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

2014 р.

План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на ІІ квартал 201 4 року
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності здійснення
виконавець
25 квітня
1.1. Про підсумки діяльності підведення
підсумків
закладів охорони здоров’я з питань ефективності заходів цієї
виконання продовженої обласної Програми
цільової
програми
протидії
захворюванню на туберкульоз на
2012-2014 р. за 2013 рік та І квартал
2014 року
1.2. Підсумки роботи стомато- виявлення недоліків з цього
логічних закладів в області за 2013 питання та їх усунення
рік та задачі стоматологічної служби
на 2014 рік.
1.3. Надання медичної допомоги аналіз роботи з медичного
ветеранам війни у згоді з законом забезпечення
ветеранів
України
від
02.12.2010
року війни, розробка заходів з
№2756-VІ «Про статус ветеранів поліпшення цієї роботи
війни, гарантіях їх соціального
захисту»

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

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Рожко П.Д.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Волков П.Г.

30 травня
1.1. Про підсумки роботи зі аналіз роботи за 2013 р. та Кондратюк Т.Г.
зверненнями в управління охорони І квартал 2014 р. з цього Петровська Т.М.
здоров`я
облдержадміністрації питання
Шершень В.С.
за2013 р. та І квартал 2014 ріку
1.2. Про хід виконання Закону з
метою
покращення Кондратюк Т.Г.
України від 11.12.1996
року медичної
допомоги Петровська Т.М.
№581/96 “Про статус та соціальний громадянам, які постраж- Сіпягіна Л.О.
захист громадян, які постраждали дали
внаслідок
внаслідок
Чорнобильської Чорнобильської
катастрофи”
катастрофи.
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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 6 місяців 2014 року
1.2.
Про
стан
надання
дерматовенерологічної
допомоги
населенню Одеської області

21 червня
на виконання «Концепції
Загальнодержавної цільової
соціальної
програми
протидії
ВІЛ-інфекції
/СНІДу на 2014-2018 роки»
затвердженої
КМУ
від
03.06.2013 р.
високий рівень захворюваності на інфекції, які
передаються
статевим
шляхом, та хронічні шкірні
дерматози

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

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

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Назва заходу
необхідності
здійснення
8 квітня
2.1. Про підсумки роботи лікувально- з метою аналізу та
профілактичних закладів в осінньо- запобігання
зимовий період 2013-2014 рр.
виникненню
проблемних питань,
які виникали під час
опалювального
сезону
2.2. Аналіз смертності від туберкульозу з метою оцінки
за 2013р.
виконання цілей
Програми

Відповідальний
виконавець
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Колмакова П.О.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М
Філюк В.В.
Бурлаченко В.П.
Кривда Г.Ф.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М
Горанський Ю.І.
Волощук А.Є.

2.3. Організація
надання медичної з метою перевірки
допомоги
на
розсіяний
склероз раціонального
та
населенню області
цільового використання
лікарських
засобів, закуплених
за кошти Державного
бюджету у 2013р.
2.4.
Аналіз роботи спеціалізованих виявлення недоліків з Луньова Г.П.
ліжок Обласної дитячої клінічної лікарні цього питання та їх
Гудзь В.А.
усунення
Косюга Т.А.
22 квітня
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2.1. Про стан та шляхи удосконалення
кадрової
роботи
та
дотримання
законодавства про державну службу,
службу
в
органах
місцевого
самоврядування, попередження проявів
корупції в УОЗ облдержадміністрації
2.2 Стан надання швидкої, невідкладної
екстреної консультативної медичної
допомоги хворим у В-Михайлівському
округу (Роздільнянський, Фрунзівський
райони)

підведення підсумків Пастернак О.В.
роботи з цього
Сугачевська Л.С.
питання

перевірка виконання
наказів
МОЗ
України,
рішень
колегій,
апаратних
нарад та наказів УОЗ
ОДА
з
метою
виявлення недоліків
та їх усунення.
06 травня
2.1 Про виконання плану заходів щодо з метою контролю за
усунення недоліків з організації надання виконанням наказу
протитуберкульозної
допомоги УОЗ від 02.09.2013
населенню, виявлених під час перевірки № 420 «Про виконанДержавною службою України з питань ня Плану невідкладпротидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших них заходів з протидії
соціально небезпечних захворювань туберкульозу
в
лікувально-профілактичних
закладів Одеській області»
Одеської області 1-4 липня 2013 року
2.2. Про стан ранньої діагностики ВІЛ- перевірка виконання
інфекції у дітей народжених ВІЛ- наказу МОЗ України
інфікованими жінками в Одеській від 23.11.2007 року
області.
№ 740 «Про заходи
щодо
організації
профілактики
передачі ВІЛ від
матері до дитини,
медичної допомоги і
соціального
супроводу
ВІЛінфікованих дітей та
їх сімей»
2.3 Діагностична спроможність ЛПЗ з метою виявлення
області та організаційні аспекти роботи в недоліків з цього
вирішенні питань зниження онкологічної питання
та
їх
захворюваності на рак органів травлення усунення
на підставі показників діяльності
закладів охорони здоров`я області у 2013
році
20 травня

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Кондратюк В.І.

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

Луньова Г.П.
Сервецький С.К.

Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Бондар С.В.
Добровольський М.А.
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2.1 Про стан інформування населення з
питань формування основ здорового
способу
життя
та
профілактики
соціально значущих інфекцій, а саме:
туберкульозу, наркоманії, ВІЛ/СНІДу,
інфекцій, що передаються статевим
шляхом серед населення: Ананьївського,
Балтського,
Кодимського
та
Любашівського районів області у
порядку контролю
2.2 Про стан виконання рішення ОДА
№1172-V та наказу МОЗ України №595
від 16.09.2011 року «Про проведення
профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів» в Одеській
області
2.3 Профілактичні огляди дитячого
населення в регіонах області

недостатня
поінформованість
населення з
вищезазначеної
тематики

з метою перевірки Луньова Г.П.
виконання заходів з Покатілова Т.М.
цих питань
Красницька Л.В.

підведення підсумків
роботи з цього
питання
3 червня
2.1. Про стан виконання постанови АМУ високий
рівень
від 25.04.2012 року №340 «Про захворюваності
на
реалізацію Пілотного проекту щодо серцево-судинновпровадження Державного регулювання мозкові
хвороби,
цін на лікарські засоби для лікування інвалідності від їх
осіб з гіпертонічною хворобою»
ускладнень
2.2 Про заходи щодо подальшого на виконання
вдосконалення
медичних
оглядів рішення апаратної
громадян для встановлення факту наради управління
вживання алкоголю і стану сп’яніння в охорони здоров’я
лікувальних установах області.
облдержадміністрації
від 25.06.2013. року
№ 6/4-2
2.3. Аналіз весняного призиву 2014 року підведення підсумків
роботи
з
цього
питання
2.1 Про рівень атестації
спеціалістів з медичною
області.

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

Луньова Г.П.
Гудзь В.А.
Покатілова Т.М.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Андрієвська С.О.

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Волощук А.Е.
Замнюкова О.М.

Луньова Г.П.
Тацюк Л.Г.
Кокарев О.В.

17 червня
молодших виявлення недоліків Пастернак О.В.
освітою в з цього питання та їх Дворянінович Л.В.
усунення
Платовська С.Е.
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2.2. Про стан надання психіатричної
допомоги у дитячих будинках інтернатах
психоневрологічного
профілю
в
Одеської області
2.3. Про хід виконання рішення комісії з
питань техніко-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
ОДА
від
14.04.2011 р. №10/3 «Про затвердження
«Комплексного плану заходів щодо
профілактики сальмонельозу в Одеській
області на 2011-2015 роки» в дитячих
стаціонарах (відділеннях) та будинках
дитини області
2.4. Робота по впровадженню лікарень
дружніх до дитини. Підтримка грудного
вигодовування

контроль за роботою Луньова Г.П.
дитячої психіатрич- Романенко Л.Г.
ної служби
Покатілова Т.М.
Волощук А.Є.
з метою контролю за Луньова Г.П.
виконанням цих
Покатілова Т.М.
питань
Красницька Л.В.

підведення підсумків Луньова Г.П.
роботи з цього
Чуєва Т.П.
питання
Посохова С.П.

ІІІ. Організаційна робота
Дата, місце
та час
проведення
заходу
Щомісячно

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 2014 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.

Відповідальні
виконавці
Луньова Г.П.
Луньова Г.П.
Тяпкін Г.М.
Шершень В.С.
Шершень В.С.

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

Відповідальний
виконавець

працівників Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Квітень
4.2. Школа організаторів.
Кондратюк Т.Г.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Щомісячно
4.3. Проведення «Днів фахівця»
Обласні
позаштатні
фахівці
за графіком та 4.4. Проводити короткотермінові стажування Пастернак О.В.
планом
керівників лікувально-профілактичних закладів Савко С.В.
в управлінні.
Квітень
4.5. Провести аналіз прибуття молодих Пастернак О.В.
спеціалістів
випускників училищ до місць Сугачевська Л.С.
державного направлення з випускників 2011- Ерьоменко Т.П.
2013 років
Травень
4.6 Провести роботу щодо організації цільового Пастернак О.В
вступу до Одеського Національного медичного Єрьоменко Т.П.
університету НМУ. Забезпечити виконання
плану цільового вступу до ОНМУ.
Постійно
4.7. Забезпечити виконання п. 3.2. рішення Пастернак О.В.
Обласної ради від 22 вересня 2006 року №73-V Савко С.В.
«Про майно спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, управління,
яким здійснює обласна рада»
Щоквартально 4.8. Провести аналіз рівня атестації лікарів по Сугачевська Л.С.
області.
ДворяніновичЛВ
За графіком та 4.9.
Забезпечити охоплення атестацією Пастернак О.В.
планом
керівників ЛПУ за спеціальністю ”Організація й Тельмінова В.С.
управління охороною здоров’я.
Квітень
4.10. Провести аналіз прибуття молодих Пастернак О.В
спеціалістів випускників училищ до місць Сугачевська Л.С.
державного направлення
Дворянінович Л.В.
Єрьоменко Т.П.
V. Контрольна робота
5.1. Перевірка виконання Законів України:
Обґрунтування
Термін
Відповідальні
Зміст заходів
необхідності
виконання виконавці
здійснення
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5.1.1 Перевірка обов`язкового
виконання норм законодавчих
актів щодо збору, передачі,
використання,
збереження
конфіденційної
та
таємної
інформації

на
виконання квітень
закону України від
13.січня 2011 року
№2939-ІУ
«Про
доступ
до
публічної
інформації»
Указів та розпоряджень

Косован Н.А.

5.2. Перевірка виконання
Президента
України:
5.2.1 Перевірка виконання Указу виявлення
травень
Івченко В.Л.
президента України від 28.08.2001 недоліків з цього
Циркуль І.М.
р. №741 «Про додаткові заходи питання
та
їх
щодо посилення боротьби з ВІЛ- усунення
інфекцією/СНІДом»
5.3. Перевірка виконання постанов КМУ
5.3.1
Перевірка
виконання відповідно
до квітень Голобородько М.П.
Постанови КМУ від 03.12.2009 Закону України від
року №1317 «Питання медико- 06.10.2005
р.
соціальної експертизи»
№29.61-ІУ
року
№359
«Про
реабілітацію
інвалідів
в
Україні»
5.3.2
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
видів діяльності (робіт, професій, обов'язкових
служби), що можуть становити попередніх
та
безпосередню
небезпеку
для періодичних
особи,
яка
провадить
цю оглядів"
від
діяльність, або оточуючих
27.09.2000р.
№ 1465
5.4. Перевірка виконання наказів МОЗ України
5.4.1 Перевірка виконання наказу підвищення якості червень
МОЗ України №246 від 21.05.2007 надання медичної
структурними
підрозділами допомоги
профпатологічної служби області працюючому
шляхом виїздів в райони області
населенню

Ігнатьєв О.М.
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5.4.2 Перевірка виконання наказу
МОЗ України від 01.10.07р. № 609
«Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню
України» і Наказу МОЗ України
від 22.05.2009р. №356 "Про
затвердження протоколів надання
медичної
допомоги
за
спеціальністю "Ендокринологія" в
Овідіопольському,
Комінтернівському, Котовському
районах.
5.4.3 Перевірка якості внутрішньо
лабораторних досліджень

5.4.3.
Контроль
дотримання
стандарту
догоспітального
обстеження гематологічних хворих
згідно
Наказу міністерства
охорони здоров'я України від
30.07.2010
№
647-Клінічні
протоколи
надання
медичної
допомоги хворим зі спеціальності
«Гематологія».
5.4.4 Перевірка виконання наказу
МОЗ України від 27.06.2013 № 555
"Про
затвердження
та
впровадження
медикотехнологічних
документів
зі
стандартизації медичної допомоги
при хронічному обструктивному
захворюванні легень"

Посилення
червень
контролю за
роботою
ендокринологічної
служби

Агафонова О.І.

на виконання
квітень
наказу МОЗ
України від
23.04.1985 року
№545 «Про
подальше
вдосконалення
контролю якості
клінічних
лабораторних
досліджень
виконання Наказу травень
міністерства
охорони здоров'я
України
від
30.07.2010 № 647Клінічні протоколи надання медичної
допомоги
хворим зі спеціальності
«Гематологія».
незадовільний
квітень
стан
виконання
протоколів
надання медичної
допомоги хворим
з захворюваннями
органів дихання

Ворона Л.П.

Козлов В.П.

Смоляний О.П.
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5.5. Перевірка виконання розпоряджень голови ОДА:
5.5.1
Перевірка
виконання підведення
червень Пастернак О.В.
Доручення від 15.11.2010 р. підсумків роботи з
Сугачевська Л.С
№Д/01-52
щодо
покращення цього питання
Тяпкін Г.М.
ситуації
із
забезпечення
медичними кадрами сільських
закладів
охорони
здоров'я
Одеської області
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
5.7.2 Рішення апаратної наради з метою
квітень Пастернак О.В.
УОЗ ОДА від.2013р. № «Про перевірки
Сугачевська Л.С.
рівень
атестації
молодших виконання цього
ДворяніновичЛ.В
спеціалістів з медичною освітою в рішення
області»
5.7.3
Перевірка виконання з метою
квітень
Єсипенко С. В.
рішення апаратної наради УОЗ від перевірки
09.04.2013
року
№04/2-2«Про виконання цього
організацію роботи з надання рішення
дерматовенерологічної допомоги
населенню
Котовського,
Кодимського та Ананьївського
районів області»
5.7.2
Перевірка
виконання в ЛПЗ області в
червень Цісельський Ю.В.
рішення
апаратної
наради недостатній мірі
управління від 03.04.2007 року виявляється
№4/1-1»Про стан відновлення глаукома та
проведення профілактичної очної діабетична
тонометрії та регулярних оглядів ретинопатія на
офтальмологами
хворих
на ранніх стадіях
цукровий діабет в Болградському,
Б-Дністровському,
Ренійському,
Савранському та Фрунзівському
районах»

Начальник

п/п

В.О. Полясний

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96
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