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ВСТУП

Країна розпочала процес вступу до Європейського союзу. Серед основних вимог, які
висуває європейська спільнота, це курс на здійснення реформ у всіх напрямках
господарювання, у тому числі і в галузі охорони здоров’я. Сьогоднішній стан охорони
здоров’я не задовольняє ні суспільство, ні медиків. Вінниччина не залишається осторонь цих
питань. Основна мета галузі охорони здоров’я в умовах сьогодення – це наближення
висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення.
Громадське здоров’я та медична допомога базуються на Стратегії сталого розвитку
«Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015,
яким передбачається здійснення реформи системи охорони здоров’я. Згідно пункту 7 розділу
3 метою державної політики у цій сфері є системне реформування, спрямоване на створення
системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх
громадян України на рівні розвинутих європейських держав.
Орієнтиром у проведенні реформи є програма Європейського Союзу «Європейська
стратегія здоров’я — 2020», проект Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на
службі людей», Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на
період 2015-2020 років та Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької
області на період до 2020 року.
Основними пріоритетами розвитку галузі охорони здоров’я Вінницької області на
2016 рік є:
–
покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої
висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації та реорганізації
галузі охорони здоров’я;
–
доступність сучасних медичних технологій, особливо третинного рівня медичної
допомоги, до різних верств населення;
–
високий рівень поінформованості населення про профілактику виникнення та ранню
діагностику неінфекційних захворювань, в тому числі серцево-судинних та судинномозкових;
–

створення розгалуженої мережі закладів загальної практики – сімейної медицини;

–
продовження удосконалення системи надання медичної допомоги на вторинному та
третинному рівнях з чіткою маршрутизацією пацієнтів.
Враховуючи вище викладене, основними заходами галузі на 2016 рік є:
–
приведення системи надання первинної медичної допомоги населенню у відповідність
з вимогами статті 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що набула
чинності з 1 січня 2015 року, та вжити заходів щодо розвитку мережі закладів первинної
медичної допомоги на відповідних територіях з урахуванням необхідності максимального
забезпечення фізичної доступності населення до послуг з первинної медичної допомоги та
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доведенням показника забезпеченості лікарськими амбулаторіями в сільській місцевості - 3,3
на 10 тисяч населення, в містах - 2,05 на 10 тисяч населення;
–
вжиття заходів для укомплектування закладів первинної медичної допомоги та
закладів екстреної медичної допомоги відповідними медичними кадрами (особливо у
сільських населених пунктах) із застосуванням стимулів та заохочень, спрямованих на
підвищення престижності медичної діяльності;
–
забезпечення постійного проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
необхідності реформування системи охорони здоров’я, мети, змісту та очікуваних
результатів цієї реформи, прозорість прийняття пов’язаних з реформою рішень та залучення
громадськості до їх обговорення;
–
приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами
населення регіону та доведенням до нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними
ліжками згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 року за №1024 до 60
на тисяч населення;
–
реорганізація та модернізація закладів охорони здоров’я третинного рівня надання
медичної допомоги;
–
створення потужної мережі служби екстреної та невідкладної допомоги, в тому числі
введення в дію централізованої диспетчерської;
–
продовження співпраці з міжнародними експертами Світового банку в рамках проекту
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;
–
розробка та впровадження Концепції розвитку паліативної (хоспісної) допомоги на
Вінниччині;
–
покращення якості надання психологічної, реабілітаційної, лікувальної допомоги
ветеранам війни, учасникам бойових дій, демобілізованим учасникам АТО та членам їх
сімей;
–
забезпечення розвитку інформатизації, комп’ютерізації галузі охорони здоров’я та
запровадження телемедицини на Вінниччині.
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Перелік розділів комплексного плану

№
п/п
1
2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Заходи з подальшого удосконалення управління і контролю якістю медичної допомоги
,Організація фінансово-економічного забезпечення галузі охорони здоров’я
Удосконалення кадрової роботи Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
Заходи по удосконаленню медичного обслуговування населення області, реформуванню мережі
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я на 2016 рік, в тому числі:
Амбулаторно-поліклінічна медична допомога.
Стаціонарна медична допомога
Організація медичної допомоги дітям і матерям
Організаія медичної допомоги особам, що підлягають під дію постанови КМУ №680 від
26.04.2007 року «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Заходи з удосконалення спеціалізованої медичної допомоги

4.5.1 Онкологічної
4.5.2 Протитуберкульозної
4.5.3 Ендокринологічної
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.6
4.7
4.8
5
6
6.1.
6.2.
7
8

Медико-санітарного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
\
Служби
медицини катастроф
Психоневрологічної
Дерматовенерологічної
Наркологічної
Служби крові
Стоматологічної допомоги та щелепно – лицьової хірургії
Формування здорового способу життя , гігієнічного виховання населення
Попередження ВІЛ-інфекції / СНІДу
Робота профільних медичних комісій, рад:
Обласної протиракової експертної комісії
Координаційної ради з питань протидії ВІЛ/ СНІДу, туберкульозу та наркоманії при ОДА
План роботи відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного забезпечення
Заходи по забезпеченню розвитку інформатизації, комп’ютерізації галузі охорони здоров’я та
запровадженню телемедицини на Вінниччині
Додатки до Комплексного плану

1
2
3

План засідань Колегії Департаменту охорони здоров'я ОДА - Додаток № 1
План апаратних нарад Департаменту охорони здоров’я ОДА - Додаток №2
Перелік обласних программ на 2016 рік – Додаток №3

4

План науково- практичних конференцій ВНМУ ім. М.І. Пирогова і ДОЗ ОДА – Додаток №4
Заняття в школі організаторів здоров’я

5
6
7

План проведення семінарів для заступників гол. лікарів по медичній частині – Додаток №5
План проведення семінарів для працівників інф-аналітичної служби – Додаток №6
План проведення семінарських занять для економістів та бухгалтерів – Додаток №7

8
9

План заходів по удосконаленню роботи з медсестринства – Додаток №8
План перевірок закладів ОЗ з питань експертизи тимчас. непрацездатності - Додаток №9
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Сторінка

РОЗДІЛ 1
Заходи, спрямовані на забезпечення необхідного рівня управлінських
рішень щодо організації роботи системи охорони здоров’я області
№
1.

2.

3.

4.

5.

Назва заходу
Здійснити аналіз роботи закладів охорони здоров'я
області третинного рівня надання медичної допомоги
за 2015 рік з визначенням резервів для подальшого
підвищення доступності медичної допомоги
населенню у 2016 році. Підготувати аналітичну
довідку та довести її до відома органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування регіону
Провести розширене засідання Колегії Департаменту:
"Підсумки роботи галузі охорони здоров'я області за
2015 рік та завдання на 2016 рік" та підсумкові збори
фахівців за фахом терапія, хірургія, акушерство та
гінекологія.

Забезпечити своєчасне прийняття та подання на
рівень МОЗ України статистичних звітів про
діяльність закладів охорони здоров'я області за 2015
рік
Розробити переліки питань, за якими обласні
спеціалісти (консультанти третинного рівня надання
медичної допомоги) будуть здійснювати
організаційно-методичну допомогу під час планових
виїздів у лікувально-профілактичні заклади області
Відповідно до плану роботи на календарний рік
забезпечити підготовку матеріалів та участь
спеціалістів Департаменту і підвідомчих ЛПЗ у
засіданнях Колегій, апаратних, селекторних нарад
ДОЗ, МОЗ України з питань реалізації державних
соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я,
управління та контролю якістю медичної допомоги,
державних і галузевих програм
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
до 03.03.16р. Заступники директора,
начальники відділів ДОЗ;
Железняк В.Д.начальник ІАЦМС
Вінницької області

лютий

лютий

до 20.02.
2016р

протягом
року

Грабович Л.О. директор ДОЗ;
заступники директора;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами;
Железняк В.Д.- начальник
ІАЦМС Вінницької
області
Железняк В.Д. начальник ІАЦМС
Вінницької області
Обласні спеціалісти,
відповідальні за
організаційно-методичну
роботу за всіма фахами,
спільно з головними
спеціалістами ДОЗ ОДА
Заступники директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами;
головні лікарі ЛПЗ
області

6.

Надати інформаційно - аналітичні матеріали для
проведення перевірок ЛПЗ області відповідальними
фахівцями МОЗ України (згідно плану МОЗ України)

протягом
року

7.

Забезпечити виконання планових організаційних
завдань з проведення засідань Колегії Департаменту
(додаток №1)

протягом
року

8.

Для забезпечення оперативного розв’язання завдань з
подальшого удосконалення охорони здоров’я,
протягом
контролю виконання прийнятих рішень забезпечити у
року
повному обсязі реалізацію плану з проведення
щопонеділка
апаратних нарад Департаменту (додаток №2)
З метою визначення конкретних заходів щодо
лютий
Директор Департаменту
поліпшення медичного обслуговування населення,
охорони здоров’я
діяльності закладів охорони здоров'я області,
Вінницької міської ради;
розв’язання проблемних питань медичної галузі у
начальники відділів
поточному році провести медичні ради в ЛПЗ області
охорони здоров’я РДА;
за участю представників Департаменту за окремим
головні лікарі обласних
графіком
ЛПЗ, РТМО, ЦРЛ, ОЛІЛ,
ЛПЛ, МТМО, ЦПМСД

9.

10.

11.

12.

3 метою широкого залучення медичних працівників
до заходів з подальшого удосконалення медичної
допомоги населенню області, продовжити практику
проведення виїзних засідань Колегії Департаменту,
семінарів, науково – практичних конференцій
Забезпечити постійну співпрацю з громадськими
організаціями для оптимального балансу потреб та
інтересів пацієнтів і медичного персоналу та для
прозорості питань, що стосуються сфери охорони
здоров’я області

протягом
року

Провести інвентаризацію матеріально-технічного
оснащення закладів первинного та вторинного рівнів
надання медичної допомоги

листопадгрудень
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протягом
року

Заступники директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами;
головні лікарі ЛПЗ
області
Заступники директора;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами
Заступники директора;
начальники відділів ДОЗ

Заступники директора
ДОЗ;
Железняк В.Д.начальник ІАЦМС
Вінницької області
Заступники директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами, головні лікарі
ЛПЗ області
Житанська О.С. –
заступник директора
ДОЗ – начальник
управління,
Швидюк С.І. – головний
спеціаліст ДОЗ,
Макеєва С.Г. –
начальник відділу

13.

14.

15.

бухгалтерського обліку,
звітності та ресурсного
забезпечення – головний
бухгалтер,
Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області;
директор департаменту
охорони здоров’я
Вінницької міської ради;
головні лікарі ЦПМСД,
ЦРЛ, МТО,ЛПЛ,ОЛІЛ
Формування заявок регіону на ВМП, лікарські засоби згідно листів Заступники директора;
в рамках виконання державних цільових програм та
МОЗ
начальники відділів;
заходів програмного характеру
України головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами
Створити реєстр сучасних методів діагностики та
до
Марусяк Н.Д. лікування хворих, в ЛПЗ області, які плануються до
01.03.2015р. заступник директора;
впровадження у 2016 році
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу за
фахами,
Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області;
директор департаменту
охорони здоров’я
Вінницької міської ради;
головні лікарі ЦПМСД.
ЦРЛ, МТО,ЛПЛ,ОЛІЛ
Продовжити роботу щодо контролю за ліцензуванням протягом Марусяк Н.Д. медичної
практики
лікувально-профілактичних
року
заступник директора
закладів області
ДОЗ;
Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області
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16.

17.

Продовжити відповідно до графіку акредитацію ЛПЗ
згідно Стандартів акредитації закладів охорони
здоров’я, затверджених наказами МОЗ України №
142 від 14.03.11р. «Про вдосконалення державної
акредитації закладів охорони здоров‘я» та №1116 від
20.12.2013 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ
України № 142 від 14.03.11р.», №167 від 08.05.2002 р.
«Про затвердження Критеріїв державної акредитації
санаторно-курортних закладів»

протягом
року

Обласним спеціалістам проводити
організаційнометодичну роботу за відповідними напрямками з
погодженням цієї роботи з відповідними фахівцями
ДОЗ ОДА, зосередивши особливу увагу на тих
напрямках, які визначені стратегією розвитку охорони
здоров’я

протягом
року

Марусяк Н.Д. заступник директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні фахівці з
відповідних профілів,
директор Департаменту
охорони здоров’я
Вінницької міської ради,
Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області

Обласні фахівці з
відповідних профілів

18.

19.

На виконання п.4 ч.5 постанови КМУ № 1845 від
20.12.2000р. «Про затвердження Типового положення
про
управління охорони здоров’я обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації та
Головне управління охорони
здоров’я Київської
міської державної адміністрації», вимог наказу МОЗ
України № 163 від 24.02.2010р. «Про управління
якістю медичної допомоги», з метою здійснення
функції зовнішнього контролю за якістю медичної
допомоги в лікувально - профілактичних закладах
області здійснювати комісійні виїзди в лікувальнопрофілактичні заклади області.
За результатами виїздів акти направляти у
відповідні органи виконавчої влади для реагування

протягом
року

Забезпечити систематичну роботу ЛКК, клінікопатологоанатомічних конференцій, медичних рад,
КЕК в питаннях контролю якості лікувальнодіагностичного процесу

постійно
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Заступники директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні фахівці з
відповідних профілів,
спеціалісти кафедр
Вінницького
національного
медичного університету
ім.М.І.Пирогова (за
згодою)

Начальники відділів,
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні фахівці з
відповідних профілів,
Департамент охорони
здоров’я Вінницької
міської ради,
головні лікарі
ЦРЛ,МТМО, ОЛІЛ,
ЛПЛ, ЦПМСД,
лікувальнопрофілактичних закладів

20.

Забезпечити виконання наказу Департаменту охорони
здоров‘я та курортів №1474 від 05.12.13р. «Про
вдосконалення роботи формулярного комітету», в т.ч.
в частині щорічного перегляду локальних формулярів
лікарських засобів, використання в лікувальнодіагностичному процесі
лікарських засобів,
затверджених локальними формулярами лікарських
засобів

щорічно

21.

Забезпечити
персональну
відповідальність
за
використання в підвідомчих закладах локальних
формулярів лікарських засобів. Продовжити роботу
щодо розробки та затвердження локальних клінічних
протоколів

постійно

22.

Спільно із Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності здійснити перевірки
закладів охорони здоров’я області усіх форм власності
з питань експертизи тимчасової непрацездатності
згідно плану-графіку
(Додаток №9)

протягом
року

23.

Підготувати аналітичний підсумок діяльності
терапевтичної служби (в т.ч. відповідних спеціальних
служб), хірургічної, педіатричної, акушерськогінекологічної служб – аналітичні довідки, профільні
семінари. Визначити пріоритетні завдання діяльності
служб на 2016 рік. Підсумки та перспективи
функціонування служб обговорити на засіданні
підсумкових рад
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обласного
підпорядкування
Департамент охорони
здоров’я Вінницької
міської ради,
головні лікарі
ЦРЛ,МТМО, ОЛІЛ,
ЛПЛ, ЦПМСД,
лікувальнопрофілактичних закладів
обласного
підпорядкування
Департамент охорони
здоров’я Вінницької
міської ради,
начальники відділів
охорони здоров’я
райдержадміністрацій,
головні лікарі
ЦРЛ,МТМО, ОЛІЛ,
ЛПЛ, ЦПМСД,
лікувальнопрофілактичних закладів
обласного
підпорядкування
Заступники директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
Давиденко В.В. –
директор Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності (за
згодою)

Т.В.
до 15.03.16 Бондаренко
начальник
відділу
лікувально
–
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ;
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст ДОЗ,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Акушерство та
гінекологія», головний
спеціаліст ДОЗ з питань
надання хірургічної
допомоги населенню

обласні профільні
спеціалісти,
відповідальні за
проведення методичної
роботи за фахом;
постійно Заступники директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти ДОЗ;
Железняк В.Д. начальник ІАЦМС
Вінницької області
протягом Железняк В. Д.року
начальник начальник
ІАЦМС Вінницької
області;
начальники відділів
ДОЗ;
головні спеціалісти ДОЗ;
протягом Швидюк С.І. - головний
року
спеціаліст Департаменту
охорони здоров'я
облдержадміністрації;
обласні профільні
спеціалісти;
протягом Костенко І.М. - головний
року
лікар ВОЦ МСЕ

24.

Забезпечити
контроль
за
раціональним
використанням ліжкового фонду ЛПЗ області по
основним профілям з проведенням робочих нарад з
керівниками медичних закладів

25.

Здійснити статистичні ревізії пролікованих хворих,
відповідного рівня надання медичної допомоги тощо у
2015-2016 рр згідно за погодженою з Департаментом
ОЗ ОДА формою (відповідно до графіку)

26.

Забезпечувати контроль за функціонуванням системи
фармаконагляду в області

27.

Забезпечити постійний моніторинг за основними
показниками роботи МСЕ в 2016 році, а саме
первинного виходу на інвалідність населення
працездатного віку, ефективності продовження по
листку тимчасової непрацездатності. Систематично
аналізувати випадки розходжень рішень МСЕК та
ЛКК області, за результатами розробляти заходи щодо
усунення можливих причин. Результати моніторингу
надавати Департаменту охорони здоров’я
Здійснювати моніторинг виконання національних,
щоквартально Заступники директора;
державних, галузевих та відповідних обласних
начальники відділів;
програм, а також комплексних заходів у галузі
головні спеціалісти ДОЗ;
охорони здоров’я.
Железняк В.Д .Аналітичні матеріали направляти в обласну Раду,
начальник ІАЦМС
облдержадміністрацію, МОЗ України (у визначені
Вінницької області;
терміни), виносити на обговорення на засідання
обласні спеціалісти
Колегії, апаратних нарад Департаменту, обласних
відповідних профілів
нарад з фахівцями (за окремим планом)
у
Забезпечити
повне і своєчасне виконання «Плану протягом Заступники директора;
головні спеціалісти ДОЗ
спільних науково - практичних конференцій ВНМУ
року
ім. М. І. Пирогова та Департменту охорони здоров’я
ОДА» та «Плану обласних та міжрайонних науково практичних конференцій» (додаток 4)

28.

29.

10

30.

Забезпечити участь в роботі щодо формування
діагностично-споріднених груп та визначення вартості
медичних послуг на їх основі

протягом
року

31.

Забезпечити розгляд звернень, відповідно до Закону
України «Про звернення громадян»

протягом
року

32.

Вжити заходів з метою розмежування вторинного та
третинного рівнів надання медичної допомоги.
Підготувати наказ по ДОЗ ОДА, створити робочі
групи у складі профільних обласних фахівців по
відпрацюванню зазначених питань по напрямках

протягом
року

Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області;
Жупанов О.Б. – головний
лікар Вінницької ОКЛ
ім.. Пирогова
Паненко В.В. – головний
лікар Вінницької ОДКЛ
Миколюк В.В. –
головний лікар МогилівПодільської ОЛІЛ
Заступники директора,
начальники відділів;
начальники управлінь,
головні спеціалісти ДОЗ,
обласні профільні
спеціалісти, головні
лікарі закладів охорони
здоров'я
Марусяк Н.Д. заступник директора;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідних профілів

РОЗДІЛ 2
План роботи відділу фінансування та економіки управління фінансовоекономічного забезпечення та організаційно-кадрової роботи з персоналом
на 2016 рік
№

1

2

Назва заходу
Підготовка матеріалів до бюджетного запиту та
проекту рішення обласної Ради про затвердження
обласного бюджету на 2016 рік

Планування в обласному бюджеті, в межах
затверджених обсягів коштів на охорону здоров’я,
видатків на фінансування обласних програм в
розрізі виконавців

11

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
до 5 січня Житанська О.С. 2016 року заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу
при
Житанська О.С. формуванні заступник директора
бюджетного ДОЗ ОДА – начальник
запиту
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу

3

Формування річного розпису бюджету на 2016 рік, та
пропозицій щодо обсягів помісячного розпису
асигнувань закладів обласного підпорядкування на
2016 рік для подальшого затвердження Вінницькою
ОДА

протягом 15
днів після
затвердженн
я обласного
бюджету на
2016р.

4

Складання зведених економічних річних звітів
закладів охорони здоров’я області за 2015 рік

5

Узагальнення
помісячних
планів
асигнувань протягом
закладів охорони здоров"я області на 2016 рік в місяця після
розрізі КЕКВ, узгодження з розпорядниками коштів
затверджен
ня
бюджетного
розпису

6

Затвердження кошторисів доходів та видатків
закладів обласного підпорядкування, штатних
розписів на 2016 рік

протягом
місяця після
затверджен
ня
бюджетного
розпису

7

Перевірка обґрунтованості розрахунків до кошторисів
доходів та видатків та внесення змін до кошторисів
доходів та видатків закладів обласного
підпорядкування, штатних розписів на 2016 рік, з
урахуванням зауважень

до 01 липня
2016р

8

Формування та затвердження лімітів використання
енергоносіїв, паливо-мастильних матеріалів закладів
обласного підпорядкування на 2016 рік

під час
затверджен
ня
кошторисів
доходів і
видатків

січень лютий
2016 року

12

Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу; спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
БрильА.М.- начальник
Центру технічного та

9

10

11

12

13

фінансового нагляду за
діяльністю закладів
охорони здоров’я,
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС.
Звірка з Департаментом фінансів ОДА та органами
щомісяця Житанська О.С. Державної казначейської служби у Вінницькій області
заступник директора
скориговані плани по загальному та спеціальному
ДОЗ ОДА – начальник
фондах(в т.ч. в розрізі видів надходжень)
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС.
Проведення аналізу раціонального використання
щокварталь Житанська О.С. коштів у закладах охорони здоров’я , установах
но за
заступник директора
освіти і культури, підпорядкованих Департаменту,
окремим ДОЗ ОДА – начальник
відповідно кошторисних асигнувань на 2016 рік на
списком управління;
оплату праці, паливно-мастильні матеріали,
установ
Ульяновська Л.В. –
енергоносії, комунальні послуги, обладнання,
заступник начальника
капітальний ремонт та реконструкцію приміщень,
управління – начальник
споруд, обладнання та перевірка обґрунтованості
відділу;
розрахунків з виїздом у заклади
БрильА.М.- начальник
Інформувати апаратну нараду Департаменту
Центру технічного та
фінансового нагляду за
діяльністю закладів
охорони здоров’я,
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Організація навчання економістів на курсах
червень- Житанська О.С. підвищення кваліфікації
серпень заступник директора
2015року ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу
Здійснення інспекційних виїздів у заклади обласного
протягом Житанська О.С. підпорядкування для визначення відповідності
року за
заступник директора
обрахованої потреби пріоритетності запланованих
списком ДОЗ ОДА – начальник
обсягів коштів в умовах жорсткого режиму економії
закладів управління;
бюджетних коштів. Інформувати апаратну нараду
Ульяновська Л.В. –
Департаменту
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Аналіз звітів використання бюджетних коштів
щомісяця Житанська О.С. закладами охорони здоров’я області, освіти,
заступник директора
культури, підпорядкованих Департаменту, в тому
ДОЗ ОДА – начальник
13

числі за обласними програмами

14 Коригування місячних та річних асигнувань закладів
обласного підпорядкування відповідно до
обґрунтованих письмових пропозицій закладів не
раніше 01 липня 2016 року (крім випадків
незалежних від діяльності закладів)

щомісяця
до 15 числа
місяця
наступного
за звітним

15 Відстеження регуляторних актів

щокварталь
но

16 Коригування штатних розписів

у терміни
визначені
наказами
Департамен
ту

17 Апробація методики розрахунків витрат на одиницю
медичної допомоги в стаціонарі та консультативнодіагностичних центрах

14

Протягом
року
заклади за
списком

управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
розпорядники коштів
обласного бюджету
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники обласного
бюджету
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної

18 Підготовка матеріалів до розпорядження голови ОДА
Протягом
для затвердження тарифів на платні послуги.
місяця після
Проведення круглого столу
надходження
розрахунко
вих
матеріалів

19 Формування бюджетного запиту на 2017 рік

серпень –
листопад
2016р

20 Навчання спеціалістів закладів охорони здоров’я щодо
лютий –
проведення розрахунку вартості пролікованих хворих червень 2016
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статистики ІАЦМС;
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники обласного
бюджету
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС;
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники обласного
бюджету
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС;
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники обласного
бюджету
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС;
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники обласного
бюджету

РОЗДІЛ 3
Удосконалення кадрової роботи Департаменту
№

Назва заходу
Робота з програмою «Кадри». Здача звітів в МОЗ

1.
Організація подання змін до програми «Кадри»
закладами охорони здоров’я
2.

Забезпечення контролю за якістю та достовірністю
інформації, що вноситься закладами охорони
здоров’я до програми «Кадри»
3.

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
щоквартально Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області
щомісяця
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області
щомісяця
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА – начальник
управління;
Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області

РОЗДІЛ 4
Заходи по удосконаленню медичного обслуговування населення
області, реформуванню мережі ЛПЗ
4.1.Амбулаторно-поліклінічна допомога
№
1.

2.

Назва заходу
Спільно з відповідальними співробітниками
Виконавчої дирекції Вінницького відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності здійснювати контрольні перевірки
ЛПЗ області щодо стану експертизи тимчасової
втрати працездатності та надання медичної
допомоги. За результатами направляти інформаційні
листи в ЛПЗ області
Спільно з головними та позаштатними фахівцями
ДОЗ проводити систематично експертну оцінку
ведення облікової медичної документації хворих та
направлень на експертизу непрацездатності.
Виявлену дефектуру аналізувати на обласних
нарадах з головами районних ЛКК

16

Термін
виконання
протягом
року

Відповідальний за
виконання
Колодько В. С. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи з
питань експертизи
тимчасової
непрацездатності

протягом
року

Колодько В. С.обласний спеціаліст з
методичної роботи з
питань експертизи
тимчасової
непрацездатності

3.

Провести "Дні спеціаліста" для голів ЛКК та
відповідальних осіб по ЕТН щодо вимог та правил
оформлення документації

4.

Проводити моніторинг з щоквартальним аналізом
основних показників роботи хірургічної служби
амбулаторно – поліклінічних закладів області

протягом
року

5.

Постійно контролювати роботу ЛПЗ області по
активно – пасивній імунізації населення проти
правця

протягом
року

6.

Забезпечити участь медичного персоналу в обласних
науково - практичних конференціях, семінарах та
курсах тематичного вдосконалення

протягом
року

7.

Проводити аналіз дефектів направлень з ЛПЗ області
до обласних закладів охорони здоров’ я, узагальнені
результати направляти в ДОЗ
Проводити підготовку лікарів та медичних сестер з
сімейної медицини на курсах спеціалізації

8.

9.

10.

Проводити систематичний аналіз ефективності
продовження лікування по листку тимчасової
непрацездатності. Аналітичні матеріали направляти в
Департамент охорони здоров’я та курортів ОДА
Систематично аналізувати випадки розходжень
рішень МСЕК та ЛКК області. За результатами
17

двічі на рік

протягом
року
протягом
року

протягом
року

протягом
року

Колодько В. С.обласний спеціаліст з
методичної роботи з
питань експертизи
тимчасової
непрацездатності
Головний спеціаліст
ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги
населенню
Головний спеціаліст
ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги
населенню
Головні спеціалісти
ДОЗ; обласні фахівці з
відповідних напрямків
роботи
Обласні фахівці з
відповідних напрямків
роботи
Марусяк Н.Д. заступник директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувальнопрофілактичної
допомоги населенню,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційнометодичну роботу з
молодшими
спеціалістами з
медичною освітою,
Кириченко В.І. – директор обласного центру
післядипломної освіти
медичних працівників;
Департамент охорони
здоров’я Вінницької
міської ради;
начальники відділів
охорони здоров’я РДА;
головні лікарі РТМО,
МТМО, ЦРЛ
Костенко І.М. головний лікар ВОЦ
МСЕ
Костенко І.М. головний лікар ВОЦ

розробляти та затверджувати в ДОЗ заходи щодо
усунення можливих причин

Проводити контрольні огляди осіб, визнаних
інвалідами міжрайонними та спеціалізованими
МСЕК, з наступним аналізом причин розходження
експертних рішень первинних та обласних МСЕК
Продовжити роботу із запровадження індивідуальних
програм реабілітації інвалідів, забезпечити контроль
та аналіз їх виконання. За їх результатами направляти
інформаційні листи ЛПЗ області
Проаналізувати результати медичної реабілітації
інвалідів закладами охорони здоров’я області з
подальшим наданням аналітичної довідки до ДОЗ
Продовжити роботу по створенню окремих кабінетів
Довіри в районних та міських лікарнях (поліклініках)
з покладанням на них функцій діагностики і
лікування хворих з ВІЛ-інфекцією/СНІДом,
профілактики і боротьби зі СНІДом, консультування
та тестування населення на ВІЛ.

протягом
року

15

Організація консультативного огляду хворих з
районів області в поліклініці та відділеннях ВОКЛ
ім.. М.І.Пирогова фахівцями ІССХ ім.. М.І.Амосова з
метою відбору на оперативне втручання

двічі на рік

16

постійно

17

Продовжити роботу по виявленню артеріальної
гіпертензії (АГ) шляхом проведення системних та
активних подвірних обходів
Забезпечити продовження роботи по виявленню
факторів ризику серцево-судинних захворювань
(гіперхолестеринонемія, надлишкова вага та АГ) з
послідуючою маршрутизацією хворих відповідно до
профільних протоколів надання медичної допомоги
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Продовжити роботу по формуванню, уточненню

постійно

11.

12

13

14

18

МСЕ;
Колодько В. С.обласний спеціаліст з
методичної роботи з
питань експертизи
тимчасової
непрацездатності
Костенко І.М. головний лікар ВОЦ
МСЕ

протягом
року

Костенко І.М. головний лікар ВОЦ
МСЕ

протягом
року

Костенко І.М. головний лікар ВОЦ
МСЕ

протягом
року

Головні лікарі ЗОЗ
області
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст
Департаменту охорони
здоров'я
облдержадміністрації,
Криворучко С.Г. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Ревматологія»
ДОЗ ВМР, головні
лікарі ЦПМСД

постійно

ДОЗ ВМР, головні
лікарі ЦПМСД,
Федик В.С. – головний
спеціаліст
Департаменту охорони
здоров'я
облдержадміністрації,
Шершун С.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Кардіологія»
ДОЗ ВМР, головні

реєстру хворих з серцево-судинною патологією
згідно наказу ДОЗ та К ОДА від 24.12.2014 №1598
«Про обіг хворих з серцево-судинною патологією»
(перша черга)
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Активно інформувати лікарів різних спеціальностей
про сучасні методи діагностики і лікування ГКС;
роль і місце Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру серцево-судинної
патології у вирішенні цієї проблеми

постійно

лікарі ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ,
ЦПМСД,
Федик В.С. – головний
спеціаліст ДОЗ,
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст ДОЗ,
Шершун С.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Кардіологія»
Федик В.С. – головний
спеціаліст ДОЗ,
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст ДОЗ,
Шершун С.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Кардіологія»
Гладких В.Ю. –
головний лікар
Вінницького
регіонального
клінічного лікувальнодіагностичного центру
серцево-судинної
патології

4.2 Стаціонарна медична допомога
№

2

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Головні спеціалісти
Забезпечити систематичний контроль за дотриманням
року
вимог клінічних протоколів надання медичної
ДОЗ; обласні
допомоги, затверджених наказами МОЗ України, в
спеціалісти, відповідальлікувально-профілактичних закладах області
ні за методичну роботу
профільних служб
протягом Заступники директора;
Забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів
року
головні спеціалісти ДОЗ;
України від 25.11.2015 року за №1024 «Про
головні лікарі
затвердження нормативу забезпечення стаціонарними
ЦРЛ,МТМО, ОЛІЛ,
лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч
ЛПЛ, лікувальнонаселення» щодо затвердження граничного нормативу
профілактичних закладів
забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками
обласного
ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення не більше
підпорядкування
як 60 ліжок

3

Забезпечити контроль якості стаціонарної хірургічної
допомоги, продовжити роботу по удосконаленню

1

Назва заходу
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протягом
року

Головний спеціаліст ДОЗ
з питань надання

4

5

6

7

рівня лікувально-діагностичного процесу в
хірургічних стаціонарах області
Забезпечити моніторинг і проаналізувати результати
впровадження закладами охорони здоров’я сучасних
методик та технологій в лікувально – діагностичний
процес

протягом
року

Активізувати на до госпітальному та госпітальному
етапах обстеження пацієнтів на ВІЛ за клінічними
показами
Забезпечити контроль за якістю стаціонарної
допомоги хворим при захворюваннях терапевтичного
профілю

протягом
року

Активізувати поширення тромболітичної терапії при
ГІМ (на до госпітальному та госпітальному етапах в
районах області) та при МІ (госпітальний етап)

протягом
року
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протягом
року

хірургічної допомоги
населенню
Марусяк Н.Д. заступник директора;
головні спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти,
відповідальні за
методичну роботу
профільних служб
Головні лікарі ЗОЗ
області
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст ДОЗ,
обласні профільні
спеціалісти за
терапевтичним
напрямком
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст ДОЗ,
Шершун С.В. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Кардіологія»,
Бородій О.М. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Неврологія»,
Височанська Т.Г. завідуюча 22
відділенням ВОПНЛ ім.
акад.. О.І.Ющенка,
Пірникоза А.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань ШМД та
екстреної мед.допомоги

4.3. Організація медичної допомоги дітям та матерям
№
1.

2

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
впровадження
Забезпечити належне виконання Плану протягом Марусяк
Н.Д.заступник
заходів
Загальнодержавної
програми
року
директора ДОЗ;
«Національний план дій щодо реалізації
головні
спеціалісти
відділу
Конвенції ООН про права дитини» на
лікувально-профілактичної
період до 2016 року в 2016 році
допомоги дитячому населенню;
обласні спеціалісти, відповідальні
за методичну роботу профільних
служб; районні та міські державні
адміністрації,
Департамент охорони здоров’я
Вінницької міської ради, головні
лікарі ЛПЗ
Продовжити комплектацію акушерських протягом Директор Департаменту охорони
стаціонарів районів та міст області
року
здоров’я Вінницької міської ради;
сучасної апаратурою та обладнанням для
районні державні адміністрації;
надання невідкладної допомоги вагітним,
головні лікарі обласних закладів,
роділлям, новонародженим
ЛІЛ, ЦРЛ, ТМО

3

Продовжити роботу по вдосконаленню
перинатального реєстру в області

протягом
року

4

Провести обласні науково-практичні
конференції для заступників головних
лікарів з охорони материнства і дитинства,
районних акушер-гінекологів, лікарів
акушер-гінекологів, сімейних лікарів з
актуальних питань акушерства та
гінекології та з питань стажування на базі
ВОКЛ ім. Пирогова
Продовжити проведення клінічних
тренінгів для медичних сестер загальної
практики сімейної медицини з питань
плануванню сім”ї та репродуктивного
здоров’я

протягом
року

Забезпечити охоплення тренінговим
навчанням медичних працівників усіх
акушерських стаціонарів області з питань
сучасних перинатальних технологій на
базі Симуляційно – тренінгового центру
обласної клінічної лікарні ім.
М.І.Пирогова
Продовжити роботу щодо впровадження в

протягом
року

5

6

7

протягом
року

протягом
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Кукуруза І.Л. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної роботи за
фахом «Акушерство та
гінекологія»;
обласні спеціалісти, відповідальні
за методичну роботу профільних
служб
Кукуруза І.Л. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної роботи за
фахом «Акушерство та
гінекологія»

Кукуруза І.Л. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної роботи за
фахом «Акушерство та
гінекологія»,
Ошовська Т.Т. – обласний
спеціаліст з методичної роботи за
фахом «Перинатологія»
Головні
спеціалісти
відділу
лікувально – профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ,
обласні
спеціалісти,
відповідальні за методичну роботу
профільних служб
Бондаренко

Т.В.

–

начальник

8

роботу дитячих та родопомічних закладів
ініціативи
ВООЗ/ЮНІСЕФ
«Лікарня,
доброзичлива до дитини» (райони за
списком)
Продовжити роботу щодо подальшого
впровадження
ініціативи
розвитку
«дружніх до
молоді» служб охорони
здоров’я з проведенням сертифікації ЛІЛ,
ЦРЛ, ТМО, області та обласних закладів

року

відділу лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ.

протягом
року

Головні спеціалісти відділу
лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ, обласні спеціалісти,
відповідальні за методичну роботу
профільних служб
Головні спеціалісти відділу
лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ, головні лікарі обласних
спеціалізованих будинків дитини;
районні та міські державні
адміністрації; ДОЗ Вінницької
міської ради, головні лікарі ЛПЗ
Головні спеціалісти ДОЗ; обласні
спеціалісти, відповідальні за
методичну роботу профільних
служб; районні та міські державні
адміністрації; ДОЗ Вінницької
міської ради, головні лікарні ЛПЗ
Головні спеціалісти відділу
лікувально – профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ; ДОЗ Вінницької міської
ради; головні лікарні ЛПЗ.

9

Забезпечити
суворе
дотримання
законодавства,
спрямованого
на
профілактику
раннього
соціального
сиріцтва, захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

протягом
року

10

З урахуванням вимог чинних клінічних
протоколів
і
клінічних
настанов
забезпечити своєчасне внесення змін до
локальних протоколів з діагностики і
лікування захворювань у дітей

протягом
року

11

Забезпечити
виконання
постанови
Кабінету Міністрів України від 08.12.09 р.
№1318 «Про затвердження Порядку
здійснення медичного обслуговування
учнів загальноосвітніх закладів» та наказів
МОЗ України від 16.08.2010р. №938 «Про
удосконалення медичного обслуговування
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів», від 23.05.2012р. №382 «Про
внесення змін до наказу МОЗ України від
16 серпня 2010 року № 682» щодо
раннього виявлення дітей, які споживають
спиртні напої та наркотичні засоби
Провести
11
обласних
науковопрактичних конференцій для заступників
головних лікарів з охорони материнства і
дитинства,
райпедіатрів,
завідувачів
дитячих відділень, лікарів – педіатрів,
сімейних лікарів з актуальних питань
профілактики та лікування хвороб у дітей,
7 семінарів для фахівців «вузького»
профілю, бригадні виїзди спеціалістів
ОДКЛ в райони області, школи-інтернати,
будинки дитини, курси інформацій і
стажування на базі ОДКЛ та ОДКІЛ
Забезпечити проведення виїзних кущових
семінарів для лікарів та середнього
медичного персоналу первинної ланки з
актуальних питань педіатрії, акушерства
та гінекології.

протягом
року

12

13

протягом
року

Головні спеціалісти відділу
лікувально – профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ;
обласні
спеціалісти,
відповідальні за методичну роботу
профільних служб; районні та
міські державні адміністрації; ДОЗ
Вінницької міської ради, головні
лікарні ЛПЗ

протягом
року

Головні спеціалісти
відділу
лікувально – профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ,
обласні
спеціалісти,
відповідальні за методичну роботу
профільних служб
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14

15

Забезпечити виконання Постанов КМУ від
17.08.1998р. №1303 „Про впорядкування
безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у
разі амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними категоріями
захворювань” та від 03.12.2009р. №1301
„Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів і дітей-інвалідів технічними та
іншими засобами”
Забезпечити контроль рівня малюкової,
перинатальної та материнської смертності,
якістю надання медичної допомоги жінкам
та дітям шляхом розбору на засіданнях
клініко-експертних комісій Департаменту
та патолого-анатомічних конференцій

16

Забезпечення виконання нормативних
документів літнього оздоровлення і
відпочинку дітей та молоді

17

Продовжити
роботу
реєстрів хворих дітей

18

Моніторинг
виконання
Програми
імунопрофілактики та захисту населення
від інфекційних хвороб у 2016 році.

19

Моніторинг дотримання прав дітей –
інвалідів

20

Контроль
за
формуванням
заявки,
раціональним та цільовим використанням
лікарських засобів та виробів медичного
призначення,
закуплених
у
централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України

по

створенню

протягом
року

протягом
року

Департамент охорони здоров’я
Вінницької міської ради, районні
та міські державні адміністрації,
головні лікарі ЛПЗ

Марусяк Н.Д. - заступник
директора;
головні спеціалісти відділу
лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ, обласні спеціалісти,
відповідальні за методичну роботу
профільних служб; ДОЗ
Вінницької міської ради, головні
лікарі ЛПЗ
ІІ-ІІІ квартал Бондаренко
Т.В.
–начальник
відділу лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ; районні та міські державні
адміністрації, ДОЗ Вінницької
міської ради, головні лікарі ЛПЗ
протягом Обласні спеціалісти, відповідальні
року
за методичну роботу профільних
служб
щомісячно Департамент охорони здоров»я
спільно з Головним управлінням
санепідслужби
у
Вінницькій
області,
районні та міські державні
адміністрації, ДОЗ Вінницької
міської ради, головні лікарі
ЦПМСД, ТМО м. Ладижин,
обласні спеціалісти, відповідальні
за методичну роботу профільних
служб
протягом Головні
спеціалісти
відділу
року
лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ; районні та міські державні
адміністрації, ДОЗ Вінницької
міської ради, головні лікарі ЛПЗ,
обласні спеціалісти, відповідальні
за методичну роботу профільних
служб
протягом Марусяк
Н.Д.заступник
року
директора;
головні
спеціалісти
відділу
лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ;
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обласні спеціалісти, відповідальні
за методичну роботу профільних
служб

4.4.Організаія медичної допомоги особам, що підлягають під дію
постанови КМУ №680 від 26.04.2007 року «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
№

Назва заходу

1

Забезпечити контроль за виконанням Постанови
Кабінету Міністрів України № 680 від 26.04.07 р.
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» щодо надання пільг
медичного характеру ветеранам війни та
категоріям прирівняним до них за пільгами

2

Проаналізувати стан надання медичної допомоги
ветеранам
війни,
в
т.ч.
учасникам
антитерористичної
операції
та
категоріям
прирівняним до них за пільгами і визначити
основні завдання по її покращенню та
вдосконаленню на 2016 р.
Відпрацювати алгоритм дії первинної, вторинної та
третинної ланки надання медичної допомоги
ветеранам
війни,
в
т.ч.
учасникам
антитерористичної операції та членам сімей
загиблих і категоріям прирівняним до них за
пільгами.

3

4

5

6

Провести нараду з головними лікарями та лікарями
відповідальними за надання медичної допомоги
ветеранам війни та учасникам антитерористичної
операції з питань організації надання медичної
допомоги ветеранам війни, в т.ч. учасникам
антитерористичної операції та членам сімей
загиблих і категоріям прирівняних до них за
пільгами
Обговорити на колегії стан надання медичної
допомоги ветеранам війни, в т.ч. учасникам
антитерористичної операції та виконання Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту»
в
МурованоКуриловецькому,
Піщанському,
Погребищенському районах
Організувати та провести перевірку медичного
забезпечення ветеранів війни, в т.ч. учасникам
антитерористичної операції та виконання Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» в 16 районах області.
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Термін
виконання
протягом
року

січеньлютий
2016р

протягом
року

вересень
2016р.

Відповідальний за
виконання
Департамент охорони
здоров’я;
Департамент охорони
здоров’я Вінницької
міської ради;
головні лікарі ЦПМСД,
ЦРЛ, МТО, ЛПЛ,ОЛІЛ
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни
Заступник начальника
управління – начальник
відділу;
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни; головні лікарі
ЦПМСД, ЦРЛ, МТО,
ЛПЛ, ОЛІЛ
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни

квітень
2016р.

Заступник
начальника
управління – начальник
відділу;
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю ветеранів війни

протягом
року

Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни

Результати перевірок обговорити на районних
медичних радах за участю спеціалістів.
Провести на базі Вінницького обласного
клінічного обласного госпіталю тематичнооздоровчі семінари голів районів міських
організацій ветеранів війни по обміну досвідом
роботи

7

протягом
року

8

Провести зустріч в обласному клінічному госпіталі
ветеранів війни з керівництвом обласної державної
адміністрації та обласної ради, керівниками
обласних установ і організацій з приводу 71-ї
річниці Перемоги у Другій Світовій війні

9 травня
2016р.

9

Вивчити стан забезпечення зубними протезами,
слуховими апаратами та іншими протезами
ветеранів війни, в т. ч. окремо інвалідів Великої
Вітчизняної війни та учасників антитерористичної
операції. На підставі аналізу передбачити
відповідні
видатки
в
бюджетах
райдержадміністрацій, централізованому фонді
ДОЗ

січень
2016р

10

Районним та міським ЦПМСД, лікарямвідповідальним за медичне забезпечення ветеранів
війни вести диспансерний облік дітей війниінвалідів та щоквартально подавати звіти в
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни

протягом
року

Департамент
соціального
захисту
населення
ОДА;
Департамент ОДА: з
питань
внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю,
Департамент охорони
здоров’я та курортів;
Обласний
клінічний
госпіталь
ветеранів
війни
Департамент ОДА: з
питань
внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю, охорони
здоров’я та курортів,
культури і туризму;
обласний
клінічний
госпіталь
ветеранів
війни
Вінницький обласний
клінічний
госпіталь
ветеранів війни.
обласний позаштатний
стоматолог;
обласний позаштатний
отоларинголог
ДОЗ;
відділи
ДОЗ:
лікпрофдопомоги
дорослому населенню
та економіки і фінансів
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни

4.5.Заходи з організації спеціалізованої медичної допомоги:
4.5.1. Онкологічної
№

Назва заходу
1

2

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
лютий
Шамрай В. А. –
головний лікар
облонкодиспансера

Провести розширену підсумкову нараду щодо
надання онкологічної допомоги населенню,
виконання базових наказів МОЗ України і ДОЗ ОДА
з онкології в області за 2015 р. та покращення
онкодопомоги у 2016 році
щоквартально Шамрай В. А. –
Аналізувати стан надання онкологічної допомоги
населенню області у розрізі районів, матеріали
головний лікар
надавати: головним спеціалістам ДОЗ, Департаменту
облонкодиспансера;
охорони здоров’я Вінницької міської Ради,
Антонюк Л.Л. –
начальникам відділів охорони здоров’я
заступник головного
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3

райдержадміністрацій, головним лікарям ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, МТМО, ЦПСМД.
Провести перевірку ходу виконання заходів
“Обласної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями до 2016 року»” у 6 районах області
(райони за списком)

4

Здійснювати перевірку щодо виконання наказу УОЗ
та К ОДА від 24.12.2012 р. №1354 “Про
удосконалення організації надання онкологічної
допомоги населенню у світлі реорганізації охорони
здоров`я” у 8 районах (райони за списком)

5

Проаналізувати якість диспансеризації хворих з
передраковими захворюваннями згідно наказу МОЗ
України від 07.07.1986р. №192 «Про стан
диспансерного нагляду за хворими з
передпухлинною патологією» та надати довідки
головним спеціалістам ДОЗ, Департаменту охорони
здоров`я Вінницької міської Ради, начальникам
відділів охорони здоров’я райдержадміністрацій,
головним лікарям ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ, МТМО
ЦПМСД
Прийняти участь у засіданні протиракової
експертної комісії у 4 районах (райони за списком)

6

лікаря ООД з
оргметодроботи
упродовж Шамрай В. А. –
року
головний лікар
облонкодиспансера,
Антонюк Л.Л. –
заступник головного
лікаря ООД з
оргметодроботи
упродовж Шамрай В. А. –
року
головний лікар
облонкодиспансера,
Антонюк Л.Л. –
заступник головного
лікаря ООД з
оргметодроботи
двічі на рік Антонюк Л.Л. –
заступник головного
лікаря ОКОД з
оргметодроботи

упродовж
року

7

Активізувати роботу медичних працівників
первинної ланки ЛПЗ щодо своєчасного (І ст.)
виявлення раку візуальних локалізацій (60-70%) та
зменьшення частки занедбаних випадків візуальних
локалізацій (3-4%)

упродовж
року

8

Продовжувати підготовку з підвищення
онкологічних знань як лікарів, так і середніх
медичних працівників І та ІІ рівня надання медичної
допомоги населенню області

упродовж
року

10

Підготувати матеріали на засідання Колегії
Департаменту охорони здоров’я та курортів ОДА
щодо стану протиракової боротьби у Барському,
Томашпільському районах та м.Ладижині.
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червень

Шамрай В. А. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом “Онкологія”
Шамрай В. А. –
головний лікар
облонкодиспансера,
директор Департаменту
охорони здоров`я
Вінницької міської Ради,
начальники відділів
охорони здоров’я
райдержадміністрацій,
головні лікарі ЦПМСД
Шамрай В. А. –
головний лікар
облонкодиспансера,
Директор Департаменту
охорони здоров`я
Вінницької міської Ради,
головні лікарі ЦРЛ,
МТМО, ОЛІЛ, ЛПЛ,
ЦПМСД
Шамрай В. А. –
головний лікар
облонкодиспансера

4.5.2. Протитуберкульозної
№

Плановий захід

1

Підготувати та направити в
лікувально-профілактичні заклади
області інформаційний бюлетень
основних показників служби за 2015
рік.
Підготувати проект обласної
Програми протидії захворюванню на
туберкульоз на 2017-2021 рік
Опрацювати проект моделі
соціальної підтримки хворих на ТБ
із залученням коштів місцевих
бюджетів, та надати на розгляд в
ДОЗ для подальшого
заслуховування на комісії обласної
Ради з питань охорони здоров’я

2

3

4

Підготувати інформаційний лист з
питань лабораторної діагностики
туберкульозу

5
Продовжити роботу по оптимізації
мережі лабораторій з діагностики
туберкульозу у відповідності до
зміни мережі обласних тубзакладів
6

7

8

9

Забезпечити розгляд випадків
захворюваності на туберкульоз
серед медпрацівників на засіданнях
КЕК/ЛКК, з наданням протоколів у
відділ МіО
Надати заявку про потребу в
підготовці фахівців
протитуберкульозної служби по
тематиці ТБ/ВІЛ, інфекційного
контролю, веденню випадку МРТБ
тощо - на рівень Українського
Центру контролю за
соцзахворюваннями
Впровадити електронну передачу
протитуберкульозних препаратів у
територіальних та обласних туб
закладах

Термін
виконання
до 15.03.2016

ІІ півріччя
2016 року

Виконавець
Служивий О.П головний лікар ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Гончар Н.М. – заступник
головного лікаря ВОСТМО
«Фтизіатрія» по мережі

І півріччя
2016

Служивий О.П головний лікар ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Андрушенко С.В. – обласний
спеціаліст за фахом
«Фтизіатрія», заст. головного
лікаря ВОСТМО «Фтизіатрія»
з лікувальної роботи
ІІ квартал 2016 Капелька С.М. – обласний
року
спеціаліст за фахом
Безсмертна – зав. лабораторією
ІІІ рівня діагностики ТБ
протягом року Служивий О.П головний лікар ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Капелька С.М. - обласний
спеціаліст за фахом
«Лабораторна справа»
протягом року Головні лікарі лікувальнопрофілактичних закладів
первинної і вторинної ланки
січень
2016

Андрушенко С.В. – обласний
спеціаліст за фахом
«Фтизіатрія», заст. головного
лікаря ВОСТМО «Фтизіатрія»
з лікувальної роботи,
Гончар Н.М. – заступник
головного лікаря ВОСТМО
«Фтизіатрія» по мережі
протягом року Андрушенко С.В. – обласний
спеціаліст за фахом
«Фтизіатрія», заст. головного
лікаря ВОСТМО «Фтизіатрія»
з лікувальної роботи
Здійснювати моніторингові візити в протягом року Служивий О.П територіальні загально-лікувальні та
головний лікар ВОСТМО
обласні протитуберкульозні заклади
«Фтизіатрія»,
Андрушенко С.В. – обласний
спеціаліст з методичної роботи
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10 Продовжити роботу по наданню
консультативної та методичної
допомоги з питань дитячого
туберкульозу, в т.ч. шкільним
закладам інтернатного типу.
11 Провести навчальні заходи, в т.ч. у
режимі скайп-нарад:
11.1 - семінар з питань організації
допомоги ВІЛ-інфікованим та
хворим на ко-інфекцію для
фтизіатрів та лікарів-інфекціоністів
кабінетів довіри та КІЗ.
11.2 - тренінг для фтизіатрів
територіальних туб кабінетів «КіТ.
Особливості діагностики ТБ у ВІЛінфікованих»

11.3

11.4

11.5

за фахом «Фтизіатрія», заст.
головного лікаря ВОСТМО
«Фтизіатрія» по лікувальній
роботі
Моніторингова група
ВОСТМО «Фтизіатрія»
протягом
Гандзейчук Т.В. - обласний
року
спеціаліст з методичної роботи
за фахом «Фтизіопедіатрія»,
зав. дитячим відділенням
ВОСТМО «Фтизіатрія»
протягом
Служивий О.П 2016 року:
головний лікар ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
листопад
Андрушенко С.В. – обласний
спеціаліст з методичної роботи
за фахом «Фтизіатрія», заст.
головного лікаря ВОСТМО
«Фтизіатрія» по лікувальній
за планом
роботі
навчальних
Гандзейчук Т.В. - обласний
заходів
національного спеціаліст з методичної роботи
тренінгового за фахом «Фтизіопедіатрія»,
центру на базі зав. дитячим відділенням
ВОСТМО «Фтизіатрія»
ВОЦПБС
Матковський І.А. – головний
травень
лікар ВОЦПБС

- семінар «Інфекційний контроль за
туберкульозом в
протитуберкульозних закладах та
загально-лікувальній мережі» для
членів територіальних комісій з
інфекційного контролю за ТБ (КІК
ТБ), фахівців медустанов управління
ДПтС у Вінницькій області
- семінар «Правила збору
вересень
мокротиння, логістика доставки»
для середніх медпрацівників ЛПЗ ІІІ рівня, відповідальних за збір
біоматеріалу
- триденний семінар для медсестер
ІІІ декада
ЛПЗ – членів імунологічних бригад,
травня –
що здійснюють
І декада червня
туберкулінодіагностику та
імунопрофілактику туберкульозу, з
видачею довідки-допуску до
проведення проб Манту та БЦЖ про
прослуханий теоретичний курс (в
т.ч. для медпрацівників закладів
Департаменту освіти)
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4.5.3. Ендокринологічної
№

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
1. Провести
підсумкову
обласну
нараду
за березень Прудиус П. Г. - обласний
результатами діяльності ендокринологічної служби у
2016 р.
спеціаліст
2015 році з визначенням основних завдань на 2016 рік
відповідальний
за
методичну за фахом
«Ендокринологія»;
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну за фахом
«Дитяча ендокринологія»
спільно
з
кафедрою
ВНМУ (за згодою)
2 Провести підсумкову обласну нараду щодо результатів
серпень Прудиус П. Г. - обласний
діяльності ендокринологічної служби за І півріччя
спеціаліст
2016 р.
2016 року
відповідальний
за
методичну за фахом
«Ендокринологія»;
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну за фахом
«Дитяча ендокринологія»
спільно
з
кафедрою
ВНМУ (за згодою).
Продовжити формування реєстрів: хворих після
протягом Прудиус П. Г. –
операцій на щитоподібній залозі з приводу раку
року
обласний спеціаліст з
щитоподібної залози: пацієнтів із орфанними
методичної роботи за
захворюваннями класів Е (рідкісні ендокринні
фахом «Ендокринологія»
3 хвороби, розлади харчування та обміну речовин) та
класу Q (рідкісні природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аберації), класу С (рідкісні
новоутворення), пацієнти з якими знаходяться під
диспансерним наглядом у ендокринолога
Здійснення випробувань запропонованого
І квартал Прудиус П. Г. –
програмного забезпечення реєстру хворих на цукровий 2016 року обласний спеціаліст
діабет (згідно листа МОЗ України №3.22/37878 від
відповідальний за
02.12.2015р. відповідно постанови Кабінету Міністрів
методичну за фахом
4 України від 05.03.014р.№73«Питання реалізації
«Ендокринологія»
пілотного проекту щодо запровадження державного
регулювання цін на препарати інсуліну» та проекту
Положення про реєстр пацієнтів, що потребують
інсулінотерапії).
Створення єдиної інформаційної мережі для всіх
протягом Прудиус П. Г. 5 підрозділів Вінницького обласного клінічного
року
обласний спеціаліст
високоспеціалізованого ендокринологічного центру
відповідальний за
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Забезпечити проведення семінарів, селекторних нарад,
тижневих курсів стажування на робочому місці у
Вінницькому обласному клінічному
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі,
майстер класів з актуальних питань дитячої
ендокринології для сімейних лікарів та педіатрів
6

Розробити проект наказу ДОЗ «Про організацію
надання ендокринологічної допомоги населенню
Вінницької області»

7

Провести
обласну науково - практичну
конференцію: «Актуальні питання ендокринології»

8

Провести обласну науково - практичну конференцію:
«Актуальні питання дитячої ендокринології»

9

Провести обласну науково - практичну конференцію:
«Актуальні питання цукрового діабету та його
10
ускладнень (до Всесвітнього дня діабету – 14
листопада)»
30

методичну за фахом
«Ендокринологія»,
Власенко М.В. зав.
кафедрою ендокринології
ВНМУ (за згодою)
протягом Прудиус П. Г. - обласний
року
спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом
«Ендокринологія»,
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом
«Дитяча
ендокринологія»,
Власенко М.В. зав.
кафедрою ендокринології
ВНМУ (за згодою)
І квартал Прудиус П. Г. - обласний
2016 року спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом
«Ендокринологія»,
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом
«Дитяча
ендокринологія»,
Власенко М.В. зав.
кафедрою ендокринології
ВНМУ (за згодою)
І квартал Прудиус П. Г. - обласний
спеціаліст
відповідальний за
методичну роботу за
фахом
«Ендокринологія»,
Власенко М.В.- зав.
кафедрою ендокринології
ВНМУ (за згодою)
ІІ квартал Прудиус П. Г. - обласний
спеціаліст
відповідальний за
методичну роботу за
фахом
«Ендокринологія»,
Власенко М.В.- зав.
кафедрою ендокринології
ВНМУ (за згодою)
ІV квартал Прудиус П. Г. – обласний
спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом

«Ендокринологія»,
Фіщук О.О. – обласний
спеціаліст
відповідальний за
методичну роботу за
фахом «Дитяча
ендокринологія»;
Власенко М.В. зав.
кафедрою ендокринології
ВНМУ (за згодою)

4.5.4. Медико – санітарного забезпечення
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
№

Назва заходу
Роботу закладів охорони здоров’я області по
організації спеціалізованої медичної допомоги
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС та
прирівняних до них осіб в 2016 році проводити
відповідно вимог Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами
(Закон України від 28.12.2014р. №76- VІІІ)

1.

2

Провести розширені підсумкові медради за участю
відповідальних лікарів за підсумками роботи:
-

за 2015 рік

-

за І півріччі 2016 року

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Департамент охорони
року
здоров’я
облдержадміністрації,
директор ДОЗ
Вінницької міської
ради, начальники
відділів охорони
здоров’я
райдержадміністрацій,
головні лікарі ЛПЗ
березень
Марусяк Н.Д. - заступник
вересень
директора ДОЗ;
Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з
чорнобильської
проблеми;
Голодюк С.М. –
заступник головного
лікаря ВОСКДРЗН

3

Підготувати інформаційно-аналітичний огляд про
стан, проблеми та перспективи функціонування
Національного реєстру в регіоні. Матеріали
розглянути на семінарах з відповідальними
працівниками установ спецмережі
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березень

серпень

Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських проблем
Голодюк С.М. –
заступник головного
лікаря ВОСКДРЗН

4

Забезпечити якісне подання звіту за підсумками 2015
року до УЦІТ та НР МОЗ України за результатами
диспансеризації осіб, внесених в Національний Реєстр

лютий

Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських
проблем;
директор ДОЗ
Вінницької міської ради;
головні лікарі ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, ЦПМСД
районів та м. Вінниці

5

Здійснювати ефективний інформаційно-аналітичний
супровід Державного реєстру районно-обласного
рівня, своєчасне отримання і заповнення на місцях
кодувальних списків-талонів та формування бази на
магнітних носіях

6

Провести спільні виїзні медради з питань якості
медичної допомоги контингентам, постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи в:

7

-

Чечельницькій ЦРЛ та РЦПМСД;

-

Калинівській ЦРЛ та РЦПМСД;

-

ЦПМСД №6 м. Вінниці

протягом
року

червень
листопад
грудень

Провести обласну науково-практичну конференцію до
30-х роковин Чорнобильської катастрофи
квітень
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Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських
проблем;
директор ДОЗ
Вінницької міської ради;
начальники відділів
охорони здоров’я РДА;
головні лікарі ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, ЦПМСД
районів та міських
лікарень
Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських
проблем;
Голодюк С.М. –
заступник головного
лікаря ВОСКДРЗН;
директор ДОЗ
Вінницької міської ради;
головні лікарі ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, ЦПМСД
районів та м. Вінниці
Марусяк Н.Д. - заступник
директора ДОЗ;
Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної

8

9

З метою надання медичної допомоги на сучасному
рівні провести за участю співробітників
Національного медичного університету міжрайонні
науково-практичні конференції (за окремим графіком)

Забезпечити виконання заходів по підвищенню рівня
медичної допомоги постраждалим, виконанню
нормативних показників служби радіаційної
медицини, зокрема:
рівень охоплення постраждалих медичними
оглядами не нижче 98%,

протягом
року

протягом
року

забезпечення питомої ваги постраждалих серед
пролікованих в стаціонарі диспансеру на рівні 80%

10

Впровадити в роботу обласного диспансеру
радіаційного захисту населення нові лікувальнодіагностичні методики (за окремим планом)

протягом
року

роботи з питань
чорнобильських проблем
Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських
проблем;
Жебель В.М. - зав.
кафедри терапії № 2
ВНМУ ім.Пирогова ( за
згодою)
Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських
проблем;
Голодюк С.М –
заступник головного
лікаря ВОСКДРЗН;
директор ДОЗ
Вінницької міської Ради;
начальники охорони
здоров’я
райдержадміністрацій;
головні лікарі ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, ЦПМСД
районів та м. Вінниці
Даценко В.Г. – головний
лікар ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
чорнобильських проблем

4.5.5. Служби медицини катастроф
№
1.

Назва заходу
Аналіз діяльності служби екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф області за 2015 рік,
визначити основні завдання на 2016 рік
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
січень - лютий Марусяк Н.Д. заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»

2.

Участь у засіданнях обласної евакуаційної та комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій по діях в екстремальних умовах

3.

Забезпечити участь служби екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф в командноштабних навчаннях

4.

Надати методичну допомогу та перевірити стан
медичного забезпечення населення на випадок загрози
або виникнення надзвичайних ситуацій

5.

Продовжити удосконалення, реформування служби
швидкої медичної допомоги та служби медицини
катастроф області

5.1. Підготовка до відкриття централізованої
диспетчерської в тестовому режимі

5.2. Продовжити створення відділень екстреної
/невідкладної /медичної допомоги в багатопрофільних
лікарнях

5.3. Проведення процесу широкого обговорення
Національної стратегії побудови системи охорони
здоров`я в Україні на період з 2015 року по 2025рік:
- у центрі уваги та інтересу системи повинна
перебувати людина;
-система охорони здоров`я має бути зорієнтована на
результат;
-зосередженість на впровадженні поставлених цілей
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за планом
Марусяк Н.Д. роботи комісій заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»
за окремим Марусяк Н.Д. планом ОДА заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»;
Головні лікарі станцій
ШМД, ЦРЛ, ЦПМСД
Марусяк Н.Д. за окремим заступник директора
планом ОДА ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»
на протязі Марусяк Н.Д. року
заступник директора
ДОЗ; Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»;
Головні лікарі станцій
ШМД, ЦРЛ, ЦПМСД
перше
півріччя

Пірникоза А.В. –
головний лікар
КУ«ТМО «ВОЦЕМД
та МК»»

на протязі
року

Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
ТМО» «ВОЦЕМД та
МК»»
Головні лікарі
багатопрофільних
лікарень

перший
квартал

Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»;
Головні лікарі СШМД,
ЦРЛ, ЦПМСД

5.4. Надавати відповідну оцінку якості надання послуг,
ефективності рівня покриття населення послугами

5.5. Продовжити роботу з розробки та затвердження
Локальних клінічних протоколів та Локальних
формулярів лікарських засобів з урахуванням
затверджених Методичних рекомендацій з їх
розробки.

І півріччя

Пірникоза А.В. –
головний лікар
КУ«ТМО «ВОЦЕМД
та МК»»;
Головні лікарі СШМД
постійно
Марусяк Н.Д. заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар
КУ«ТМО «ВОЦЕМД
та МК»»;
головні лікарі
багатопрофільних
лікарень
за планом ГУ Марусяк Н.Д. НС ОДА
заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар
КУ«ТМО «ВОЦЕМД та
МК»»

6.

Організація перевірки засобів дозиметричного
контролю та радіаційної розвідки ЛПЗ області
Білоцерківським центром стандартизації та метрології
в закладах охорони здоров`я області

7.

Створення електронної бази даних служби екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф області

на протязі
року

Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»

8.

Забезпечення збору та надання інформації про надання
екстреної медичної допомоги постраждалим при
надзвичайних ситуаціях та подіях, згідно Регламенту

на протязі
року

Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМД та
МК»»

9.

Удосконалення системи медичного забезпечення
заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється
державна охорона

на протязі
року

10.

Проведення підготовки на базі КУ «ТМО«ВОЦ ЕМД
та МК»» медичних та немедичних працівників / в т.ч.,
Національна поліція України, головне Управління
Національної поліції у Вінницькій області та ін../,
правилам надання першої невідкладної медичної
допомоги при надзвичайних ситуаціях та
надзвичайних подіях
Організація мобілізаційної підготовки в закладах
охорони здоров'я області

за окремим
планом

Юрчук І.С. – завідувач
відділу медицини
катастроф та аптечне
відділення КУ
«ТМО«ВОЦ ЕМД та
МК»»
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМД та
МК»»

11.
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за окремим
планом

Юрчук І.С. – завідувач
відділу медицини
катастроф та аптечне
відділення КУ«ТМО
«ВОЦ ЕМД та МК»»

12.

13.

14.

15.

16.

Провести підсумкову нараду з головними лікарями
СШМД, завідувачами відділень ШМД по підсумкам
роботи за 2015рік та визначення завдань на 2016 рік

лютий

Марусяк Н.Д. заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар
КУ«ТМО «ВОЦЕМД
та МК»»
Проведення підготовки голів евакокомісій та
за окремим Марусяк Н.Д. комісій з питань НС в начально – підготовчому центрі планом ОДА заступник директора
МНС України
ДОЗ;
Пірникоза А.В. –
головний лікар
КУ«ТМО «ВОЦЕМД
та МК»»
Співпраця з ГО «Екстрена медицина України»
на протязі Пірникоза А.В. –
року
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМД та
МК»
Сприяти проведенню в усіх районах області медикоза окремим Марусяк Н.Д. волонтерських навчань з відпрацювання координації
планом ОДА заступник директора
спільного реагування у випадках надзвичайних
ДОЗ;
ситуацій з залученням відповідальних посадових осіб
Пірникоза А.В. –
місцевих органів виконавчої влади та органів
головний лікар КУ
місцевого самоврядування, студентів, волонтерів,
«ТМО«ВОЦЕМД та
працівників відповідних закладів, установ та
МК»;
організацій
головні лікарі СШМД
Утвердження принципів професійної етики лікарів та
механізмів контролю за їх дотриманням.
Дотримання лікарями Етичного кодексу лікаря
України

на протязі
року

Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМД та
МК»;
Кубряк С.Р. юрисконсульт КУ
«ТМО«ВОЦЕМД та
МК»

4.5.6. Психоневрологічної
№

Назва заходу

1.

Забезпечити співпрацю лікарів психіатричних
кабінетів ЦРЛ з сімейними лікарями ЦПМСД щодо
проведення амбулаторного лікування та динамічного
спостереження.

2

Продовжити роботу щодо надання спеціалізованої
психолого-психіатричної допомоги переміщеним
особам та учасникам АТО

3

Провести на базі ВОПНЛ ім.
О.І. Ющенка «Дні спеціаліста» з психіатрії, дитячої
психіатрії, психотерапії та медичної психології,
неврології, дитячої неврології
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Термін
виконання
протягом
року

протягом
року

Відповідальний за
виконання
Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»

Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»
щоквартально Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»;

Мостова О.П. – обласний
спеціаліст з методичної
роботи за фахом «Дитяча
психіатрія;
Бородій О.М. – обласний
спеціаліст з методичної
роботи за фахом
«Неврологія»;
Кириченко В.Д. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Дитяча
неврологія;
Шкробот О.В. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Медична
психологія»
4

Провести обласні науково-практичні конференції:
4.1. Постреанімаційна хвороба. Нейрореанімація

лютий

4.2. ХVІ конференція «Мультидисциплінарний підхід квітень
до діагностики та лікування психічних розладів»
4.3. Актуальні питання дитячої неврології

квітень

4.4. Створення реєстру хворих з гострим порушенням травень
мозкового кровообігу в Вінницькій області

4.5. Вторинна профілактика гострого порушення
мозкового кровообігу

жовтень

4.6. Актуальні питання дитячої неврології.

жовтень

4.7. ХІV конференція «Психосоматика:
мультидисциплінарний підхід»

листопад

4.8. Актуальні питання неврології

грудень
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Бородій О.М. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Неврологія»;
Мостова О.П. – обласний
спеціаліст з методичної
роботи за фахом «Дитяча
психіатрія;
Кириченко В.Д. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Дитяча
неврологія;
Бородій О.М. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Неврологія»;
Бородій О.М. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Неврологія»;
Кириченко В.Д. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Дитяча
неврологія;
Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»;
Бородій О.М. –

5

Провести науково-практичні семінари
" Взаємодія лікарів первинної ланки медико-санітарної
мережі та лікарів-психіатрів для покращення якості
надання медичної допомоги особам з психічними
розладами"
- Тростянецький ЦПМСД
- Липовецький ЦПМСД

6

7

обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Неврологія»
Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»
І півріччя
ІІ півріччя

Провести семінари, наради для лікарів та медичних
сестер психіатричних кабінетів області з питань
надання спеціалізованої допомоги та охорони
психічного здоров’я за участю наукових
співробітників ВНМУ ім. М.І. Пирогова, соціальних
працівників, психологів, представників громадських
організацій
Провести перевірку дотримання законодавства
України при наданні спеціалізованої психіатричної
допомоги (райони за списком). Результати заслухати
на нараді з райпсихіатрами

протягом
року

Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»

протягом
року

Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»

8

Продовжити співпрацю з громадськими організаціями
щодо періодичного аудиту дотримання прав та свобод
пацієнтів психіатричних стаціонарів

протягом
року

Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»

9

Спільно із обласним Центром здоров’я забезпечити
видання просвітницьких матеріалів за окремими
зазначеними питаннями щодо психопрофілактики та
раннього виявлення доклінічних психічних розладів

протягом
року

10

Розробити інформаційні листи з актуальних питань
психіатрії, неврології, нейрохірургії

протягом
року

Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»;
Васильчук Т.І. –
головний лікар
обласного Центру
здоров’я
Клочко В.Л. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Психіатрія»;
Бородій О.М. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Неврологія»;
Ольхов В.М. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Нейрохірургія»
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4.5.7. Дерматовенерологічної
№

1

2

3

4

5

6

7

Назва заходу

Термін
виконання
Підвести підсумки діяльності дерматовенерологічної
січень
служби за 2015р. та визначити основні напрямки її
удосконалення у 2016р.
Провести обласні семінари для дерматовенерологів
ЛПЗ
області
за
аналізом
діяльності
дерматовенерологічної служби з метою визначення
основних проблем в роботі та шляхів їх вирішення
Аналізувати стан надання дерматовенерологічної
допомоги населенню області в лікувальних закладах,
текстові і цифрові матеріали направляти головним
лікарям ЛПЗ та ДОЗ ОДА
Забезпечити виконання плану виїздів фахівців
диспансеру в лікувально-профілактичні заклади
області для надання організаційно-методичної та
консультативної допомоги
Забезпечити контроль за виконанням наказів МОЗ
України, у регламентуючих якість та обсяги
лікувально – діагностичної допомоги пацієнтам з
дерматовенерологічною патологією на всіх рівнях
надання медичної допомоги: № 312 від 08.05.09р.
«Про затвердження клінічних протоколів надання
медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні
захворювання»№207 від 30.12.92р. “Про організацію
дерматовенерологічної допомоги населенню України”,
№204 від 29.12.92р. “Про організацію лабораторної
діагностики сифілісу в Україні”, № 92 від 09.04.98р.
“Про невідкладні заходи протидії в Україні
розповсюдженню хвороб, що передаються статевим
шляхом”, наказу № 286 від 07.06.2004р. «Про
удосконалення
дерматовенерологічної
допомоги
населенню України», наказу УОЗ та курортів
облдержадміністрації №193 від 21.07.2000р. “Про
невідкладні заходи протидії розповсюдженню хвороб,
що передаються статевим шляхом”
Забезпечити
виконання
планів
підвищення
кваліфікації та атестації лікарів - дерматовенерологів
ОКШВД та ЛПЗ області
Затвердити
локальні
протоколи
надання
спеціалізованої медичної допомоги хворим
з
дерматовенерологічною патологією
39

Відповідальний за
виконання
Дмитренко С.В.обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»
березень , Дмитренко С.В.жовтень обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»
півріччя Дмитренко С.В.рік
обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»
протягом Дмитренко С.В.року, згідно обласний спеціаліст з
окремого методичної роботи
плану
за фахом
«Дерматовенерологія»
протягом Дмитренко С.В.року
обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»

протягом
року

протягом
року

Дмитренко С.В.обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»
Дмитренко С.В.обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом

8

Забезпечити впровадження сучасних методик і
технологій в лікувально-діагностичний процес
диспансеру і ЛПЗ області

протягом
року за
окремим
планом

Забезпечити активну
участь в організації та
проведенні інформаційно - просвітницьких кампаній,
зокрема:
в рамках визначення Всесвітнього дня
9 меланоми провести «Дні дерматоскопії» на базі
ВОКШВД;
провести через ЗМІ заочну «Школу» догляду за
шкірою та особливостей дієтичного харчування для
хворих на псоріаз до Всесвітнього дня псоріазу
Забезпечити участь лікарів
дерматовенерологів
ВОКШВД
в обласних науково – практичних
конференціях, семінарах з лікарями, медичними
сестрами ЗПСМ з питань дерматовенерологічної
10
допомоги населенню області

квітень –
травень
жовтень
протягом
року

Забезпечити контроль наявності та стану виконання в
ЛПЗ локальних протоколів надання спеціалізованої
допомоги
дерматовенерологічним
хворим
та
11 маршрутів
профільних
пацієнтів
в
межах
госпітального округу з урахуванням нормативних
документів МОЗ та порядку взаємодії між закладами
районів(міста) та області
Запровадити анонімне обстеження населення області
на предмет виявлення венеричних захворювань та
12 інших інфекційних хвороб що передаються переважно
статевим шляхом на базі обласного шкірно–
венерологічного диспансеру
Запровадити централізоване обстеження вагітних в
13 області на сифіліс на базі серологічної лабораторії
ВОКШВД

протягом
року

«Дерматовенерологія»
Дмитренко С.В.обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»
Дмитренко С.В.обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»;
Трет’яков М.С.Головний лікар
ВОКШВД
ДмитренкоС.В.Обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»;
Трет’яков М.С.Головний лікар
ВОКШВД
Дмитренко С.В.Обласний спеціаліст з
методичної роботи
за фахом
«Дерматовенерологія»

протягом
року

Трет’яков М.С.Головний лікар
ВОКШВД

протягом
року

Кузнецова Л.Д.зав.лабораторії
ВОКШВД

4.5.8 Наркологічної
№
1

Назва заходу

Термін
виконання

Проаналізувати підсумки діяльності наркологічної
служби області за 2015 рік, визначити основні
завдання на 2016р. Провести розширену підсумкову
нараду щодо стану надання наркологічної допомоги
населенню області

40

лютий

Відповідальний за
виконання
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»

2

3

4

5

6

7

Забезпечити систематичний контроль за дотриманням
вимог Локальних Протоколів надання наркологічної
допомоги хворим в районах області

Розширити впровадження замісної підтримувальної
терапії в районах області з метою профілактики
ВІЛ/СНІДу серед споживачів ін'єкційних наркотиків

Провести вибіркову перевірку дотримання чинного
законодавства при наданні наркологічної допомоги у
районах Вінницької області. Результати заслухати на
нараді з районними наркологами

Провести обласну науково-практичну конференцію
для наркологів області на тему: «Закономірності
перебігу наркологічних захворювань»

Здійснити інтегрування послуг для хворих з опіоїдною
наркоманією на базі лікувально-профілактичних
закладів, у яких впроваджено замісну підтримувальну
терапію.

Продовжити активну санітарно-просвітницьку роботу
з дітьми та їх батьками з питань запобігання вживання
наркотичних засобів, алкоголю та тютюнопаління,
участь у «круглих столах» та заходах із залученням
засобів масової інформації

протягом
року

Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»

протягом
року

Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»

протягом
року

листопад

протягом
року

протягом
року

Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Наркологія»

4.6. Служби крові
№
1

2

Назва заходу

Термін
виконання

Розробити планові завдання щодо залучення
безоплатних донорів для заготівлі донорської крові в
області згідно потреби та планові завдання по
організації Дня донора для виїзної бригади ВОСПК в
райони на 2016 рік
Укласти угоди з лікувально – профілактичними
закладами області про взаємодію з Вінницькою
обласною станцією переливання крові на 2016 рік.
41

Відповідальний за
виконання

Банах О.І. - обласний
спеціаліст з методичної
до 10.01.16
роботи за фахом
«Трансфузіологія»

з 01.01.16

Банах О.І. - обласний
спеціаліст з методичної
роботи за фахом

Проводити співпрацю на договірних засадах
3

4

5

«Трансфузіологія»

Встановити постійний моніторинг доцільності
використання гемотрансфузійних середовищ.
Проводити організаційно-методичну допомогу
відділенням переливання крові з питань заготівлі,
переробки донорської крові,виготовлення компонентів
з донорської крові,надання гемотрансфузійної
допомоги в лікувальних закладах, яким вони
підпорядковуються
Постійно піднімати питання перед ДОЗ по
забезпеченню впровадження в дію соціальних
гарантій і пільг донорам відповідно до Закону України
від 23.06.95 р. №239 «Про донорство крові та її
компонентів». Сприяти розвитку студентського
безоплатного донорства
Впроваджувати та розвивати заготівлю компонентів
донорської крові методами цито – та плазмаферезу

Проводити контроль якості компонентів та препаратів
донорської крові згідно наказу від 9 березня 2010 року
N 211 “Про затвердження Порядку контролю за
дотриманням показників безпеки та якості донорської
крові та її компонентів”
7 Виконати нормативні плани діяльності ВОСПК:
Провести донацій всього - 15950
Заготовити цільної донорської крові – 6303,94 л
Заготовити плазми всього – 3267,67 л
Заготовити еритроцитів – 3360 л
Виготовити альбуміну - 390 л
Виготовити кріопреципітату – 2000 доз
Виготовити тромбоцитів аферез – 550 доз
8 Для посилення безпеки донорської крові та на
виконання наказу МОЗ України від 01.08.2005 року
№385 “Про інфекційну безпеку донорської крові та її
компонентів” продовжити впровадження застосування
лейкоцитарних фільтрів при виготовленні
компонентів крові
9 Впроваджувати в дію заходи,щодо управління
системою якості на кожному етапі заготівлі,переробки
та виготовлення продукції
10 Провести реконструкцію діючих приміщень відділу
заготівлі крові,поточні ремонти відділу
комплектування донорських кадрів, автоклавної

протягом
року

Крилова Т.М.- заступник
головного лікаря з
контролю якості

протягом
року

Банах О.І. - обласний
спеціаліст з методичної
роботи за фахом
«Трансфузіологія»

протягом
року

ПавленкоТ.О.зав.відділом заготівлі
крові

постійно

Петренко Т.І..- завідуюча
відділдом лабораторнотехнічного контролю

6

11 Проводити заходи щодо централізації служби крові
області шляхом скорочення малопотужних відділдень
переливання крові задля забезпечення лікувальних
закладів області якісними компонентами та
препаратами крові
12 Сприяти оснащенню ВОСПК сучасним обладнанням,
що сприятиме випуску якісних інфекційно безпечних
компонентів та препаратів крові
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ПавленкоТ.О.зав.відділом заготівлі
крові
протягом
року

протягом
року

протягом
року
протягом
року

Придатченко С.М.зав.відділом
комплектування
донорських кадрів
ПавленкоТ.О.зав.відділом заготівлі
крові
КриловаТ.М. – заступник
головного лікаря з
контролю якості
Банах О.І. - обласний
спеціаліст з методичної
роботи за фахом
«Трансфузіологія»

протягом
року

Банах О.І. - обласний
позаштатний спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія»

протягом
року

Банах О.І. - обласний
позаштатний спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія»

13 Постійно співпрацювати з головними лікарями
ЦПМСД щодо залученні населення до лав
безоплатного донорства та внесення осіб, придатних
до донорства, до обласної бази донорських кадрів

протягом
року

Придатченко С.М.зав.відділом
комплектування
донорських кадрів

4.7. Стоматологічної допомоги та щелепно–лицьової хірургії
№
п/п

Назва заходу

Термін
виконання

1

Прийняти річні та піврічні звіти, підготувати та
січеньнадіслати у райони області інформаційні листи з
лютий,
основними показниками служби за відповідний період червеньлипень

2

Провести нараду головних лікарів стоматполіклінік,
завідувачів стоматологічних відділень по підведенню
підсумків роботи за 2015 рік

3

Провести обласну науково-практичну конференцію на квітень
тему: «Актуальні питання хірургічної стоматології та
щелепно-лицьової хірургії»

4

Провести комплексну перевірку стоматологічної
служби в районах (згідно графіку)

лютий

протягом
року

-

5

Провести обласну науково-практичну конференцію на вересень
тему: «Актуальні проблеми терапевтичної
стоматології»
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Відповідальний за
виконання
Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»,
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Дитяча
стоматологія»
Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»
Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»,
Шувалов С.М. – дмн,
завідуючий
кафедрою хірургічної
стоматології ВНМУ (за
згодою)
Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»

Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»,
Шинкарук-Диковицька
М.М.- завідуюча
кафедрою терапевтичної
стоматології ВНМУ (за
згодою)

6

Провести обласний семінар головних лікарів
стоматполіклінік, райстоматологів щодо підготовки
до здачі річних звітів

7

Впровадити нові методики у лікувальнопротягом
діагностичний процес:
року
- сумісне використання квертуліну та імудону у
складі мукозо-адгезивного гелю для лікування
запальних процесів у ротовій порожнині
- профілактика дисбіозу у ротовій порожнині з
використанням сімбіотика «Сімбітулін» у вигляді
муко зо-адгезивного гелю (МАГ)
- експрес-діагностика недостатності іонів фтору
в емалі зубів
- спосіб лікування хворих на хронічний
катаральний гінгівіт
Забезпечити виконання основних показників
протягом
стоматологічної служби на 2016 рік:
року
число осіб, оглянутих у порядку планової
санації у % до чисельності
дорослого населення - 21,0%,
дітей - 74,0
питома вага санованих з тих, хто потребував
лікування серед дорослого населення - 79,0%
дітей – 75,0%
кількість вироблених УОП у день – 27
кількість запротезованих на 10000 осіб
дорослого населення – 110

Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»,
головні лікарі
стоматполіклінік, зав.
стоматологічних
відділень

Санітарно-освітня робота: провести заходи,
присвячені Міжнародному дню здоров’я порожнини
рота

Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»,
головні лікарі
стоматполіклінік, зав.
стоматологічних
відділень





8








9

грудень

протягом
року

Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»

Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи за
фахом «Стоматологія»,
головні лікарі
стоматполіклінік, зав.
стоматологічних
відділень

4.8. Формування здорового способу життя, гігієнічного виховання
населення
№
1.

Назва заходу
Пріоритетним напрямком в діяльності органів і
закладів охорони здоров’я усіх рівнів вважати
первинну профілактику захворювань, формування
здорового способу життя та гігієнічне виховання
населення
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Васильчук Т. І. – головроку
ний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
головні лікарі медичних

2.

3.

4.

Для обговорення на підсумкових профільних
конференціях, медичних радах підготувати та надати
аналіз діяльності закладів охорони здоров’я та служб в
розділі санітарно-освітньої роботи
Довести до відома керівників медичних закладів,
головних спеціалістів Департаменту і обласних
спеціалістів, відповідальних за проведення методичної
роботи за фахом ДОЗ ОДА інформацію про стан
роботи з питань формування здорового способу життя,
гігієнічного виховання населення та профілактики
захворювань як невідкладної складової частини
професійної діяльності кожного фахівця для
прийняття управлінських рішень щодо оптимізації
роботи
Продовжувати дієву комунікацію з медичними
працівниками, громадськістю щодо забезпечення
інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на
формування здорового способу життя, гігієнічне
виховання населення та профілактику захворювань

лютий,
березень
протягом
року
(лютий,
липень)

Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
головні лікарі медичних
закладів області

постійно

Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
головні лікарі медичних
закладів області
Прес-центр
Департаменту ОЗ ОДА

Забезпечити інформаційне поповнення засобів масової
інформації (преса, радіо, телебачення), сайтів і вебсторінок та постійно проводити моніторинг інформації
щодо подій в медичній галузі області в засобах
масової інформації
Проводити підготовку з питань формування здорового
способу життя, зокрема щодо запобігання шкідливим
для здоров’я звичкам, гігієнічного навчання та
виховання населення, профілактики захворювань в
програмах занять обласної школи організаторів
охорони здоров’я, підготовки лікарів, курсів
післядипломної освіти середніх медичних працівників

протягом
року

7.

Забезпечити видання методичної та науковопопулярної санітарно-освітньої літератури з питань
формування, збереження та зміцнення здоров’я,
профілактики захворювань тощо (згідно заяви
профільних фахівців)

протягом
року

8.

Забезпечити систематичну, чітку і якісну подачу
матеріалів медико-гігієнічної та санітарно-освітньої
спрямованості від провідних фахівців до центральних,
обласних та районних газет, на обласне та районне
радіомовлення, а також вихід на різні джерела
інформації через прес-центр

протягом
року

5.

6.
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закладів області
Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я

протягом
року

Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
обласні спеціалісти
Департаменту;
Кириченко В.І. – директор центру післядипломної освіти медичних
працівників
Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
обласні спеціалісти
Департаменту;
головні лікарі медичних
закладів області
Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
обласні спеціалісти
Департаменту;
головні лікарі медичних

9.

Забезпечити участь в організації та проведенні
інформаційно-просвітницьких кампаній, приурочених
до актуальних медичних проблем згідно визначених
декретованих дат:
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти
раку;
24 березня – Всесвітній день боротьби з
туберкульозом;
7 квітня – Всесвітній день здоров’я;
остання неділя квітня – Всесвітній
тиждень імунізації,
26 квітня – Міжнародний день пам’яті
жертв радіаційних аварій і катастроф;
остання субота квітня – Обласний день
боротьби з туберкульозом;
8 травня – Міжнародний день Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця;
12 травня – Всесвітній день медичних
сестер;
15 травня – Міжнародний день сім’ї;
третя неділя травня – Міжнародний день
пам’яті жертв СНІДу;
31 травня – Всесвітній день без тютюну;
1 червня – Міжнародний день захисту
дітей, Всесвітній день батьків;
14 червня – Всесвітній день донора крові;
третя неділя червня – День медичного
працівника;
26 червня – Міжнародний день боротьби
проти зловживання наркотиками та їх незаконного
обороту;
28 липня – Всесвітній день боротьби з
гепатитом;
1-7 серпня – Всесвітня неділя грудного
вигодовування;
29 вересня – Всесвітній день серця;
1 жовтня – Міжнародний день людей
похилого віку;
перший понеділок жовтня - Міжнародний
день лікаря;
другий четвер жовтня – Всесвітній день
зору;
10 жовтня – Всесвітній день психічного
здоров’я;
20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби
із захворюванням на рак молочної залози;
14 листопада – Всесвітній день боротьби
проти діабету;
третя неділя листопада – Всесвітній день
пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод;
17 листопада – Всесвітній день боротьби
проти хронічних обструктивних захворювань легень;
третій четвер листопада – Міжнародний
день некуріння;
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закладів області
Васильчук Т. І. – головний лікар обласного
Центру здоров’я;
головні спеціалісти
Департаменту;
обласні спеціалісти
Департаменту;
головні лікарі медичних
закладів області

протягом
року

СНІДом;
-

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі
3 грудня – Міжнародний день інвалідів

РОЗДІЛ 5
Заходи з попередження ВІЛ-інфекції/СНІДу
№
Назва заходів
п/п
1
2
1 Забезпечити у 2016 році фінансування заходів
Обласної програми « Здоров'я нації на 2016-2020
роки» за напрямом діяльності «Програма протидії
епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу 2016-2020» в
умовах реформування мережі ЗОЗ

2

Проводити замісну підтримуючу терапію в
Обласному Центрі СНІДу для ВІЛ-інфікованих та
інших категорій населення, які вживають ін’єкційні
наркотики

3

Забезпечити роботу Центру з моніторингу і оцінки
програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на базі Обласного центру СНІДу

4

Забезпечити роботу Міжрегіонального тренінгового
Центру з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на базі
Обласного центру СНІДу.

5

Забезпечити надання медичних послуг ВІЛінфікованим та іншим групам населення відповідно
вимогам ДСТУ ІSО 9001:2009 Системи управління
якістю. Вимоги (ІSО 9001:2008, ІDT)

6

Забезпечити лікування ВГС/ВГВ ВІЛ-інфікованим
та іншим категоріям населення згідно сучасних
національних та міжнародних стандартів.

5

Прийняти участь у медичних радах в ЦРЛ,
ОЛІЛ,ЛПЛ, обласних закладах з питань ВІЛінфекції/СНІДу (згідно графіку медрад)
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Термін
виконання
3
протягом
року

Відповідальний за
впровадження
4
Житанська О.С. –
заступник директора
ДОЗ – начальник
управління,
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу,
головні лікарі ЛПЗ
області
постійно
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
протягом
Матковський І.А.
року
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
протягом
Матковський І.А.
року
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
протягом
Матковський І.А.
року
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
березень
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
протягом року Матковський І.А–
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
спеціаліст
з методичної роботи з
питань попередження
ВІЛ/ СНІДу

7.

Проаналізувати захворюваність населення області
на ВІЛ-інфекцію/СНІД, медичного нагляду та
обслуговування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Підготувати інформаційно-аналітичний огляд

березень

8.

Проаналізувати стан надання антиретровірусної
терапії ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД з
визначенням планових обсягів придбання
антиретровірусних препаратів для забезпечення
потреби хворих на СНІД за показаннями
Прийняти участь у медичних радах ЗОЗ області з
питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (згідно графіку медрад)

березень

9.

протягом
року

10. Забезпечити проведення візитів оцінки якості даних
кабінетів «Довіри», та сайтів ЗПТ Ладижинського
ТМО, Барського, Шаргородського та інших районів
( за потреби)

протягом
року

11. Здійснити експертну оцінку стану роботи щодо
профілактики ВІЛ/СНІДу у м. Ладижин та
Тростянецькому районі

протягом
року

12. Забезпечити
контроль
ведення
облікової
документації та збереження лікарської таємниці в
медичних установах області та міста у т.ч. у
кабінетах Довіри (за окремим планом)

протягом
року

Забезпечити роботу виїзної комплексної бригади
фахівців з профілактики та ВІЛ-обстеження
населення
у
складі
лікаря-інфекціоніста,
дерматолога,
епідеміолога,
психолога,,
маніпуляційної медсестри, лаборанта (швидкі
тести), соціального працівника (за окремим планом)
14. Вжити заходів щодо розширення доступу до
антиретровірусної терапії для ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД Вінницької області та міста, в тому
числі через мережу кабінетів Довіри ЗОЗ області:
(Барський,
Томашпільський,
Козятинський,
Жмеринський, Шаргородській райони та м.
Ладижин.)
15. Здійснити експертну оцінку стану роботи щодо
профілактики ВІЛ/СНІДу у районах та містах
області (згідно графіку)

протягом
року

13

16. Організувати заходи по проведенню Всесвітнього
Дня пам’яті померлих від СНІДу та Дня боротьби зі
СНІДом.
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Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу

протягом
року

Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу

І півріччя

Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу

Третя неділя
травня
1 грудня

РОЗДІЛ 6
Робота обласних профільних комісій, рад
6.1. Обласної протиракової експертної комісії
№
1

2

3

4

Назва заходу

Термін
виконання

Стан надання онкологічної допомоги населенню
області у розрізі районів за 2015 рік та шляхи його
26.02.16
покращення на 2016 рік, зокрема укомплектування
районів лікарями-онкологами
Про виконання наказу УОЗ та К від 24.12.2012р.
за № 1354 “Про удосконалення організації надання
онкологічної допомоги населенню у світлі
реорганізації охорони здоров`я ”, звітують окремі
ЦРЛ, ЛПЛ, ОЛІЛ, ЦПМСД.
Виконання наказу МОЗ України № 192 від
29.07.16
07.04.1986 року “Інструкція по формуванню і
диспансерному нагляду груп підвищеного ризику
захворювань злоякісними новоутвореннями та
хворих із передпухлинними захворюваннями”.
Розгляд занедбаних випадків з вини
медпрацівників із запрошенням на засідання
Діагностика та лікування хворих із візуальними
локалізаціями злоякісних новоутворень в області.
Звітують окремі райони.
Раціональне використання УЗД апаратури для
28.10.16
своєчасного виявлення передракових захворювань
та раку, зокрема молочної залози.
Розгляд занедбаних випадків з вини
медпрацівників із запрошенням на засідання
Виконання обласної Програми “Боротьба з
онкологічними захворюваннями до 2016 року” .
Звітують окремі райони
09.12.16

Відповідальний за
виконання
Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом “Онкологія”
Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом “Онкологія”

Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом “Онкологія”

Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом “Онкологія”
Баланівська А.В. –
обласний спеціаліст
УЗД

6.2. Координаційної ради з питань протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу
та наркоманії при облдержадміністрації
№
1

Назва заходу

Термін
виконання
квітень

Стан профілактики поєднаної патології
ВІЛ/туберкульоз в області
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Відповідальний за
виконання
Служивий О.П головний лікар СТМО
«Фтизіатрія»,
Андрушенко С.В. обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Фтизіатрія»,
Матковський І.А. –
головний лікар облас-

Назва заходу

Термін
виконання

2

Стан та надання медичної допомоги ВІЛінфікованим, хворим на СНІД та медичне
забезпечення населення області

згідно
графіку

3

Про стан виконання Обласної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих хворих і
хворих на СНІД на 2016-2020 роки.

згідно
графіку

4

Робота Центру МіО на базі Центру СНІДу

згідно
графіку

5

Заслухати начальників управлінь освіти і науки; у
справах сім’ї та молоді; у справах преси та
інформації щодо впровадження та виконання
Обласної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛінфікованих хворих і хворих на СНІД на 20162020 рр.”
Пропозиції щодо проведення Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом

згідно
графіку

№

6

згідно
графіку

Відповідальний за
виконання
ного Центру профілактики та боротьби зі
СНІДом, обласний
спеціаліст з методичної
роботи з питань попередження ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А. –гоголовний лікар Центру
СНІДу, обласний фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу

7. План роботи відділу бухгалтерського обліку, звітності
та ресурсного забезпечення на 2016 рік
№

Назва заходу

1

Складання фінансової,бюджетної та
іншої звітності розпорядникам та
одержувачам бюджетних коштів

2

Узагальнення помісячної звітності по
заборгованості

3

Складання звітності та аналізу щодо
стану використання коштів субвенцій з
державного бюджету місцевим

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
щокварталь Макеєва С.Г.- начальник
но до 15
відділу бухгалтерського облічисла
ку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер
щомісячно Макеєва С.Г.- начальник
до 15 числа відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного забезпечення - головний
бухгалтер
щомісячно Макеєва С.Г.- начальник
до 5 числа відділу бухгалтерського
обліку, звітності та ресурс50

№

Назва заходу
бюджетам

4

Підготовка документів про передачу
списання основних засобів з балансу
обласних закладів охорони здоров’я

5

Здійснення інспекційних виїздів у
заклади обласного підпорядкування з
перевіркою стану бухгалтерського
обліку

6

Організація навчання головних
бухгалтерів на курсах підвищення
кваліфікації

7

Зведення та аналіз залишків
медикаментів та виробів медичного
призначення, по роках постачання,
отриманих централізовано з МОЗ
України
Зведення та аналіз надходження,
використання та залишків
медикаментів та виробів медичного
призначення по Державних програмах
та закладах отримувачах, які отримані
централізовано з МОЗ України
Проведення змін мереж розпорядників
і одержувачів коштів місцевого
бюджету в органах ГУДКСУ

8

9

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання
ного забезпечення - головний
бухгалтер
протягом Макеєва С.Г.- начальник
року
відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер
протягом Макеєва С.Г.- начальник
року
відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер
червеньМакеєва С.Г.- начальник
серпень
відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер
щомісячно Макеєва С.Г.- начальник
до 10 числа відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер
щокварталь Макеєва С.Г.- начальник
но до 20
відділу бухгалтерського облічисла
ку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер
постійно

Макеєва С.Г.- начальник
відділу бухгалтерського обліку, звітності та ресурсного
забезпечення - головний
бухгалтер

8. Заходи по забезпеченню розвитку інформатизації, комп’ютерізації
галузі охорони здоров’я та запровадженню телемедицини на
Вінниччині
№
1

2

Назва заходу

Термін
виконання
Забезпечити виконання п.14 обласної програми протягом
«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я року
громадян на 2016-2020 роки» щодо розвитку
інформаційно-технологічного забезпечення галузі
охорони здоров’я
Провести
інвентаризацію
програмного І півріччя
забезпечення всіх рівнів надання медичної
допомоги за визначеними напрямками: медична
статистика, економіка та фінанси, лікувально51

Відповідальний
за виконання
Головні
лікарі
ЦРЛ,МТМО, ОЛІЛ,
ЛПЛ,
ЦПМСД,
лікувально-профілактичних закладів
обласного підпорядкування
Житанська О.С. заступник директора ДОЗ - начальник
управління,

профілактична
діяльність
стаціонарна) та інші
3

(амбулаторна,

Забезпечення навчання медичних працівників протягом
всіх рівнів надання медичної допомоги з року
відповідною перевіркою набутих навичок
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Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області
Головні
лікарі
ЦРЛ,МТМО, ЛІЛ,
ЛПЛ,
ЦПМСД,
лікувально-профілактичних закладів
обласного підпорядкування,
Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області

Додаток №1
до Комплексного плану
основних організаційних заходів
Департаменту охорони здоров' я
ОДА
на 2016 рік
ПЛАН
проведення засідань Колегії Департаменту *

№

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Заступники директора
січень
ДОЗ;
начальники відділів
ДОЗ; головні спеціалісти ДОЗ; обласні
спеціалісти;
Железняк В.Д.–
начальник ІАЦМС

1

Розширене засідання колегії: “Про підсумки
діяльності галузі охорони здоров’я області у 2015
році та перспективи на 2016 рік“

2.

Про стан малюкових та перинатальних втрат в
районах за підсумками роботи в 2015 році або
райони за списком за підсумками роботи
поточного 2016 року

лютий

3

Стан надання медичної допомоги ветеранам
війни, в т.ч. учасникам антитерористичної
операції та виконання Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» в Муровано-Куриловецькому,
Піщанському, Погребищенському районах

квітень

4

Підсумки виконання державної, обласної та
міської програм „Репродуктивне здоров’я до 2015
року” у лікувально – профілактичних закладах
області за 2010-2015 роки

квітень
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Марусяк Н.Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Головні спеціалісти
відділу лікувально –
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ та
профільні обласні
спеціалісти.
Марусяк Н.Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ,
Бабійчук В.В. –
начальник Вінницького обласного клінічного госпіталю для
ІВВ
Марусяк Н.Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Бондаренко Т.В.начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню
ДОЗ;
Облас¬ні спеціалісти
з методичної роботи
за фахом: «Акушерство та гінекологія»

№

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання
Кукуруза Л.І.,
«Перинатологія»
Ошовська Т.Т.,
«Неонатологія»
Гомон Р.О., головні
лікарі ЛПЗ
Заступники
директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти
ДОЗ; обласні
спеціалісти;
Железняк В.Д.–
начальник ІАЦМС
Марусяк Н.Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ,
Пірникоза А.В. –
головний лікар ТМО
«ВОЦЕМДМК»
Марусяк Н.Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ,
Служивий О.П головний лікар СТМО
«Фтизіатрія»,
Андрушенко С.В. обласний спеціаліст
відповідальний за
організаційно- методичну роботу за
фахом «Фтизіатрія»
Заступники
директора;
начальники відділів;
головні спеціалісти
ДОЗ; обласні
спеціалісти;
Железняк В.Д.–
начальник ІАЦМС

5

Виїзне засідання Колегії ДОЗ
Стан надання медичної допомоги населенню
Чечельницького району

травень

6

Стан впровадження Закону України «Про
екстрену медичну допомогу» у Вінницькій
області

червень

7

Стан виконання чинних нормативних документів
з питань протидії захворюваності на туберкульоз
Тульчинському, Хмельницькому та
Жмеринському районах

червень

8

Розширене засідання Колегії ДОЗ ОДА : „Про
підсумки діяльності галузі охорони здоров’я
регіону у І півріччі 2016 року та актуальні
завдання на ІІ півріччя поточного року”

липень
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№

Назва заходу

9

Стан виконання обласної програми «Цукровий
діабет» у Іллінецькому, Літинському та
Піщанському районах

10

Стан організації надання високоспецалізованої
дерматовенерологічної допомоги у відділеннях
ВОКШВД, проблеми та перспективи розвитку

11

Спільне засідання Колегії ДОЗ ОДА і
держсанепідслужби області з питання: «Про
впровадження та хід виконання Національної
програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих
та хворих на СНІД на 20016-2020 роки (м.
Вінниця)

55

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Бондаренко
Т.В.серпень
начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню;
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ,
Прудиус П. Г. обласний спеціаліст
відповідальний за
методичну роботу за
фахом «Ендокринологія»,
Фіщук О.О. – обласний спеціаліст відповідальний за методичну роботу за фахом
«Дитяча ендокринологія».
Марусяк Н.Д. –
вересень
заступник директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласні спеціалісти,
Трет’яков М.С.головний лікар
ВОКШВД
жовтень Заступники директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню,
Матковський І.А.
головний лікар Центру
СНІДу, обласний
фахівець з питань
ВІЛ/СНІДу,
Сорочан О. П. –
начальник Головного
управління Держсанепідслужби України у
Вінницькій області (за
згодою)

№

Назва заходу

12

Стан протиракової боротьби у Барському,
Томашпільському районах та м.Ладижині.

13

Про стан надання медичної допомоги хворим з
серцево-судинними та судинно-мозковими
захворюваннями (райони за списком)

14

Спільне засідання з держсанепідслужбою «Про
стан організації та здійснення заходів по
специфічній профілактиці інфекційних
захворювань, серед дитячого та дорослого
населення» (райони за списком ДОЗ)

56

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Заступники
директора
жовтень
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню,
Шамрай В.А. –
головний лікар
облонкодиспансера
листопад Марусяк Н.Д. заступник директора,
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ,
Шершун С.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної роботи за фахом
«Кардіологія»,
Бородій О.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної роботи за фахом
«Неврологія»,
Железняк В.Д.
начальник обласного
ІАЦМС,
Пірникоза А.В. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної роботи з питань
ШМД та екстреної
мед.допомоги
листопад Марусяк Н.Д. заступник директора;
Бондаренко Т.В.начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню;
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ,
Незгода І.І. –
зав.кафедрою дитячих
інфекційних хвороб
ВНМУ ім. Пирогова
(за згодою),
Мороз Л.В. -

№

15

Назва заходу

Термін
виконання

Про стан надання педіатричної допомоги у
Вінницькій області

грудень

Відповідальний за
виконання
зав.кафедрою
інфекційних хвороб
ВНМУ ім. Пирогова
(за згодою),
Сорочан О. П. –
начальник Головного
управління Держсанепідслужби України у
Вінницькій області (за
згодою)
Марусяк Н.Д. заступник директора;
Бондаренко Т.В.начальник відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню
ДОЗ; обласні спеціалісти відповідальні за
організаційно-методичну роботу за окремими
педіатричними
напрямками

*- перелік ЛПЗ, що заслуховуються на засіданнях Колегії, може бути змінений з
урахуванням динаміки показників роботи за попередній період
Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток №2
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА
на 2016 рік
ПЛАН
апаратних нарад Департаменту*

№

Назва заходу

Термін виконання

Співбесіди з керівниками закладів охорони
здоров'я третинного рівня з питань
перспективного розвитку та завдань на
поточний рік

січень, лютий,
березень

1

Стан організації
надання медичної
допомоги
пацієнтам
із
діабетичною
ретинопатією у Вінницькій області

березень

2

58

Відповідальний за
виконання
Марусяк
Н.Д.
–
заступник
директора
ДОЗ;
Житанська
О.С.
заступник директора–
начальник управління
фінансово-економічного забезпечення та
організаційно-кадрової
роботи з персоналом;
Задорожна
О.І.
–
начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги населенню,
обласний
спеціаліст,
відповідальний
за
організаційно-методичну роботу з молодшими спеціалістами з
медичною освітою,
Железняк В.Д. начальник обласного
ІАЦМС
Марусяк
Н.Д.
–
заступник
директора
ДОЗ;
Житанська
О.С.
заступник директора–
начальник управління
фінансово-економічного забезпечення та
організаційно-кадрової
роботи з персоналом;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу,
Швидюк
С.І.
головний
спеціаліст
ДОЗ,
Прудиус
П.Г.
обласний
спеціаліст

3

4

Стан укомплектування бригад ШМД
відповідно до вимог
Постанови КМ
України №1114 від 21.11.2014року «Про
затвердження Типового положення про
бригаду екстреної (швидкої) медичної
допомоги»

Про стан виконання рішення колегії
Департаменту ОЗ та К ОДА від 24 вересня
2015 року «Про стан протиракової боротьби
у
Гайсинському,
Липовецькому
та
Тиврівському районах»
Про реєстрацію смертності населення від
хвороб системи кровообігу (райони за
списком)

квітень

травень

червень

5

Стан
надання
спеціалізованої
протитуберкульозної допомоги населенню
області

червень

6

59

відповідальний
за
методичну роботу за
фахом
«Ендокринологія»
Пірникоза
А.В.
–
обласний
спеціаліст,
відповідальний
за
проведення методичної роботи з питань
ШМД та екстреної
мед.допомоги,
головний лікар ТМО
«ВОЦЕМДМК»
Шамрай В. А. –
головний лікар обласного онкодиспансера
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст Департаменту
охорони здоров'я обл.держадміністрації,
Шершун С.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний
за
проведення
методичної роботи за
фахом «Кардіологія»,
Бородій О.М. - обласний
спеціаліст, відповідальний
за
проведення
методичної роботи за
фахом «Неврологія»,
Железняк В.Д.- начальник обласного ІАЦМС,
Музика М.М.- обласний
спеціаліст, відповідальний
за
проведення
методичної роботи за
фахом «Патологоанатомія»
Марусяк
Н.Д.
–
заступник
директора
ДОЗ;
головні
спеціалісти
відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги
дитячому
населенню;
Служивий О.П головний лікар СТМО
«Фтизіатрія»,
Гандзейчук
Т.В.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом «Фтизіопедіат-

Стан організації надання медичної допомоги
пацієнтам із діабетичною ретинопатією та
стан реєстрації та обліку цукрового діабету
та його ускладнень у ЛПЗ Вінницької
області

липень

7

Стан
оплати
праці
спеціалістів
–
консультантів в ЛПЗ області за 1 півріччя
2016 року

липень

8

Надання амбулаторної та стаціонарної
медичної
допомоги
дівчаткам
з
гінекологічною патологією на всіх рівнях
серпень

9
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рія
Головні
спеціалісти
відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги управління
лікувально-профілактичної
допомоги
населенню ДОЗ;
Прудиус
П.Г.
обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну роботу за
фахом
«Ендокринологія»
Капшук Н.І. - обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну роботу за
фахом
«Офтальмологія»
Житанська
О.С.
заступник директора–
начальник управління
фінансово-економічного забезпечення та
організаційно-кадрової
роботи з персоналом;
Ульяновська Л.В. –
заступник начальника
управління – начальник
відділу,
Жупанов
О.Б.
–
головний
лікар
Вінницької ОКЛ ім.
Пирогова,
Пірникоза
А.В.
–
обласний
спеціаліст,
відповідальний
за
проведення методичної роботи з питань
ШМД та екстреної
мед.допомоги,
головний лікар ТМО
«ВОЦЕМДМК»
Марусяк
Н.Д.
–
заступник
директора
ДОЗ;
Бондаренко
Т.В.начальник
відділу
лікувально-профілактичної допомоги дитячому
населенню
ДОЗ;
Кукуруза
І.Л.
обласний
спеціаліст

відповідальний
за
методичну роботу за
фахом «Акушерство та
гінекологія»,
Антонюк
Н.І.
обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну роботу за
фахом
«Дитяча
гінекологія»
Про стан роботи ЛПЗ області в розділі
Швидюк
С.І.
фармаконагляду (ЛПЗ за списком)
головний
спеціаліст
ДОЗ,
10
жовтень
Степанюк Г.І. - проф..
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, РВ ДЕЦ МОЗ
України (за згодою)
Стан надання невідкладної медичної
Пірникоза
А.В.
–
допомоги в області
обласний
спеціаліст,
відповідальний
за
проведення методич11
грудень
ної роботи з питань
ШМД та екстреної
мед.допомоги,
головний лікар ТМО
«ВОЦЕМДМК»
*- перелік ЛПЗ, що заслуховуються на апаратній нараді, може бути змінений з
урахуванням динаміки показників роботи за попередній період

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 3
До Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ на 2016 рік

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 4
до Комплексного плану
основних організаційних заходів
ДОЗ ОДА на 2016рік

ПЛАН
спільних науково - практичних конференцій та семінарів Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (інших установ)
і Департаменту охорони здоров’я та курортів ОДА
№

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

Назва заходу
Науково-практична
конференція:
«Профілактична медицина – сучасні технології»
Науково-практична конференція: «Терапія 2016:
досягнення та перспективи»
Обласний
науково-практичний
симпозіум
«Сучасна гастроентерологія, актуальні питання
діагностики, лікування, профілактики»
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Стандарти діагностики та лікування в клініці
внутрішніх хвороб»
Науково-практична конференція «Стандарти
діагностики та лікування розповсюджених
захворювань внутрішніх органів»
Конференція
МОЗ
України
«Міждисциплінарний
підхід
до
терапії
внутрішніх хвороб» в форматі телемосту
Обласна
науково-практична
конференція
«Вибрані питання реабілітації та вторинної
профілактики хронічних захворювань»
Засідання обласної школи ревматологів
Науково-практична конференція: «Загальна
практика-сімейна медицина: організація, сучасні
стандарти діагностики та лікування»
Науково-практичний
семінар
«Актуальні
питання подолання грипу»
Виїзний семінар «Медичні стандарти лікування
внутрішніх хвороб у клінічній практиці
сімейного лікаря»
Щомісячні засідання школи-семінару для
лікарів ЗПСМ
Виїзні кущові семінари: «Школа кардіології»

14

Виїзні засідання «Школи по програмі боротьби
з цереброваскулярною патологією»

15

Засідання обласного терапевтичного товариства

16

Виїзні семінари «Сучасні аспекти медичної

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

Березень

ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА

Квітень

ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА

25 Травня

ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА

Березень
Березень

МОЗ України, ДОЗ ОДА
18 Травня
Травень Червень
Червень,
Жовтень
Жовтень
Вересень –
Жовтень

ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
МОЗ України, ДОЗ ОДА

05 Жовтня
Протягом року
Протягом року
Протягом року
(згідно розробленого графіку)
Протягом року
Протягом року
63

ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,

17
18

допомоги дитячому населенню»
Науково-практичні семінари для лікарів ЗПСМ
та педіатрів «Актуальні питання педіатрії»
Засідання обласного товариства неонатологів

Щомісячно
Щоквартально

ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА

Примітка: перелік науково – практичних конференцій, включених до Комплексного плану заходів ДОЗ, є
підставою для відрядження лікарів з метою їх участі у роботі зазначених заходів

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 5
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2016рік

ПЛАН
проведення семінарів для
заступників головних лікарів по медичній частині (заклади первинного
вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги)
№
1.

2.

3.

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Принципи діагностики та лікування хворих на І півріччя Стойка В.В. – заступник
гострі респіраторні вірусні захворювання та грип.
головного лікаря по
медичній роботі ВОКЛ
ім. М.І.Пирогова
Правила відбору та направлення на обстеження ІІ півріччя Стойка В.В. – заступник
та лікування хворих в КЗ «Вінницький
головного лікаря по
регіональний
клінічний
лікувальномедичній роботі ВОКЛ
діагностичний
центр
серцево-судинної
ім. М.І.Пирогова
патології».
ІІ квартал Височанська Т.Г. Алгоритм надання допомоги хворим з
цереброваскулярною патологією та
завідуюча 22 відділенням
запровадження реєстру хворих, які перенесли МІ
ВОПНЛ ім. акад..
О.І.Ющенка

4.

ІV квартал Степанюк Г.І. - проф.
ВНМУ ім. М.І.Пирогова,
РВ ДЕЦ МОЗ України
(за згодою)

Порядок здійснення фармаконагляду в ЛПЗ
області

Примітка:
1) У разі необхідності до плану можуть бути внесені зміни, обумовлені важливістю тієї чи іншої проблеми.
2) За окремим графіком заст. по медичній частині будуть запрошуватись на профільні обласні конференції.

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 6
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2016рік

ПЛАН
проведення семінарів для
працівників інформаційно-аналітичної служби
№
1.
2.

3.

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
березень
1
Підсумки подання статистичних звітів про діяльність
Железняк В.Д. – начальзакладів охорони здоров’я області за 2015 рік
ник ІАЦМС
Проводити постійно діючий семінар з актуальних протягом Железняк В.Д.- начальник
питань медичної статистики з висвітленням
року
ІАЦМС
матеріалів на вебсайті обласного МСІАЦ
листопад Железняк В.Д.- начальник
Про складання і подання ЛПУ області статистичних
звітів за 2016 рік
ІАЦМС
Примітка: в плані семінарів можуть бути внесені зміни, викликані об'єктивними причинами.

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 7
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2016рік

План проведення семінарських занять для економістів
у 2016 році
№
1.

2.

3.

4.

5.

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Зміни до бюджетного законодавства України
лютийЖитанська О.С. –
березень заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління
Окремі питання використання бюджетних коштів у березень- Житанська О.С. –
2016 році
листопад заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління
Обговорення до формування проекту бюджету на 2017 вересень- Житанська О.С. –
рік та прогнозних показників на 2018-2019 роки
грудень заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління
Окремі питання завершення бюджетного року
листопад- Житанська О.С. –
грудень заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління
Обговорення показників до програм по програмно- вересень- Житанська О.С. –
цільовому методу формування бюджету на 2017 рік
грудень заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління

Примітка: В програму семінарських занять можуть бути внесені зміни. Дата узгоджується за місяць
до проведення семінару.

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 8
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2016рік

ПЛАН
заходів по удосконаленню роботи
з медсестринства в області
№
п/п
1.

1.1

Тематика
Проведення обласних
тематичних конференцій для
молодших спеціалістів з
медичною освітою:
Підведення
підсумків
діяльності
служби
медсестринства
у
Вінницькій області за 2015
рік та визначення основних
напрямків її удосконалення
на 2016 рік.

Дата
проведення

Відповідальний
за проведення

березень 2016
року

Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної
допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну
роботу
з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА,
директор
обласного
центру
післядипломної
освіти
медичних
працівників
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова
Директори медичних коледжів
Координаційна
рада
з
питань
медсестринства Вінницької області
Задорожна О.І. – начальник управління
лікувально-профілактичної
допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну
роботу
з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Семенець Г.І.-заступник головного
лікаря з медсестринства ВОДКЛ
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова
Директори медичних коледжів
Координаційна
рада
з
питань
медсестринства Вінницької області
Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА

1.2

Навчальний семінар для
медичних сестер Центрів
ПМСД з актуальних питань
проведення профілактичних
щеплень серед дитячого
контингенту населення
( на базі ОДКЛ)

квітень
2016 року

1.3

Навчальний семінар
"Профілактика ВІЛ-інфекції
та вірусних гепатитів В і С
на робочому місці для
медичних працівників" (на
базі обласної клінічної
лікарні ім.Пирогова)

квітень 2016
року
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1.4

1.5.

2

3

Навчальний семінар « Про
затвердження Методичних
рекомендацій ведення
обліку лікарських засобів та
медичних виробів у закладах
охорони здоров’я »,
затверджених наказом МОЗ
України № 635 від
09.09.2014р. та впровадження їх у закладах охорони
здоров’я всіх рівнів
Навчальний семінар з
питань профілактики
внутрішньолікарняної
інфекції

червень
2016 року

Розвиток професійних
сестринських об’єднань:
Здійснення заходів щодо
сприяння діяльності
«АМЕДС» області та інших
об’єднань медсестринства в
закладах охорони здоров'я
всіх рівнів галузі охорони
здоров’я та залучення їх до
участі в роботі по розвитку
медсестринства.
Підготовка та проведення
обласного конкурсу
професійної майстерності
медичних сестер «Краща за
фахом»

протягом
2016 року

Матковський І.А.- головний лікар
обласного Центру профілактики та
лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова
Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова

.

вересень
2016р

Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова
Семенець Г.І.- заступник головного
лікаря з медсестринства ОДКЛ
Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова

травень червень
2016 року

Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова,
директор обласного центру
післядипломної освіти медичних
працівників
Координаційна рада з питань
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медсестринства Вінницької області
4

4.1

4.2

Проведення виїзних
засідань Координаційної
ради в ЛПЗ області:
Спільна навчальна нарадасемінар за участю фахівців
Гайсинського медичного
коледжу з питань розвитку
медсестринства на
Вінниччині на базі
Гайсинської ЦРЛ ( за участю
районів за списком)
Спільна навчальна нарадасемінар за участю фахівців
Погребищенського
медичного коледжу на базі
Хмільницької ЦРЛ (райони
за списком)

5

Проведення засідань
Координаційної ради з
питань розвитку
медсестринства при
Департаменті охорони
здоров’я та курортів
облдержадміністрації

6

Забезпечення виконання
планів підвищення
кваліфікації та проведення
атестації молодших
спеціалістів з медичною
освітою за спеціальностями
згідно до наказу МОЗ
України від 23.11.2007 року

Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
травень
освітою ДОЗ ОДА
2016 року
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова,
директор обласного центру
післядипломної освіти медичних
працівників
Директори медичних коледжів
Координаційна рада з питань
медсестринства Вінницької області
листопад 2016 Заступники головних лікарів з
року
медсестринства, головні медичні сестри
ЛПЗ області
щоквартально Задорожна О.І. –начальник управління
згідно до
лікувально-профілактичної допомоги
річного плану населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова,
директор обласного центру
післядипломної освіти медичних
працівників
Директори медичних коледжів
протягом року Задорожна О.І. –начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
обласний спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу з
молодшими спеціалістами з медичною
освітою ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. – президент ВОГО
«АМЕДС», заступник головного лікаря
з медсестринства ВОКЛ ім. Пирогова,
директор обласного Центру
післядипломної освіти медичних
працівників;
Заступники головних лікарів з
медсестринства, головні медичні сестри
ЛПЗ області

Заступник директора ДОЗ

Н.Д. Марусяк
70

Додаток 9
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2016рік

ПЛАН-ГРАФІК
проведення перевірок закладів охорони здоров`я області усіх форм
власності з питань експертизи тимчасової непрацездатності
на 2016 рік (по кварталах)
№

квартал

1

І квартал

2

ІІ квартал

3

ІІІ квартал

4

ІV квартал

заклад
ЗОЗ Літинського району
ЗОЗ Хмільницького району
ЗОЗ Немирівського району
Козятинська ОЛВЛ
Жмеринська ОЛВЛ
МКЛ № 2
Могилів Подільський районний центр ПМСД
(контроль)
Вінницький районний центр ПМСД (контроль)
ЗОЗ Гайсинського району
ЗОЗ Муровано-Куриловецького району
ЗОЗ Томашпільського району
Лінійна лікарня ст. Вапнярка
Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований
ендокринологічний центр
Лікарня з поліклінікою УМВС
Вінницький обласний наркологічний
диспансер «Соціотерапія»
ЗОЗ Шаргородського району
ЗОЗ Чернівецького району
ЗОЗ Крижопільського району
ВОСТМО «Фтизіатрія»
Барська обласна туберкульозна лікарня
Козятинська обласна туберкульозна лікарня
Крижопільська обласна туберкульозна лікарня
Могилів Подільська обласна туберкульозна лікарня
Кістково-туберкульозний санаторій для дорослих
«Северинівка»
Вінницький обласний протитуберкульозний диспансер
№2
ЗОЗ Оратівського району
ЗОЗ Липовецького району
ЗОЗ Іллінецького району
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня
УНДІРІ ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Вінницьке КЕПОП
ВМКЦ Центрального регіону МО України

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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