«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації
п/п

С.В.Калинчук

« 03 » « вересня » 2014 р.
План роботи
управління охорони здоров`я
обласної державної адміністрації на ІV квартал 2014 року
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
31 жовтня
1.1 Підсумки захворюваності на грип та виявлення недо- Кондратюк Т.Г.
ГРВІ в сезон 2013 -2014 рр., прогноз на ліків та впровад- Петровська Т.М.
2014-2015 рр. в Одеській області
ження
заходів Засипка Л.Г.
щодо їх усунення
з цього питання
1.2. Про підсумки роботи центрів на
виконання Кондратюк Т.Г.
первинної медико-санітарної допомоги Указу Президента Петровська Т.М.
населенню області за 9 місяців 2014 року України від 12.03. Самокіш Н.В.
2013 р. №128 щодо Левченко О.М.
впровадження
економічних
реформ на 20102014 роки
1.3. Про підсумки роботи зі зверненнями підведення
під- Кондратюк Т.Г.
в
Управління
охорони
здоров`я сумків роботи з Петровська Т.М.
облдержадміністрації за 9 місяців 2014 цього питання
Каламбердієва Є.А.
року
1.4. Про
підсумки
літнього підведення
Луньова Г.П.
оздоровлення дітей
підсумків роботи Борковська Н.К.
з цього питання
28 листопада
1.1. Про
стан
надання
екстреної виявлення недолі(швидкої) медичної допомоги населенню ків з цієї роботи та
області за 9 місяців 2014 року
заходи щодо їх
усунення

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Турчин М.І.
Раєвська Г.Ф.

1.2. Хід виконання Концепції Державної підведення
Пастернак О.В.
цільової програми розвитку державної підсумків роботи Сугачевська Л.С.
служби на 2012-2016 роки
з цього питання
1.3. Підсумки
роботи
онко- підведення
Луньова Г.П.
гінекологічної
служби
в
умовах підсумків роботи Чуєва Т.П.
реформування системи охорони здоров’я з цього питання
Марченко О.І.
ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
7 жовтня
2.1. Про стан підготовки лікувально- з метою контролю Кондратюк Т.Г.
профілактичних
закладів
до підготовки ЛПЗ до Петровська Т.М.
опалювального сезону 2014-2015 рр.
опалювального
Колмакова П.О.
сезону
2.2 Про хід виконання сумісного наказу З метою контролю за Кондратюк Т.Г.
УОЗ та облСЕС від 24/17.02.2012
Петровська Т.М.
ходом виконання
№№89/31-ОД
«Про
порядок
Філюк В.В.
наказу
перенаправлення та надання медичної
Сервецький С.К.
допомоги хворим на туберкульоз / ВІЛ
ко-інфекцію
та
пневмоцистоз
у
лікувально-профілактичних
закладах
Одеської області»
2.3. "Про хід виконання Закону З метою перевірка Кондратюк Т.Г.
України від 22.02.2000 р. №1489-ІІІ виконання положень Петровська Т.М.
"Про психіатричну допомогу" в цього Закону
Волощук А.Є.
Обласній
клінічній
психіатричній
лікарні №3
21 жовтня
2.1 Про стан експертизи тимчасової підведення підсумків Кондратюк Т.Г.
непрацездатності в закладах охорони роботи за 2013 рік
Петровська Т.М.
здоров`я
Левченко О.М.
Твардієвич Л.С.
Баязітов М.Р.
виконання Кондратюк Т.Г.
2.2 Про стан впровадження замісної на
апаратної Петровська Т.М.
підтримуючої терапії для хворих на рішення
наркоманію в Одеській області та наради управління Замнюкова О.М.
охорони
здоров’я Шпак І.В.
м. Одесі.
облдержадміністраці
ї від 09.07.2013 року
№ 7/2-4
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4 листопада
2.1. Надання медичної допомоги на виконання рішенветеранам війни в Одеській області за ня апаратної наради
9 місяців 2014року
обласної
державної
адміністрації
від
04.11.2013 року
2.2. Про стан виконання наказу МОЗ підведення підсумків
України від 19.09.1996 року № 291 роботи
з
цього
«Про затвердження Положення про питання
спеціалізацію (інтернатуру) випускників
вищих
медичних
і
фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV
рівнів»
2.3. Про організацію надання дермато- наявність
суттєвих
венерологічної допомоги населенню відхилень показників
на
Кілійського.
Болградського
та захворюваності
ІПСШ від середньо
Ренійського районів
обласних,
у
всіх
зазначених районах не
виявлено
жодного
випадку захворювання
на мікоплазмоз
18 листопада
2.1. Організація профілактичних заходів з метою виявлення
з раннього виявлення, диспансерного недоліків
з
цього
спостереження та оздоровлення груп питання та визначення
підвищеного ризику на захворювання заходів
щодо
їх
сечостатевої системи серед населення усунення.
районів області на підставі показників
діяльності ЛПЗ області за 9 місяців 2014
року
2.2 Про хід виконання наказу МОЗ з метою перевірки
України від 12.03.2010 року №221 недоліків з цих питань
«Очищення, дезінфекція та стерилізація та визначення заходів
наркозно-дихальної
апаратури»
та щодо їх усунення
спільного наказу управління охорони
здоров`я та Головного управління
Держсанепідслужби в Одеській області
від 13.07.2007 року №254/304 «Про
удосконалення системи обліку та
реєстрації госпітальних інфекцій у
відділеннях реанімації та інтенсивної
терапії

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Волков П.Г.
Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.
Єрьоменко Т.П.

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

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

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Красницька Л.В.
Буднюк О.О.
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16 грудня
2.1.
Про
стан
організації з метою удосконареабілітаційного лікування хворих на лення
системи
серцево-судинні захворювання
(реабілітації хворих
на ССЗ)
2.2. Хід виконання Закону України з метою перевірка
"Про попередження насильства в сім'ї» виконання
цього
та наказу УОЗ та МК від 23.01.2006 р. Закону та наказу
№15
"Про
невідкладні
заходи
попередження насильства в сім'ї"

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Андрієвська С.О.
Луньова Г.П.
Волощук А.Є.

ІІІ. Організаційна робота
Дата, місце та час
проведення заходу

Щомісячно

Щоквартально

Щоквартально

Щомісячно

Дата, місце та час
проведення заходу

Згідно графіка

листопад
Щомісячно
за графіком та
планом
Листопад

Відповідальні
виконавці
3.2.
Засідання штабу оперативного Луньова Г.П.
моніторингу
епідемічної
ситуації
з
туберкульозу серед дітей та підлітків в
області.
3.2. Збір, аналіз та узагальнення даних звітів Петровська Т.М.
про роботу зі зверненнями громадян в Каламбердієва Є.А.
управлінні та ЛПЗ області.
Мельников Д.В.
3.3. Подання статистичних та аналітичних Петровська Т.М.
даних про роботу зі зверненнями громадян в Каламбердієва Є.А.
управлінні та ЛПЗ області до обласної
державної адміністрації та Міністерства
охорони здоров`я України.
3.4. Організація виїзних прийомів громадян Петровська Т.М.
області керівниками управління та звітування Каламбердієва Є.А.
перед обласною державною адміністрацією
про проведену роботу.
ІV. Робота з кадрами
Відповідальний
Назва заходу
виконавець
4.1. Проводити
навчання працівників Кондратюк Т.Г.
управління.
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
4.2. Школа організаторів.
Пастернак О.В.
4.3. Проведення «Днів фахівця»
Обласні позаштатні
фахівці
4.4. Проводити короткотермінові стажування Пастернак О.В.
керівників ЛПЗ в управлінні.
Савко С.В.
4.5. Провести розподіл випускників медичних Пастернак О.В
училищ на вакантні посади
Дворянінович Л.В.
Єрьоменко Т.П.
Термін виконання
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Щоквартально 4.6. Провести аналіз рівня атестації лікарів по Сугачевська Л.С.
області
Дворянінович Л.В.
За графіком та 4.7.
Забезпечити охоплення атестацією Пастернак О.В.
планом
керівників
ЛПУ
за
спеціальністю Тельмінова В.С.
”Організація й управління охороною здоров’я
Постійно
4.8. Забезпечити виконання п. 3.2. рішення Пастернак О.В.
Обласної ради від 22 вересня 2006 року №73- Савко С.В.
V
«Про
майно
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
області, управління, яким здійснює обласна
рада»
За графіком та 4.9.
Забезпечити охоплення атестацією Пастернак О.В.
планом
керівників
ЛПУ
за
спеціальністю Тельмінова В.С.
”Організація й управління охороною здоров’я
Грудень
4.10. Провести аналіз прибуття молодих Пастернак О.В
спеціалістів випускників училищ до місць Дворянінович Л.В.
державного направлення
Єрьоменко Т.П.
V. Контрольна робота.
5.1. Перевірка виконання Законів України
Обґрунтування
Термін
Відповідальні
Зміст заходів
необхідності
виконання
виконавці
здійснення
5.1.1 Перевірка виконання Дотримання
вимог жовтень Сіпягіна Л.О.
Закону України від 11.12.1996 Закону України «Про
року №581/96 «Про статус та статус та соціальний
соціальний захист громадян, захист громадян, які
які постраждали внаслідок постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
Чорнобильської
катастрофи»
щодо
надання
медичної
допомоги громадянам,
які
постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5.3. Перевірка виконання постанов Кабінету Міністріфв України
5.3.1. Перевірка виконання відповідно до закону жовтень
Станіславова
постанови КМУ 08.12.2006 р. України
від
О.М.
№1686 «Про затвердження 06.10.2005
року
Державної типової програми №2961-ІУ
«Про
реабілітації інвалідів»
реабілітацію інвалідів
в Україні»
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5.3.2. Перевірка впровадження
безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного
лікування
окремих груп населення та за
певними
категоріями
захворювань

на виконання Поста- листопад Волков П.Г.
нови КМУ від 17
серпня 1998 року
№1330 «Про впровадження безоплатного
та
пільгового
відпуску лікарських
засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих
груп
населення
та
за
певними категоріями
захворювань»
5.4. Перевірка виконання наказів МОЗ України:
5.4.1 Перевірка виконання на виконання наказу жовтень Косован Н.А
забезпечення
обов`язкового МОЗ України від
виконання норм законодавчих 14.02.2012
року
актів щодо удосконалення №110 «Про затвердформ
первинної облікової ження
форм
документації
первинної облікової
документації
та
інструкцій щодо їх
заповнення . . .»
5.4.2 Перевірка виконання підвищення якості жовтень Ігнатьєв О.М.
наказу управління охорони надання
медичної
здоров`я Одеської облдерж- допомоги
адміністрації
№589 від працюючому
28.12.2007р.
структурними населенню
підрозділами профпатологічної
служби області шляхом виїздів
в райони області
5.4.3 Перевірка виконання посилення контролю жовтень Агафонова О.І.
наказу МОЗ України від за роботою ендокри21.12.2012
р.
№ 1118 нологічної служби
«Уніфікований
клінічний
протокол
первинної
та
вторинної
(спеціалізованої)
медичної допомоги цукровий
діабет 2 типу» в Іванівському,
Кодимському,
Ренійському
районах.
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5.4.4 Перевірка виконання
наказу МОЗ України
від
19.04.2007 року №196 «Про
атестацію
вимірювальних
лабораторій, закладів, установ
та організацій»
5.4.5 Перевірка виконання
наказу МОЗ України від
01.08.2005р.
№385
«Про
інфекційну безпеку донорської
крові та її компонентів»
5.4.6 Перевірка наказу МОЗ
України від 05.09.2011 року
№561
«Інструкція
про
встановлення груп інвалідності»

на виконання Закону жовтень Ворона Л.П.
України від 15.06.
2004
року
№37
«Про метрологію та
метрологічну
діяльність»
з
метою листопад Бартко М.П.
недопущення
Циркуль І.М.
порушень з цього
питання та усунення
виявлених недоліків
відповідно
до грудень
Станіславова О.М.
Постанови КМУ від
3
12.2009
року
№1317 «Положення
про порядок, умови
та критерії встановлення інвалідності»
5.5. Перевірка виконання розпоряджень голови ОДА
5.5.1 Перевірка дотримання на
виконання грудень Статива Т.О.
Кирик М.Л.
Правил пожежної безпеки в доручення
голови
ЛПЗ області
ОДА від 29.04.2013
№Д/01/06-02/24
5.6. Перевірка виконання програм по охороні здоров`я
5.6.1. Перевірка виконання підведення підсум- жовтень Волощук А.Є.
Державної цільової програми ків роботи з цього
«Національний план дій з питання
реалізації Конвенції про права
інвалідів" на період до 2020
року від 1.08.2012р №706
5.6.2 Перевірка виконання контроль виконання листопад Рожко П.Д.
програми
профілактики дворазової санації
дитячого населення
стоматологічних
області
захворювань на 2011-2014 рр.
5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.7.1 Перевірка виконання з метою підведення жовтень Фучижи І.С.
рішення апаратної наради від підсумків з цього
02.07.2013 року №07/1-1 «Про питання
організацію роботи з надання
дерматовенерологічної допомоги населенню м. Одеса»
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5.7.2. Перевірка виконання
рішення спільного засідання
колегії управління охорони
здоров'я та Ради організації
ветеранів Одеської області

на
виконання жовтень
рішення спільного
засідання
колегії
управління охорони
здоров'я
та Ради
організації ветеранів
5.7.3 Перевірка виконання з метою підведення листопад
рішення апаратної наради УОЗ підсумків з цього
ОДА№ від 2013 року «Про питання
стан підготовки випускників
ВУЗів в інтернатурі»
5.7.4
Перевірка
надання на
виконання листопад
офтальмологічної
допомоги рішення
колегії
ветеранам війни
управління
від
27.10.2009 р. №9-3
«Про
надання
офтальмологічної
допомоги ветеранам
війни в ЛПЗ області
5.7.5 Перевірити заходи щодо посилення контролю листопад
виконання положень Сент- за роботою ендоВінсентської декларації 1989 кринологічної
року, підтриманою ВОЗ, по служби
зниженню смертності серед
хворих цукровим діабетом у м.
Теплодар, Ананьївському та
Ширяївсьському районах.
5.7.6. Перевірка виконання підведення
грудень
рішень та
наказів щодо підсумків роботи з
організації надання психіатри- цього питання
чної
допомоги
населенню
Одеської області за 2014 рік

Начальник управління

п/п

Волков П.Г.

Пастернак О.В.
Сугачевська Л.С.
Дворянінович Л.В

Цісельський Ю.В

Агафонова О.І.

Волощук А.Є.

В.О. Полясний

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96
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