«Погоджено»
Заступник Голови керівник апарату
облдержадміністрації
______п/п________ В.І. Кулаков
« 10 » червня

2015 р.

План роботи
управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2015 року
І.Засідання колегії управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності здійснення
виконавець
31 липня
1.1.
Аналіз
роботи
лікувально- підведення підсумків Кондратюк Т.Г.
профілактичних закладів області за роботи І півріччя 2015 Луньова Г.П.
І півріччя 2015 року
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 2015
імунопрофілактики
в
області
за року
І півріччя 2015 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
2015 року
1.4. Про стан виконання регіонального підведення підсумків Теряєва О.Г.
проекту «Надання безоплатної медичної роботи
з
цього Колесник В.О.
допомоги хворим з гострим інфарктом питання
міокарду в Одеській області»
1.5. Стан
фінансово-господарської підведення підсумків Клімбуцька О.С.
діяльності в лікувально-профілактичних роботи
з
цього
установах області за результатами питання за І півріччя
ревізій і перевірок, проведених КРУ в 2015 року
Одеській області та іншими органами у
І півріччі 2015 року та відшкодування
збитків і усунення правопорушень за
матеріалами

1.1.

25 вересня
1.1. Про стан та виконання заходів на виконання «Загальобласної
цільової
програми нодержавної цільової
забезпечення
профілактики
ВІЛ- соціальної
програми
інфекції,
лікування,
догляду
та протидії ВІЛ-інфекції
підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих /СНІДу на 2014-2018
на СНІД на 2014-2018 роки за 9 місяців рр.»
затвердженої
2015 року
КМУ від 20.10.2014 р.
1.2. Підсумки літнього оздоровлення підведення підсумків
дітей Одеської області
роботи з цього питання
1.3. Порядок взаємодії первинної підведення підсумків
ланки по запобіганню малюкової та роботи з цього питання
материнської смертності

Теряєва О.Г.
Сервецький С.К.

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Луньова Г.П.
Чуєва Т.П.
Покатілова Т.М.
Гудзь В.А.

ІІ. Апаратні наради управління з розглядом питань:
Обґрунтування
Відповідальний
Назва заходу
необхідності здійснення
виконавець
7 липня
2.1. Стан первинної інвалідності відповідно
до Кондратюк Т.Г.
населення Одеської області за І півріччя Постанови КМУ від Петровська Т.М.
2015 року
03.12.2009 р. №1317 Станіславова О.М.
«Питання
медикосоціальної експертизи»
2.2. Про підсумки діяльності закладів обговорювання
Кондратюк Т.Г.
охорони здоров'я області з питань динаміки показників з Статива И.О.
охорони праці, пожежної безпеки та питань охорони праці, Шпаченко Л.П.
безпеки дорожнього руху за 6 місяців пожежної безпеки та
Кирик М.Л.
2015 року.
безпеки дорожнього
руху по результатам
перевірок
2.3. Аналіз роботи з дітьми, що підведення підсумків Луньова Г.П.
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. роботи з цього питання Покатілова Т.М.
Діти-інваліди:
диспансеризація,
Гудзь В.А.
лікування,
санаторно-курортне
забезпечення
21 липня
2.1. Про стан виконання наказу підведення підсумків Пастернак О.В.
управління
охорони
здоров’я роботи
з
цього Хохлова А.С.
облдержадміністрації від 2014 року питання
«Про затвердження плану заходів
управління охорони здоров'я облдержадміністрації,
спрямованих
на
запобігання корупційним і злочинним
проявам на 2015 рік»
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2.2. Хід проведення оздоровлення підведення підсумків
дитячого населення Одеської області
роботи
з
цього
питання
2.3. Стан надання медичної допомоги з підведення підсумків
інфекційної
патології
(шлунково- роботи з цього питання
кишкові захворювання) за результатами
роботи стаціонарних відділень КУ
«Міська клінічна інфекційна лікарня»
м. Одеси
4 серпня
2.1. Оцінка якості надання допомоги на виконання наказу
хворим на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ
УОЗ
ОДА
від
02.10.2014 р. №560
«Про
посилення
заходів з протидії коінфекції ТБ/ВІЛ в
Одеській області»
2.2. Особливості перебігу туберкульозу підведення підсумків
у дітей за результатами роботи дитячого роботи з цього
відділення КУ «Одеський обласний питання
протитуберкульозний диспансер»
18 серпня
2.1. Про стан надання ортопедичної з метою виявлення
стоматологічної допомоги мешканцям недоліків в роботі та
Одеської області на базі КУ «Одеської визначення
заходів
обласної
клінічної
стоматологічної щодо їх усунення
поліклініки»
2.2. Про стан експертизи тимчасової підведення підсумків
непрацездатності в закладах охорони роботи за І півріччя
здоров`я області
2015 року
8 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 з недостатня поінфорпитань формування основ здорового мованість населення з
способу
життя
та
профілактики вищезазначеної
соціально значущих інфекцій, а саме: тематики
туберкульозу, наркоманії, ВІЛ/СНІДу,
інфекцій, що передаються статевим
шляхом
серед
населення:
Болградського, Кілійського, Саратського, Фрунзівського та м. БілгородДністровського районів області

Луньова Г.П.
Покатілова Т.М.
Гудзь В.А.
Луньова Г.П.
Лаврюкова С.Я.
Титаренко В.В,

Теряєва О.Г.
Філюк В.В.

Луньова Г.П.
Філюк В.В,
Кулініч Є.В.
Кондратюк Т.Г.
Горячий В.В.
Рожко П.Д.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Левченко О.М.
Твардіевич М.Р.
Пастернак О.В.
Комінарець. І.Л.
Сугачевська Л.С.
Теряєва О.Г.
Сосніна В.В.
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22 вересня
2.1. Про підготовку закладів охорони визначення проблемздоров'я області в осінньо-зимовий них
питань
по
пожежонебезпечний період.
забезпеченню протипожежного
захисту
об’єктів ЛПЗ
2.2. Кадрове забезпечення сільських підведення підсумків
закладів охорони здоров’я Одеської роботи
з цього
області
питання
2.3. Хід виконання Наказів МОЗ впровадження систеУкраїни від 11.03.2011 р. №141 «Про ми контролю за якістю
затвердження Методичних рекоменда- надання
медичної
цій «Уніфікована методика розробки допомоги (медичних
індикаторів якості медичної допомоги» послуг), станом провета Наказу МОЗ України від 02.11.2011 р. дення
експертизи
№743 «Про затвердження індикаторів тимчасової непрацеякості медичної допомоги»
здатності та стійкої
втрати працездатності
в закладах охорони
здоров`я,
якістю
лікувально-діагностичного процесу
2.4. Про стан виконання заходів щодо підведення підсумків
попередження материнської смертності роботи
з цього
в області
питання
2.5. Підсумки літнього оздоровлення

підведення
роботи
питання

ІІІ. Організаційна робота
Назва заходу

Кондратюк Т.Г.
Статива Т.О.
Кирик М.Л.
Пастернак О.В
Сугачевська Л.С.
Дворянінович Л.В.
Кондратюк Т.Г.
Петровська Т.М.
Левченко О.М.
Баязітов М.Р.
Твардіевич Л.С

Луньова Г.П.
Чуєва Т.П.
Посохова С.П.
Гуменюк Л.Й.
підсумків Луньова Г.П.
з цього Покатілова Т.М.

Дата проведення
заходу
Щомісячно
3.1. Підготовка інформації про виїзні 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

Відповідальні
виконавці
Петровська Т.М.
Тімофеєва С.В.
Петровська Т.М.
Тімофеєва С.В.

Луньова Г.П.
Чудіна М.В.
Тяпкін Г.М.
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Згідно графіка
Щомісячно
згідно плану
за графіком та
планом
Постійно

Щоквартально
Серпень
Вересень
За графіком та
планом

ІV. Робота з кадрами
4.1. Проводити
навчання працівників Кондратюк Т.Г.
управління
Луньова Г.П.
Пастернак О.В.
Проведення «Днів фахівця»
Обласні
позаштатні
фахівці
4.2. Проводити короткотермінові стажування Пастернак О.В.
керівників лікувально-профілактичних закладів
в управлінні
4.3. Забезпечити виконання п. 3.2. рішення Пастернак О.В.
Обласної ради від 22 вересня 2006 року №73-V
«Про майно спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, управління,
яким здійснює обласна рада»
4.4. Провести аналіз рівня атестації лікарів по Пастернак О.В.
області
Сугачевська Л.С.
Дворянінович Л.В.
4.5. Направити на інтернатуру випускників Пастернак О.В
Одеського державного медичного університету Дворянінович Л.В.
та проаналізувати їх прибуття
4.6. Забезпечити охоплення атестацією керів- Пастернак О.В.
ників ЛПУ за спеціальністю ”Організація й Тельмінова В.С.
управління охороною здоров’я

V. Контрольна робота.
5.1. Перевірка виконання Законів України
Зміст заходів
Обгрунтування
Термін
необхідності заходів виконання
5.1.1.
Перевірка
виконання дотримання
вимог вересень
Закону України “Про дорожній Закону і виконання
рух” та наказів управління з приписів спеціаліста
питань забезпечення безпеки управління.
дорожнього руху в ЛПЗ області
(згідно графіка)
5.1.2. Перевірка дотримання
вимог щодо надання медичної
допомоги
громадянам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи

на виконання Закону серпень
України від 05.10.
2006
р. №231-V
«Про
статус
та
соціальний
захист
громадян, які постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

Відповідальні
виконавці
Статива Т.О.
Шпаченко
Л.П

Сіпягіна Л.О.
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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 М іністрів
5.3.1.
Перевірка
порядку на
виконання серпень
переробки
і
зберігання постанов КМУ від
донорської
крові
та
її 16.06.1998р. № 920
компонентів,
реалізація
і «Про затвердження
виготовлення з них препа-ратів
порядку переробки і
зберігання донорської
крові
та
її
компонентів,
реалізація
і
виготовлення з них
препаратів»
5.3.2. Перевірка
виконання на виконання пос- вересень
розпорядження
Одеської танови
КМУ
від
облдержадміністрації
від 29.03.2001 р. № 308
16.08.2001 року № 725/А-2001 «Про
порядок
«Про заходи з виконання створення і викориПостанови Кабінету міністрів стання матеріальних
України від 29.03.2001 р. № 308 резервів для запобі«Про порядок створення і гання, ліквідації надвикористання
матеріальних звичайних ситуацій
резервів
для
запобігання, техногенного,
приліквідації надзвичайних ситуацій роднього характеру
техногенного,
природнього
характеру
5.3.3.
Перевірка
порядку на
виконання серпень
переробки
і
зберігання постанови КМУ від
донорської
крові
та
її 16.06.1998р. № 920
компонентів,
реалізація
і «Про затвердження
виготовлення з них препа-ратів
порядку переробки і
зберігання донорської
крові
та
її
компонентів, реалізація і виготовлення з
них препаратів»

України
Циркуль І.М.

Турчин М.І.
Донченко
Л.Ю.
Воронцов Л.Г.

Циркуль І.М.
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5.3.4.
Перевірка
виконання відповідно до Закону
Постанови КМУ від 23.05.2007 України від 06.10.
року №757 «Про затвердження 2005р.
№2961-ІУ
Положення про індивідуальну «Про
реабіліта-цію
програму реабілітації інва-лідів» інвалідів в Україні»
5.4.Перевірка виконання наказів МОЗ
5.4.1.
Перевірка
виконання необхідність
наказу
МОЗ
України
від вивчення
02.07.2014
року
«Про ефективності
затвердження
стандартизації впровадження
медичної
допомоги
при уніфікованого
гострому коронарному син- клінічного протоколу
дромі» Балтський, Біляївський «ГКС
елевацією
райони, м. Б-Дністровський
сегмента»
5.4.2 Перевірити виконання у складі робочої
наказу
МОЗ
України
від групи
провести
14.02.2012р.
№110
«Про аналіз якості ведення
затвердження форм первинної облікової
облікової
документації
та документації
інструкції щодо її заповнення,
що використовується у закладах
охорони здоров`я незалежно від
форм
власності
та
підпорядкування»
5.4.3
Перевірка проведення Контроль
за
Моніторингу
серологічної виконанням наказу
діагностики сифілісу в районах МОЗ України від
Одеської області
22.11.2013р.
№997
«Про затвердження
лабораторної
діагностики сифілісу» та
наказу УОЗ ОДА від
10.12.2013р.
№563
«Про
організацію
обстеження на сифіліс
населення
Одеської області»
5.4.4.Перевірка
протипожеж- виконання
наказу
ного стану на об’єктах з МОЗ України від
постійним
або
тимчасовим 01.07.2013 р. №562.
перебуванням дітей
5.4.5.
Про
затвердження контроль виконання
Тимчасових галузевих уніфікованих
стандартів
від
27.07.1998р. № 226

вересень Станіславова
О.М.
Голобородько
М.П.
України:
липень
Андрієвська
С.О.

липень

Левченко
О.М.
Твардіевич
Л.С.

вересень

Фучижи І.С.

серпень

Статива Т.О.
Кирик М.Л.

вересень

Волощук А.Є.
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5.4.5
Перевірка
виконання підведення
під- липень
Циркуль І.М.
наказу
МОЗ
України
від сумків роботи з цього
05.07.1999 р. №164 «Про питання
затвердження
інструкцій,
регламентуючих
діяльність
служби крові України»
5.6. Перевірка виконання програм по охороні здоров`я
5.6.1
Перевірка
виконання виконання багатоці- липень
Козлов В.П.
контролю якості диспансеризації льової
регіональної
та
рівня надання медичної програми «Здоров'я»
допомоги хворим на гемофілію у (п. 9
“Боротьба з
Б-Дністровському
та
В- захворюваннями
Михайлівському районах
крові, кровотворної та
лімфатичної тканин”
5.7. Перевірка виконання рішень колегії, апаратних нарад та наказів:
7.7.1.
Перевірка виконання недостатні
міри серпень
Цісельський
рішення апаратної наради УОЗ виявляється глаукома
Ю.В.
ОДА від 03.04.2007 р. протокол та
діабетична
№ 4/1-1 «Про стан відновлення ретинопатія
на
проведення
профілактичної ранніх стадіях
очної тонометрії та регулярних
оглядів офтальмоло-гами хворих
на
цукровий
діабет
в
Болградському,
БДністровському,
Ренійському,
Савранському, Фрунзівському
районах», згідно графіку.
7.7.2.
Перевірка
виконання з метою посилення вересень Бурлаченко
рішення колегії УОЗ ОДА від контролю
за
В.П.
10.04.2008 року «Про хід виконанням рішення
виконання Закону України від колегії та посилення
08.02.2007 року №648 «Про відповідальності при
затвердження
загально- встановлені діагнозу
державної Програми протидії «Туберкульоз» при
захворюванню на туберкульоз на проведенні розтинів
2007-2011 роки в області
5.7.3
Перевірка
виконання підведення підсумків серпень
Пастернак
рішення апаратної нарада УОЗ роботи з цього
О.В.
ОДА від19.09. 2014 р. № 16/2 питання
Сугачевська
«Кадрове забезпечення сільських
Л.С.
закладів
охорони
здоров’я
Дворянінович
Одеської області»
Л.В.
5.7.4.
Перевірка
виконання підведення підсумків вересень Фучижи І.С.
рішення апаратної наради від роботи
з
цього
07.11.2014
року
«Про питання
організацію роботи з надання
дерматовенерологічної допомоги
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населенню
Кілійського.
Болградського та Ренійського
районів області»
5.7.5
Перевірка
виконання
рішення колегії УОЗ ОДА від
25.04.2014
р. №2-4
«Про
підсумки
роботи
стоматологічних
закладів
в
області та задачі стоматологічної
служби»
Начальник управління

на виконання наказу вересень
УОЗ
ОДА
від
11.06.2014р.
№320
«Про впровадження
рішення колегії УОЗ
ОДА
щодо
виконання
цього
рішення
п/п

Рожко П.Д.

В.О. Полясний

Виконавець Г.М. Тяпкін
711-93-96
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