«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації
п/п
С.В. Калинчук
“ 05 ” березня

2015 р.

План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Назва заходу
необхідності здійснення
24 квітня
1.1. Про підсумки діяльності на
виконання
рішення
закладів охорони здоров’я з питань Одеської обласної ради від
виконання
обласної
цільової 21.02.2014 р. № 1016-VI
програми «Здоров’я» за розділом
«Туберкульоз» на 2014-2018 роки за
2014 рік
1.2. Стан фінансово-господарської з
метою
профілактики
діяльності
в
лікувально- правопорушень, усунення
профілактичних
установах
за виявлених
недоліків
у
результатами ревізій і перевірок, роботі та максимального
проведених КРУ в Одеській області відшкодування допущених
у
І
кварталі
2015
р.
та збитків
відшкодування збитків і усунення
правопорушень за
матеріалами
ревізій, проведених у 2013-2014 р.р.
1.3. Аналіз роботи педіатричної підведення
підсумків
служби за І квартал. Показники роботи та запровадження
смертності в розрізі районів області заходів щодо поліпшення
роботи
29 травня
1.1. Про стан надання дермато- високий рівень захворювенерологічної допомоги населенню ваності на інфекції, які
Одеської області
передаються
статевим
шляхом, та хронічні шкірні
дерматози
1.2. Про хід виконання Закону для покращення медичної
України “Про статус та соціальний допомоги громадянам, які
захист громадян, які постраждали постраждалих
внаслідок
внаслідок
Чорнобильської Чорнобильської
катастрофи”
катастрофи

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

Кондратюк Т.Г.
Клімбуцька О.С.

Луньова Г.П.
Гудзь В.А.
Чуєва Т.П.

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

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Сіпягіна Л.О.
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1.3. Про стан виконання наказу УОЗ
від 02.10.2014 № 560 «Про
посилення заходів з протидії коінфекції ВІЛ/ТБ в Одеській області»
1.4. Надання медичної допомоги,
проведення диспансерних оглядів
особам, переміщеним із зони АТО

перевірка
виконання Кондратюк Т.Г.
наказу в ЛПЗ Одеської Петровська Т.М.
області
Сервецький С.К.
з
метою
поліпшення Луньова Г.П.
роботи з цього питання
Турчин М.І.
Шухтін В.В.
26 червня
на виконання «Концепції
Загальнодержавної цільової
соціальної
програми
протидії
ВІЛ-інфекції
/СНІДу на 2014-2018 роки»
затвердженої
КМУ
від
20.10.2014 р.
аналіз роботи з медичного
забезпечення
ветеранів
війни, розробка заходів цієї
роботи

1.1. Про стан та виконання заходів
обласної
цільової
програми
забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та
підтримки
ВІЛ-інфікованих
та
хворих на СНІД на 2014-2018 роки
за І півріччя 2015 року.
1.2. Надання медичної допомоги
ветеранам війни у згоді з Законом
Украйни від 02.12.2010р. №2756-VI
«Про статус ветеранів війни,
гарантіях їх соціального статусу»
1.3. Аналіз роботи ліжкового фонду підведення
підсумків
обласної дитячої лікарні
роботи з цього питання

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

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Волков П.Г.

Луньова Г.П.
Гудзь В.А.
Покатілова Т.М.
1.4. Підготовка
до
літнього на виконання заходів щодо Луньова Г.П.
оздоровлення дитячого населення в організації відпочинку та Гудзь В.А.
області 2015 року
оздоровлення
дітей
і Сотнікова А.В.
підлітків
ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
7 квітня
2.1. Про підсумки роботи лікувально- з метою аналізу та Кондратюк Т.Г.
профілактичних закладів в осінньо- запобігання виник- Колмакова П.О.
зимовий період 2014-2015 рр.
ненню проблемних
питань, які виникали
під час опалювального сезону
2.2. Звіт про діяльність опікової служби підведення підсум- Кондратюк Т.Г.
області в 2014 р. на основі аналізу звітів ків роботи з цього Горячий В.В.
районних хірургів (травматологів) і питання
Сороченко Л.К.
даних
обласного
інформаційноаналітичного
центру
медичної
статистики
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2.3. Стан надання медичної допомоги підведення підсумків
дитячому населенню з
цукровим роботи
з
цього
діабетом
питання
21 квітня
2.1. Про стан надання психіатричної контроль за роботою
допомоги у дитячих будинках інтернатах дитячої психіатрипсихоневрологічного
профілю
в
чної служби
Одеської області
2.2. Аналіз надання ургентної хірургічної з метою виявлення
допомоги дітям в ОДКЛ
недоліків з цього
питання
5 травня
2.1.
Організація
контрольованого на виконання наказу
лікування хворих на туберкульоз у МОЗ України від
закладах первинної медико-санітарної 04.09.2014 р. №620
допомоги
«Уніфікований
клінічний
протокол
первинної, вторинної
(спеціалізованої) та
третинної
(високоспеціалізованої)
медичної допомоги за
розділом «Туберкульоз»
2.2. «Про стан інформування населення з недостатня поінфорпитань формування основ здорового мованість населення
способу
життя
та
профілактики з
вищезазначеної
соціально значущих інфекцій, а саме: тематики
туберкульозу, наркоманії, ВІЛ/СНІДу,
інфекцій, що передаються статевим
шляхом
серед
населення:
Комінтернівського,
Березівського,
Савранського,
Саратського
та
Ширяївського районів області у порядку
контролю».
2.3. Стан надання медичної допомоги підведення підсумків
дітям з онкогематологічною патологією роботи
з
цього
в області
питання
19 травня
2.1. Підсумки матеріалів ревізій і з метою своєчасного
перевірок
фінансово-господарської усунення виявлених
діяльності ЛПУ, проведених КРУ в порушень та
Одеській області у випадках виявлення недопущення їх у
зловживань фінансової дисципліни
майбутньому

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.

Луньова Г.П.
Волощук А.Е.
Вакулович М.К.
Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Антонюк В.В.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М
Філюк В.В.

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

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Поплавська Л.Л.

Клімбуцька О.С.
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2.2. Стан надання медичної допомоги виявлення недоліків з
дітям з алергічними захворюваннями та цього питання та
з муковісцидозом
запропонування
заходів щодо їх
усунення
3 червня
2.1. Про заходи щодо подальшого На рішення апаратної
вдосконалення
медичних
оглядів наради управління
громадян для встановлення факту охорони здоров’я
вживання алкоголю і стану сп’яніння в облдержадміністрації
лікувальних установах області.
від 03.06.2014 року
№ 6/1-1
2.2. Про виконання наказу Управління з метою перевірки
охорони здоров’я ОДА
№ 51 від виконання цього
10.02.2000 р. «Про комплексні заходи наказу
по
діагностиці,
лікуванню
та
профілактиці токсоплазмозу в Одеській
області»
2.3. Аналіз роботи обласного центру з метою підведення
екстреної медичної допомоги дітям в підсумків роботи з
обласній дитячій клінічній лікарні (по цього питання
області
2.4.
Аналіз
якості
організації підведення підсумків
онкологічної служби в районах області роботи з цього
за підсумками проведених виїздів у питання
квітні – травні 2015 року
16 червня
2.1. Про стан виконання наказу МОЗ З метою удосконаУкраїни від 02.07.2014 року №455 «Про лення
системи
затвердження стандартизації медичної стандартизації
допомоги при гострому коронарному медичної допомоги
синдромі».
при гострому коронарному синдромі
2.2.
Про
підготовку
лікувально- з метою підготовки
профілактичних закладів до роботи в ЛПЗ до роботи в
осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.
осінньо-зимовий
період, визначення
конкретних заходів
по підготовці та
термінів
їх
виконання.
2.3. Стан надання медичної допомоги з метою виявлення
дітям з отруєннями (медикаментами, недоліків
та
їх
побутовими речовинами, алкоголем)
усунення

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Поплавська Л.Л.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Волощук А.Є.
Замнюкова О.І.

Кондратюк Т.Г.
Ліпковська І.В.

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Табали І.Ю.
Луньова Г.П.
Гуменюк Л.О.

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

Кондратюк Т.Г.
Колмакова П.О.

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Босенко В.І.
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2.4. Аналіз малюкової смертності за І підведення підсумків Луньова Г.П
квартал 2015 року. Динаміка питомої роботи
з
цього Чуєва Т.П.
ваги вроджених вад розвитку.
питання
ІІІ. Організаційна робота
Дата, місце
та час
проведення
заходу
Щомісячно

Відповідальні
виконавці

Назва заходу

3.1. Засідання штабу оперативного моніторингу
епідемічної ситуації з туберкульозу серед
населення області.
Щомісячно
3.2. Проведення засідань обласної КЕК по
розгляду випадків перинатальної та малюкової
смертності
Квітень
3.3. Збір та обробка статистичної інформації
про діяльність ЛПЗ області: за І квартал 2015 р.
Щоквартально 3.4. Збір, аналіз та узагальнення даних звітів
про роботу зі зверненнями громадян в
управлінні та ЛПЗ області.
Щоквартально 3.5. 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.
3.6. Організація виїзних прийомів громадян
області керівниками управління та звітування
Щомісячно
перед обласною державною адміністрацією про
проведену роботу.

Луньова Г.П.

Луньова Г.П.

Тяпкін Г.М.
Петровська Т.М.

Петровська Т.М.

Петровська Т.М.

ІV. Робота з кадрами
Дата, місце
та час
Назва заходу
проведення
заходу
Згідно графіка 4.1. Проводити
навчання
управління.
Квітень

4.2. Школа організаторів.

Щомісячно

4.3. Проведення «Днів фахівця»

Відповідальний
виконавець

працівників Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Обласні
позаштатні
фахівці
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за графіком та
планом

4.4. Проводити короткотермінові стажування
керівників лікувально-профілактичних закладів
в управлінні.
Квітень
4.5. Провести аналіз прибуття молодих
спеціалістів
випускників училищ до місць
державного направлення з випускників 20112013 років
Травень
4.6 Провести роботу щодо організації цільового
вступу до Одеського Національного медичного
університету НМУ. Забезпечити виконання
плану цільового вступу до ОНМУ.
Постійно
4.7. 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»
Щоквартально 4.8. Провести аналіз рівня атестації лікарів по
області.
За графіком та 4.9.
Забезпечити охоплення атестацією
планом
керівників ЛПУ за спеціальністю ”Організація й
управління охороною здоров’я.
Квітень
4.10. Провести аналіз прибуття молодих
спеціалістів випускників училищ до місць
державного направлення

Пастернак О.В.

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.
Ерьоменко Т.П.
Пастернак О.В.
Єрьоменко Т.П.

Пастернак О.В.

Сугачевська Л.С.
ДворяніновичЛВ
Пастернак О.В.
Тельмінова В.С.
Пастернак О.В
Сугачевська Л.С.
Дворянінович Л.В.
Єрьоменко Т.П.

V. Контрольна робота
5.1. Перевірка виконання Законів України:
Обґрунтування
Термін
Зміст заходів
необхідності
виконання
здійснення
5.1.1. Перевірка виконання Закону дотримання вимог квітень
України “Про охорону праці” та Закону, виявлення
наказів управління з питань проблемних
охорони праці в ЛПЗ області питань та розробка
(згідно графіка).
заходів
по
їх
вирішенню.
5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень
України:
5.2.1 Перевірка виконання Указу виявлення
недо- травень
президента України від 28.08.2001 ліків
з
цього
р. №741 «Про додаткові заходи питання
та
їх
щодо посилення боротьби з ВІЛ- усунення
інфекцією/СНІДом»

Відповідальні
виконавці
Статива Т.О.

Президента
Циркуль І.М.
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5.2.2.Указ Президента України від
На виконання
квітень Волков П.Г.
19.10.2012р, №604 « Про заходи Указу Президента
у
зв`язку з відзначенням 70-ї України №604 від
річниці визволення України від 19.1012р. з метою
фашистських загарбників та 70-ї
перевірки її
річниці Перемоги у Великій
виконання
Вітчизняній
війни
1941-1945
років»
5.3. Перевірка виконання постанов КМУ
5.3.1
Перевірка
проведення на
виконання червень Волощук А.Є.
обов’язкових
попередніх
та Постанови КМУ
періодичних оглядів і переліку «Про
затвердмедичних психіатричних проти- ження
Порядку
показань щодо виконання окремих проведення обовидів діяльності (робіт, професій, в’язкових
попеслужби), що можуть становити редніх та періобезпосередню
небезпеку
для дичних оглядів»
особи,
яка
провадить
цю від
27.09.2000р.
діяльність, або оточуючих
№ 1465
5.3.2
Постанова
Кабінету відповідно
до червень Станіславова О.М.
Міністрів України від 03.12.2009р. Закону
України
№1317
«Питання
медико- «Про реабілітацію
соціальної експертизи»
інвалідів
в
Україні»
від
06.10.2005р.
№2961-IV
5.4. Перевірка виконання наказів МОЗ України
5.4.1. Перевірка виконання наказів з метою виявлен- червень
МОЗ України №41від 30.03.1994 р. ня недоліків з
«Про регламентацію ортопедо- цього питання
травматологічної служби України»
5.4.2.
Перевірка
організації на
виконання червень
диспансерного нагляду хворих наказу
МОЗ
очною патологією в районних та України
від
міських поліклініках, згідно
14.05.2013
р.
№ 372 «Про
систему офтальмологічної
допомоги населенню України»

Полівода О.М.

Цісельський Ю.В.

7

5.4.3. Перевірка виконання наказу
МОЗ України від 28.07.2014 р.
№527 «Про затвердження форм
первинної облікової документації
та інструкцій щодо їх заповнення,
що використовуються у закладах
охорони здоров`я, які надають
амбулаторно-поліклінічну
допомогу»
5.4.4 Перевірка виконання наказу
МОЗ України від 01.10.07р. № 609
«Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню
України» в Роздільнянському,
Кілійському,
Савранському
районах.

підведення
травень
підсумків роботи
з цього питання

Рожко П.Д.

посилення конт- травень
ролю за роботою
ендокринологічн
ої служби

Агафонова О.І.

5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
7.7.1 Провести експертизу якості з метою покра- червень Твардієвич Л.С.
роботи
ЛКК
лікувально- щення взаємодії
Левченко О.М.
профілактичних закладів
між
фахівцями
ЦПМСД та КДЦ з
іншими ЛПЗ ІІ та
ІІІ рівнів
7.7.2.
Перевірка
виконання на
виконання квітень
Фучижи І.С.
організації роботи з надання рішення апаратної
дерматовенерологічної
допомоги наради
від
населенню
Овідіопільського, 08.07.2014
року
Біляївського та Роздільнянського № 7/2-2 з цього
районів області
питання
5.7.3 Перевірка виконання рішення з метою перевірки квітень Пастернак О.В.
апаратної наради УОЗ ОДА «Про виконання цього
Сугачевська Л.С.
рівень
атестації
молодших рішення
Дворянінович Л.В.
спеціалістів з медичною освітою в
області»

Начальник

п/п

В.О. Полясний

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96
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