«Погоджено»
Заступник голови
облдержадміністрації
п/п

С.В. Калинчук

“ 12 ” червня

2014 р.

План роботи
управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2014 року
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності
виконавець
здійснення
25 липня
1.1. Аналіз роботи лікувально- підведення підсумків Кондратюк Т.Г.
профілактичних закладів області за роботи І півріччя Луньова Г.П.
І півріччя 2014 року
2014 року.
Петровська Т.М.
Горячий В.В.
Савченко Г.В.
Тяпкін Г.М.
1.2.
Про
стан
інфекційних, підведення підсумків Засипка Л.Г.
паразитарних
захворювань
та роботи І півріччя
імунопрофілактики в області за 2014 року.
І півріччя 2014 року
1.3. Про підсумки діяльності закладів обговорювання дина- Статива Т.О.
охорони здоров’я області з питань міки показників з цих Шпаченко Л.П
охорони праці, пожежної безпеки та питань
Кирик М.Л.
безпеки дорожнього руху за 6 місяців
2014 року
1.4. Стан забезпечення законного та підведення підсумків Одарій Н.В.
ефективного використання бюджетних роботи
з
цього
коштів,
усунення
фінансових питання за І півріччя
порушень, причин і умов, які їх 2014 року.
спричинили
26 вересня

1.1. Хід виконання завдань та заходів
«Загальнодержавної
програми
боротьби
з
онкологічними
захворюваннями на період до 2016
року» та шляхи зниження онкологічної
захворюваності
серед
населення
області на підставі показників І
півріччя 2014 року
1.2. Підсумки роботи стоматологічних
закладів в області за І півріччя 2014
року

на виконання Закону
України від 23.12.2009
року
№1794
про
затвердження
цієї
Програми

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

виявлення недоліків з Кондратюк Т.Г.
цього питання та їх Петровська
усунення
Т.М.
Горячий В.В.
Рожко П.Д.
1.3.Аналіз діяльності будинків дитини. підведення підсумків Луньова Г.П.
Захист прав дітей.
роботи
з
цього Гудзь В.А.
питання
Покатілова Т.П.
ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності здійснення
виконавець
8 липня
2.1. Стан первинної інвалідності відповідно
до Кондратюк Т.Г.
населення Одеської області за І Постанови КМУ від Петровська Т.М.
півріччя 2014 року
03.12.2009 р. №1317 Станіславова
«Питання
медико- О.М.
соціальної
експертизи»
2.2.
Про
організацію
надання наявність
суттєвих Кондратюк Т.Г.
дерматовенерологічної
допомоги відхилень показників Петровська Т.М.
населенню Овідіопільського, Біляїв- захворюваності
на Фучижи І.С.
ського та Роздільнянського районів за ІПСШ від середньо2013 рік та І півріччя 2014 року
обласних, недостатня
організація реєстрації
ІПСШ, недоліки у
проведенні
диспансер-ного
нагляду за хворими на
хронічні дерматози.
2.3 Про підсумки діяльності закладів обговорення динаміки Кондратюк Т.Г.
охорони здоров`я області з питань показників з цих Статива И.О.
охорони праці, пожежної безпеки та питань
Шпаченко Л.П.
безпеки дорожнього руху за І півріччя
Кирик М.Л.
2014 року
22 липня

2

2.1
Стан
надання
швидкої,
невідкладної
екстреної
консультативної медичної допомоги
хворим у Ізмаїльському округу
(Болградський, Кілійський, Ренійський
райони) за І півріччя 2014 року

перевірка виконання
наказів МОЗ України,
рішень
колегій,
апаратних нарад та
наказів УОЗ ОДА з
метою
виявлення
недоліків
та
їх
усунення.
2.2. Хід виконання рішення апаратної з метою перевірка
наради управління від 30 жовтня 2013 виконання
цього
року №10/5 «Аналіз смертності від рішення
туберкульозу за І півріччя 2014 року»

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

Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Філюк В.В.
Бурлаченко В.П.
Кривда Г.Ф.
Єсипенко С.В.
2.3 Про стан виконання спільного обговорення динаміки Кондратюк Т.Г.
наказу
Головного
управління показників з цих Петровська Т.М.
Держсанепідслужби
в
Одеській питань
Титаренко В.В.
області, управління охорони здоров`я
Красницька Л.В.
ОДА та ДУ «Одеський обласний
лабораторний
центр
Держсанепідслужби
України
від
30.09/01.10.2013 р. №156-Адм/464/161Адм «Про запобігання поширенню
дикого поліовірусу типу І та
попередження
виникнення
захворювань на ентеровірусні інфекції серед
населення
одеської області» та
виконання обсягів щеплень
2.4.Хід
оздоровлення
дитячого на виконання Розпо- Луньова Г.П.
населен-ня в Одеській області
рядження
Одеської Гудзь В.А.
ОДА від 22.05.2013 Сотнікова А.В.
року
№472/А-2013
«Про
організацію
відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 2013 році
5 серпня
2.1. Про організацію проведення з метою виявлення Кондратюк Т.Г.
профілактичних
заходів
щодо недоліків з цього Петровська Т.М.
зниження захворюваності на візуальні питання
та Горячий В.В.
локалізації раку та стан надання визначення
заходів Бондар С.В
допомоги онкологічним хворим в щодо їх усунення.
Добровольський М.А.
районах
області
в
умовах
реформування первинної ланки на
підставі показників І півріччя 2014
року
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2.2. Про стан надання ортопедичної
стоматологічної допомоги населенню
Татарбунарського та Саратського
районів за 2013 рік та І півріччя 2014
року
2.3. Стан забезпечення імунобіологічними препаратами Одеської області.
Хід виконання програми імунопрофілактики

з метою виявлення Кондратюк Т.Г.
недоліків
та
їх Петровська Т.М.
усунен-ня
Горячий В.В.
Рожко П.Д.

з метою виявлення
недоліків з цього
питання
та
визначення
заходів
щодо їх усунення
19 серпня
2.1. Про заходи щодо зниження виявлення недоліків з
малюкових втрат від вроджених вад цього питання та
розвитку плоду (райони з найгіршими визначення
заходів
показниками)
щодо їх усунення
2.2 Про стан залучення до анти- перевірка виконання
ретровірусного лікування пацієнтів наказу УОЗ ОДА від
хворих на поєднану патологію ВІЛ/ТБ. 24.02.2014р.
№89
«Про порядок перенаправлення та надання
допомоги хворим на
туберкульоз /ВІЛ коінфекцію та пнемоцистоз
у
ЛПЗ
Одеської області»
2 вересня
2.1. Про стан виконавської дисципліни підведення підсумків
та хід виконання актів і доручень роботи
з
цього
Президента України структурними питання
підрозділами управління охорони
здоров'я облдержадміністрації
2.2. Про стан інформування населення недостатня
з питань формування основ здорового поінформованість
способу життя та профілактики населення з
соціально значущих інфекцій, а саме: вищезазначеної
туберкульозу, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, тематики
інфекцій, що передаються статевим
шляхом серед населення: Саратського
Комінтернівського,
Березівського,
Савранського,
та
Ширяєвського
районів області»
16 вересня
2.1. Кадрове забезпечення сільських підведення підсумків
закладів охорони здоров’я Одеської роботи
з цього
області
питання

Луньова Г.П.
Гудзь В.А.
Самойленко Л.Г.

Луньова Г.П.
Чуєва Т.П.
Матвіюк С.В.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Сервецький С.К
Філюк В.В.

Пастернак О.В.
Комінарець. І.Л.
Сугачевська Л.С.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Сосніна В.В.

Пастернак О.В
Сугачевська Л.С.
Дворянінович
Л.В.
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2.2. Хід виконання рішенні апаратної
наради управління від 05.11.2013 року
№11/2-2 «Аналіз якості організації
надання медичної допомоги жінкам
репродуктивного віку з безпліддям,
зокрема з застосуванням допоміжних
репродуктивних технологій, ендокринної
патології
та
з
питань
клімактеричних порушень у жінок
працездатного віку за 2010 – 2012
роки»
2.3. Про підготовку закладів охорони
здоров'я області в осінньо-зимовий
пожежонебезпечний період
2.4. Підсумки літнього оздоровлення

Дата
проведення
заходу
Щомісячно

з метою
виконання
рішення

перевірки Луньова Г.П.
цього Чуєва Т.П.
Янко О.К.

визначення проблем- Кондратюк Т.Г.
них
питань
по Статива Т.О.
забезпеченню
Кирик М.Л.
протипожежного
захисту об’єктів ЛПЗ
підведення підсумків Луньова Г.П.
роботи
з
цього Гудзь В.А.
питання
Сотнікова А.В.

ІІІ. Організаційна робота
Назва заходу

Відповідальні
виконавці

Каламбердієва
3.1. Підготовка інформації про виїзні
Є.А.
прийоми громадян області керівниками УОЗ
ОДА

Щоквартально 3.2. 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
3.3. Засідання штабу оперативного моніторингу епідемічної ситуації з туберкульозу
серед дітей та підлітків в області
Липень
3.4. Збір та обробка статистичної інформації
про діяльність ЛПЗ області за І півріччя 2014
року

Каламбердієва
Є.А.

Луньова Г.П.
Тяпкін Г.М.

ІV. Робота з кадрами
Згідно графіка 4.1. Проводити
навчання працівників Кондратюк Т.Г.
управління
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
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Щомісячно
згідно плану

Проведення «Днів фахівця»

Обласні
позаштатні
фахівці
за графіком та 4.2. Проводити короткотермінові стажування Пастернак О.В.
планом
керівників
лікувально-профілактичних Савко С.В.
закладів в управлінні
Постійно
4.3. 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»
Щоквартально 4.4. Провести аналіз рівня атестації лікарів по Пастернак О.В.
області
Сугачевська Л.С.
Дворянінович
Л.В.
Серпень
4.5. Направити на інтернатуру випускників Пастернак О.В
Вересень
Одеського
державного
медичного Дворянінович
університету та проаналізувати їх прибуття
Л.В.
За графіком та 4.6.
Забезпечити охоплення атестацією Пастернак О.В.
планом
керівників ЛПУ за спеціальністю ”Організація Тельмінова В.С.
й управління охороною здоров’я
V. Контрольна робота.
5.1. Перевірка виконання Законів України
Зміст заходів
Обгрунтування
Термін
Відповідальні
необхідності заходів виконанн
виконавці
я
5.1.1. Перевірка виконання дотримання вимог вересень Статива Т.О.
Закону України “Про дорожній Закону і виконання
Шпаченко
рух” та наказів управління з приписів спеціаліста
Л.П
питань забезпечення безпеки управління.
дорожнього руху в ЛПЗ області
(згідно графіка).
5.2. Перевірка виконання Указів та розпоряджень
Президента України:
5.2.1 Перевірка виконання на виконання Указу липень
Бартко М.П.
заходів щодо недопущення президента України
Циркуль І.М.
захворювання на СНІД та від
30.08.2004р.
соціальний захист населення №1022
«Про
запобігання
подальшому
поширенню
ВІЛінфекції/СНІДУ в
Україні
5.3.Перевірка виконання постанов Кабінету Міністрів України
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5.3.1

Перевірка виконання відповідно
до вересень Станіславова
Постанови
КМУ
від Закону України від
О.М.
23.05.2007 року №757 «Про 06.10.
2005р.
Голобородько
затвердження Положення про №2961-ІУ
«Про
М.П.
індивідуальну
програму реабіліта-цію
реабілітації інвалідів»
інвалідів в Україні»
5.4.Перевірка виконання наказів Міністерства охорони здоров’я
України:
5.4.1. Перевірка виконання Наказу підведення
вересен Волощук А.Є.
МОЗ України «Про затвердження підсумків
ь
клінічних
протоколів
надання роботи з цього
медичної
допомоги
за питання
спеціальністю «Психіатрія» від
05.02.2007р. №59
5.4.2 Перевірка виконання наказу невідповідність липень
Андрієвська
МОЗ України від 03.07.2006 р. показників
С.О.
№436
«Про
затвердження розповсюджупротоколів
надання
медичної ності гіпертодопомоги
за
спеціальністю нічної хвороби
«Кардіологія» у частині надання прогнозіровамедичної
допомоги
із ному рівню
гіпертонічною
хворобою
в
Болградському, Іванівському, та
Татарбунарському районах області
5.4.3 Перевірка надання медичної на
виконання липень Твардієвич Л.С.
допомоги
(медичних
послуг), наказу
МОЗ
станом проведення експертизи України
від
тимчасової та стійкої втрати 24.02.2010 року
працездатності в закладах охорони №163
«Про
здоров`я,
якістю
лікувально- управління
діагностичного процесу
якістю
медичної
допомоги»
5.4.4. Перевірка дотримання наказу з метою забез- вересен Ворона Л.П.
МОЗ України №167 від 05.04.2007 печення
ь
року
«Визначення
чутливості правильного
мікроорганізмів до антибактері- виконання
альних препаратів»
методик
5.4.5 Перевірка виконання наказу підведення під- серпень Бартко М.П.
МОЗ України від 05.07.1999 р. сумків роботи з
Циркуль І.М.
№164
«Про
затвердження цього питання
інструкцій,
регламентуючих
діяльність служби крові України»
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5.4.6. Перевірка протипожежного виконання
серпень Статива Т.О.
стану на об’єктах з постійним або наказу
МОЗ
Кирик М.Л.
тимчасовим перебуванням дітей.
України
від
01.07.2013
№562
5.5. Перевірка виконання розпоряджень голови облдержадміністрації
5.5.1
Перевірка
виконанням підведення вересен Турчин М.І.
розпорядження ОДА від 16.08.2001 підсумків
ь
року № 725/А-2001 «Про заходи з роботи з
виконання
Постанови
Кабінету цього
міністрів України від 29.03.2001 р. № питання
308 «Про порядок створення і
використання матеріальних резервів
для
запобігання,
ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного,
природного характеру».
5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
5.7.1
Перевірка
виконання підведення
серпень Пастернак О.В.
рішення апаратної нарада УОЗ підсумків
Сугачевська Л.С.
ОДА від 2013 р. «Кадрове роботи з цього
Дворянінович
забезпечення сільських закладів питання
Л.В.
охорони
здоров′я
Одеської
області»
5.7.2.
Перевірка
виконання з метою перевір- вересень Фучижи І.С.
рішення колегії УЗО ОДА від ки
виконання
18.07.2013 року № 4-2 «Про стан цього рішення
надання
дерматовенерологічної
допомоги населенню Одеської
області за 2012 рік та І квартал
2013 року»
Начальник управління

п/п

В.О. Полясний

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96
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