх
усунення.

Кондратюк Т.Г.

підвищення якості
надання медичної
допомоги працюючому
населенню.

Кондратюк Т.Г.

Горячий В.В.
Ліман О.Г.

Петровська Т.М.
Ігнат`єв О.М.

2.3 Про обсяг сероепідеміологічних обстежень
підлеглих контингентів на ВІЛ-інфекцію в містах та
районах області

аналіз роботи з цього
питання

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Вегержинська Н.Д.
Сервецький С.К.

2.4. Про хід виконання рішення Ради регіонів від
24.05.2012 р. №1-1/1465 п. 7 п.3 Комітету Верховної
ради України з питань сім`ї, молодіжної політики,
спорту та туризму щодо проведення профілактичних
оглядів школярів»

підведення підсумків
роботи з цього питання

Луньова Г.П.
Міцкутє А.С.
Покатілова Т.М.

6 листопада
2.1 Про надання медичної допомоги ветеранам війни
та інвалідам в Одеській області за 9 місяців 2011 року

на виконання наказу
Управління охорони
здоров`я ОДА від
30.05.2011 року «Про
впровадження рішення
колегії від 05.05.2011
року
№3-3»

Кондратюк Т.Г.

2.2 Про стан виконання наказу МОЗ України від
19.09.1996 року № 291 «Про затвердження
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів
освіти ІІІ-ІV рівнів»

підведення підсумків
роботи з цього питання.

Пастернак О.В.

2.3. Хід виконання Закону України «Про
попередження насильства в сім`ї» та наказу УОЗ та
МК ОДА від 23.01.2006 року №15 «Про невідкладні
заходи попередження насильства в сім`ї».

з метою перевірки
виконання зазначеного Закону України.

Кондратюк Т.Г.

Петровська Т.М.
Волков П.Г.

Сугачевська Л.С.

Петровська Т.М.
Раміцина Т.А.
Бакулевич Г.І.

2.4. Стан надання акушерсько-гінекологічної допомоги
жіночому населенню Іванівського та Любашівського
районів області

підведення підсумків
роботи з цього питання

Луньова Г.П.
Рязанцев І.І.

20 листопада
2.1 Виконання заходів спільного наказу МОЗ України
та НАМН України від 14.05.2010 року №409/36 «Про
виконання завдань та заходів Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2016 року» за 9 місяців 2012 року.

2.2 Дієвість кадрового резерву на посади державних
службовців УОЗ облдержадміністрації

З метою виявлення
недоліків з цього
питання та визначення
заходів щодо їх
усунення.

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

підведення підсумків
роботи з цього питання

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.

2.3 Про хід виконання наказів МОЗ №№170, 858 щодо
стану лікувально-діагностичних і протиепідемічних
заходів при бактеріальних та вірусних менінгітах в
області

з метою виявлення
недоліків та покращення роботи з цього
питання.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Красницька Л.В.
Титаренко В.В.

2.4 Стан виконання постанови КМУ від 25.04.2012
року «Про реалізацію пілотного проекту щодо
впровадження Державного регулювання цін на
лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною
хворобою».

на виконання наказу
Управління охорони
здоров`я ОДА від
27.06.2012 р. №285
«Про впровадження
наказу МОЗ України від
28.04. 2012 р. №321

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

11 грудня
2.1 Хід виконання Закону України від 22.02.2000
року №1489-111 «Про психіатричну допомогу» в
районах області за 9 місяців 2012 року

підведення підсумків роботи з
цього питання

Кондратюк
Т.Г.
Петровська
Т.М.
Волощук А.Є.

2.2 Стан надання швидкої невідкладної екстреної
консультативної допомоги хворим у Ренійському
та Болградському районах

На виконання наказів МОЗ Украйни
та рішень колегій і апаратних нарад
УОЗ ОДА з метою виявлення
недоліків та їх усунення.

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

2.3. Хід виконання рішення колегії управління
охорони здоров`я облдержадміністрації від
10.07.12 року №7-3 «Підсумки весняного призову
2012 року» та підсумки осіннього призову 2012
року

на виконання рішення колегії
управління охорони здоров`я ОДА
від 10.07.12 року №7-3

Луньова Г.П.

2.4 Хід виконання рішення апаратної наради
управління від 13 грудня №12/2-2 «Про утворення
центру ранньої медико-соціальної реабілітації
дітей з ураженням нервової системи та дітей з
обмеженими можливостями здоров`я»

на контроль виконання цього
рішення

Луньова Г.П.

Тацюк Л.Г.

Гудзь В.А.
Волошановсь
ка Н.А

ІІІ. Організаційна робота
Дата, місце та
час

Відповідальні
Термін виконання

проведення
заходу

виконавці

Щомісячно

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

Луньова Г.П..

Щоквартально

3.2. Збір, аналіз та узагальнення даних звітів про роботу зі
зверненнями громадян в управлінні та ЛПЗ області.

Петровська Т.М.

3.3. 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.

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

Петровська Т.М.

Щоквартально

Щомісячно

Комінарець І.Л.

Комінарець І.Л.

Комінарець І.Л.

ІV. Робота з кадрами
Дата, місце та
час

Відповідальний
виконавець

Назва заходу
проведення
заходу
Згідно графіка

4.1. Проводити навчання працівників управління.

Пастернак О.В.

за графіком та
планом

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

Пастернак О.В.

За графіком та
планом

4.3. Проводити «Дні фахівця»

Головні фахівці
управління

Листопад

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

Пастернак О.В.

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

Пастернак О.В.

Щоквартально

4.5. Провести аналіз атестації лікарів.

Пастернак О.В.

За планом та
графіком

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

Пастернак О.В.

Щоквартально

Савко С.В.

Сугачевська Л.С.

Тельмінова В.С.

V. Контрольна робота.
5.1. Перевірка виконання Законів України

Зміст заходів

Обґрунтування
необхідності здійснення

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

5.1.1. Перевірка виконання Закону
України вiд 06.10.2005 року №2961-IV
«Про реабілітацію інвалідів в Україні»

з метою посилення контролю
за дотри-манням
встановлених Конституцією
України та Законом України

жовтень

Станіславова О.М.

5.1.2 Перевірка виконання Закону
України від 12.12.1991 року №1973-ХІІ
"Про запобігання захворюванню на
СНІД та соціальний захист населення"

Аналіз виконання цього
закону і усунення виявлених
недоліків

жовтень

Сервецький С.К.

5.1.3 Перевірка ходу вико-нання Закону
України від 05.07.2001 року «Про
боротьбу із захворюванням на
туберкульоз» та аналізу епідситуації у
районах області

З метою запобігання
погіршення ситуації щодо
надання
протитуберкульозної
допомоги населенню на
місцях

листопад

Філюк В.В.

5.4. Перевірка виконання наказів МОЗ України:
5.4.1. Перевірка виконання наказу МОЗ
України від 12.05.1992 року №81 «Про
розвиток та удосконалення
патологоанатомічної служби в Україні»

з метою здійснення контролю
за проведенням патологоанатомічних роз-тинів
згідно з чинним
законодавством

листопад

Бурлаченко В.П.

5.4.2 Перевірка виконання наказу МОЗ
України №318 від 29.12.1994 року «Про
удосконалення рефлексотерапевтичної служби в України» п.п.
4.5.6.

з метою підвищення якості і
умов роботи підрозділів

листопад

Пахомов В.М.

5.4.3 Перевірка стану диспансерних
оглядів населення у районах, де
спостерігаються високі показники
захворюваності, первинної інвалідності
та смертності населення на тлі низьких
показників диспан-серного огляду

на виконання наказу
Міністерства охорони
здоров`я України від
27.08.2010 року №728 «Про
диспансеризацію населення»

грудень

Левченко О.М.

5.4.4. Перевірка виконання наказу МОЗ
України від 19.04.2007 року «Про
атестацію вимірювальних лабораторій,
закладів, установ та організацій

відповідно до закону України
№113/98-ВР від 11.02.1998
року

жовтень

Ковальова О.Р

жовтень

Волощук А.Є.

Твардієвич Л.С.

5.5. Перевірка виконань розпоряджень голови облдержадміністрації:
5.5.1. Перевірка виконання
Розпорядження голови обласної
державної аміні-страції від 11 серпня
2011 року № 632/А-2011 «Про заходи
щодо запобігання та протидії корупції на
2011-2013 роки»

з метою запровад-ження у
районі дієвих механізмів
щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин
та умов, які її породжують

5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:

5.7.1 Перевірка виконання наказу УОЗ
ОДА від 06.12.2012р № 537 «Про
удосконалення обстеження населення
Одеської області на ІПСШ»

згідно до строків виконання
цього рішення

жовтень

Фучижи І.С.

5.7.2 Перевірка виконання рішення
апаратної наради УОЗ № 11/5 від
29.11.2011р. «Про стан підготовки
випускників ВУЗів в інтернатурі»

підведення підсумків роботи
з цього питання

листопад

Пастернак О.В.

5.7.3. Перевірка організації проведення
профілактичної очної тонометрії та
раннього виявлення діабетичної
ретинопатії в ЛПЗ області

на виконання наказу УОЗ та
МК ОДА від 23.11.2006 року
№496 «Про поліпшення
офтальмологічної допомоги в
Одеській області

листопад

Цісельський Ю.В

5.7.4. Перевірка виконання Програми
профілактики онко-захворювань сумісно
з фахівцями обласного онкологічного
диспансеру

здійснення запобігання
онкозахворювань щелепнолицевої області

жовтень

Рожко П.Д.

Начальник управління

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96

М.П. Бартко

