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

Назва заходу

Термін
виконання

Здійснити аналіз роботи закладів охорони здоров'я
області третинного рівня надання медичної допомоги
за 2017 рік з визначенням резервів для подальшого
підвищення
доступності
медичної
допомоги
населенню у 2018 році. Підготувати аналітичну
довідку та довести її до відома органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування регіону

2.

Провести розширене засідання Колегії Департаменту:
"Підсумки роботи галузі охорони здоров'я області за
2017 рік та завдання на 2018 рік" та підсумкові
наради фахівців за фахом терапія, хірургія,
акушерство та гінекологія.

3.

Забезпечити своєчасне прийняття та подання на
рівень МОЗ України статистичних звітів про діяльність закладів охорони здоров'я області за 2017 рік

4.

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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Відповідальний
за виконання
до 03.03.18р. Заступники
директора,
начальники
управлінь,
начальники відділів
ДОЗ;
Железняк В.Д.начальник КУ
«ІАЦМС Вінницької
області»
лютий
Заступники
директора;
начальники
управлінь,
головні спеціалісти
ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу
за фахами;
Железняк В.Д.начальник КУ
«ІАЦМС Вінницької
області»
лютий
Железняк В.Д. начальник КУ
«ІАЦМС
Вінницької області»
протягом Заступники
року
директора;
начальники
управлінь,
начальники
відділів; головні
спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу
за фахами;
головні лікарі
ЛПЗ області

5.

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

протягом
року

6.

З метою визначення конкретних заходів щодо
поліпшення медичного обслуговування населення,
діяльності закладів охорони здоров'я області,
розв‘язання проблемних питань медичної галузі у
поточному році провести медичні ради в ЛПЗ області

лютий

7.

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

8.

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

листопадгрудень
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Заступники
директора;
начальники
управлінь, головні
спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу
за фахами
Директор
Департаменту
охорони здоров‘я
Вінницької міської
ради; головні лікарі
обласних ЛПЗ,
ТМО, ЦРЛ, ОЛІЛ,
ЛПЛ, МТМО,
ЦПМСД
Заступники
директора ДОЗ;
начальники
управлінь,
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,
Макеєва С.Г. –
начальник відділу
бухгалтерського
обліку, звітності та
ресурсного
забезпечення –
головний
бухгалтер,
Железняк В.Д. –
начальник КУ
ІАЦМС Вінницької
області; директор
департаменту
охорони здоров‘я

9.

Формування заявок регіону на вироби медичного
призначення, лікарські засоби в рамках виконання
державних цільових програм та заходів програмного
характеру

10. Продовжити роботу щодо контролю за акредитацією
медичної практики в лікувально-профілактичних
закладах області

11. 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»

12. 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
13. З метою здійснення функції зовнішнього контролю за
якістю медичної допомоги в лікувально профілактичних закладах області здійснювати
комісійні виїзди в лікувально-профілактичні заклади
області.
За результатами виїздів акти направляти у відповідні
органи виконавчої влади для реагування
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Вінницької міської
ради; головні лікарі
ЦПМСД, ЦРЛ,
МТО,ЛПЛ,ОЛІЛ
згідно листів Заступники
МОЗ
директора ДОЗ;
України начальники
управлінь,
начальники
відділів; головні
спеціалісти ДОЗ;
обласні спеціалісти
відповідальні за
методичну роботу
за фахами
протягом Марусяк Н.Д. року
заступник
директора ДОЗ;
Железняк В.Д. –
начальник ІАЦМС
Вінницької області
протягом Марусяк Н.Д. року
заступник
директора;
начальники
управлінь,
начальники
відділів; головні
спеціалісти ДОЗ;
обласні фахівці з
відповідних
профілів,
Железняк В.Д. –
начальник КУ
ІАЦМС Вінницької
області
протягом Обласні фахівці,
року
відповідальні за
організаційнометодичну роботу
за фахами
протягом
року

Заступники
директора;
начальники
управлінь,
начальники
відділів; головні
спеціалісти ДОЗ;
обласні фахівці з
відповідних
профілів,

14. Створити робочу групу Департаменту у складі
профільних обласних спеціалістів та фахівців ВНМУ
ім. М.І. Пирогова (за згодою) з метою рецензування
медичних карт стаціонарних та амбулаторних
хворих, в т.ч. і в частині якості надання медичної
допомоги хворим з серцево–судинною та судинно
мозковою
патологією
в ЛПЗ області
та
відповідності призначеного лікування вимогам
діючих профільних протоколів надання медичної
допомоги

протягом
року

15. Забезпечити систематичну роботу ЛКК (відповідно до
наказу ДОЗ ОДА від 03.01.2018 р
№7 «Про
впорядкування організації та проведення експертизи
тимчасової
непрацездатності
в
лікувальнопрофілактичних закладах Вінницької області»),
клініко-патологоанатомічних конференцій, медичних
рад, КЕК в питаннях контролю якості лікувальнодіагностичного процесу.

постійно

16. 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

щорічно

6

спеціалісти кафедр
Вінницького
національного
медичного
університету
ім.М.І.Пирогова (за
згодою)
Задорожна О.І.начальник
управління,
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ ОДА,
Профільні обласні
фахівці,
відповідальні за
методичну роботу
за фахом за
терапевтичним
напрямком,
співробітники
профільних кафедр
ВНМУ ім.
М.І.Пирогова
(за згодою)
Марусяк Н.Д. заступник
директора
Задорожна О.І.начальник
управління,
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 обласного
підпорядкування
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ ОДА;
Бондар Н.Б. -

лікарських засобів, використання в лікувальнодіагностичному
процесі
лікарських
засобів,
затверджених локальними формулярами лікарських
засобів.
Забезпечити
персональну
відповідальність
за
використання в підвідомчих закладах локальних
формулярів лікарських засобів.

17. Організувати вивчення для наступного впровадження
в області наказу МОЗ України від 04.01.2018 р №13
«Про деякі питання застосування україномовного
варіанту
міжнародної
класифікації
первинної
медичної допомоги ІСРС-2-Е»

18. Підготувати аналітичний підсумок діяльності окремих
служб : терапевтичної служби (в т.ч. відповідних
спеціальних служб), сімейної медицини, хірургічної,
педіатричної, акушерсько-гінекологічної служб тощо
– аналітичні довідки, профільні семінари. Визначити
пріоритетні завдання діяльності служб на 2018 рік.
Підсумки та перспективи функціонування служб
обговорити на засіданні профільних нарад.
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Протягом
року

березень

головний спеціаліст
ДОЗ ОДА;
Департамент
охорони здоров‘я
Вінницької міської
ради,
головні лікарі
ЦРЛ,МТМО, ОЛІЛ,
ЛПЛ, ЦПМСД,
лікувальнопрофілактичних
закладів обласного
підпорядкування
Заступники
директора;
начальники
управлінь,
начальники
відділів; головні
спеціалісти ДОЗ
ОДА; обласні
фахівці з
відповідних
профілів,
Гайдаш А.Р. –
головний спеціаліст
ДОЗ ОДА;
Департамент
охорони здоров‘я
Вінницької міської
ради, головні лікарі
Центрів ПМСД
Задорожна
О.І.начальник
управління лікувальнопрофілактичної
допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
Бондаренко Т.В. начальник відділу
лікувально
–
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ;
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ,
Кукуруза І.Л.обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення

19. Забезпечити контроль за функціонуванням системи
фармаконагляду в області спільно з представництвом
з фармаконагляду ДЕЦ МОЗ України у Вінницькій
області

протягом
року

методичної роботи
за фахом
«Акушерство та
гінекологія»,
Жовнір Т.Г. головний спеціаліст
ДОЗ з питань
надання хірургічної
допомоги
населенню
Гайдаш А.Р. головний спеціаліст
ДОЗ з питань
сімейної медицини,
обласні спеціалісти,
відповідальні за
проведення
методичної роботи
за фахом
Швидюк С.І. головний спеціаліст
Департаменту
охорони здоров'я
ОДА;
обласні профільні
спеціалісти;
проф.Степанюк Г.І.
– керівник
представництва з
ФН ДЕЦ МОЗ
України у
Вінницькій області.
(за згодою)
Костенко І.М. головний лікар
ВОЦ МСЕ

20. Забезпечити постійний моніторинг за основними протягом
показниками роботи МСЕ в 2018 році, а саме
року
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
21. Здійснювати моніторинг виконання національних, щоквартально Заступники
державних, галузевих та відповідних обласних
директора;
програм, а також комплексних заходів у галузі
начальники
охорони здоров‘я.
управлінь,
Аналітичні матеріали направляти в обласну Раду,
начальники
облдержадміністрацію, МОЗ України (у визначені
відділів; головні
терміни), виносити на обговорення на засідання
спеціалісти ДОЗ;
Колегії, обласних нарад з фахівцями (за окремим
Железняк В.Д .планом)
начальник ІАЦМС
8

22. у Забезпечити повне і своєчасне виконання «Плану
спільних науково - практичних конференцій ВНМУ
ім. М. І. Пирогова та Департаменту охорони здоров‘я
ОДА» та «Плану обласних та міжрайонних науково практичних конференцій» (додаток 3)
23. Забезпечити розгляд звернень, відповідно до Закону
України «Про звернення громадян»

протягом
року

24. Забезпечити контроль за виконанням вимог чинних
нормативних документів щодо продовження дії
системи реімбурсації у Вінницькій області

постійно

9

протягом
року

Вінницької області;
обласні спеціалісти
відповідних
профілів
Заступники
директора;
начальники
управлінь, головні
спеціалісти ДОЗ
Заступники
директора,
начальники
управлінь,
начальники
відділів; головні
спеціалісти ДОЗ,
обласні профільні
спеціалісти, головні
лікарі закладів
охорони здоров'я
Марусяк Н.Д. заступник
директора ДОЗ;
Житанська О.С.заступник
директора ДОЗ;
Задорожна О.І.начальник
управління
лікувальнопрофілактичної
допомоги
населенню,
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ ОДА,
профільні обласні
спеціалісти
Гайдаш А.Р. головний спеціаліст
ДОЗ з питань
сімейної медицини,
Прудиус П.Г. обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Ендокринологія»,
Побережець Г.В. обласний
спеціаліст,
відповідальний за

проведення
методичної роботи
за фахом
«Пульмонологія»,
Распутіна Л.В.обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіологія»

РОЗДІЛ 2
План роботи відділу фінансування та планування
№

1

2

3

4

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Підготовка матеріалів до бюджетного запиту та
Листопад Житанська О.С. проекту рішення обласної Ради про затвердження
2017р
заступник директора
обласного бюджету на 2018 рік
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу
Планування в обласному бюджеті, в межах
при
Житанська О.С. затверджених обсягів коштів на охорону здоров‘я, формуванні заступник директора
видатків на фінансування обласних програм в
бюджетного ДОЗ ОДА –
розрізі виконавців
запиту
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу
Формування річного розпису бюджету на 2018 рік, протягом 15 Житанська О.С. та пропозицій щодо обсягів помісячного розпису
днів після заступник директора
асигнувань закладів обласного підпорядкування на затвердженн ДОЗ ОДА –
2018 рік для подальшого затвердження Вінницькою я обласного начальник
ОДА
бюджету на управління;
2018р.
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу
Складання зведених економічних річних звітів
січень Житанська О.С. закладів охорони здоров‘я області за 2016 рік
лютий
заступник директора
2018 року ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
10

5

Узагальнення помісячних планів асигнувань протягом
закладів охорони здоров"я області на 2018 рік в місяця після
розрізі КЕКВ, узгодження з розпорядниками коштів
затвердження
бюджетного
розпису

6

Затвердження кошторисів доходів та видатків
закладів обласного підпорядкування, штатних
розписів на 2018 рік

протягом
місяця після
затвердження
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 2018 рік, з
урахуванням зауважень

до 01 липня
2018р

8

Формування та затвердження лімітів використання
енергоносіїв, паливо-мастильних матеріалів закладів
обласного підпорядкування на 2018 рік

під час
затвердження
кошторисів
доходів і
видатків

9

Звірка з Департаментом фінансів ОДА та органами
Державної казначейської служби у Вінницькій
області скориговані плани по загальному та
11

щомісяця

начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
БрильА.М.- начальник
Центру технічного та
фінансового нагляду
за діяльністю закладів
охорони здоров‘я,
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС.
Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА –

спеціальному фондах(в т.ч. в розрізі видів
надходжень)

начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС.
10 Проведення аналізу раціонального використання
Щоквар- Житанська О.С. коштів у закладах охорони здоров‘я , установах
тально за заступник директора
освіти і культури, підпорядкованих Департаменту,
окремим ДОЗ ОДА –
відповідно кошторисних асигнувань на 2018 рік на списком начальник
оплату праці, паливно-мастильні матеріали,
установ управління;
енергоносії, комунальні послуги, обладнання,
Поліщук Л.В. –
капітальний ремонт та реконструкцію приміщень,
заступник начальника
споруд, обладнання та перевірка обґрунтованості
управління –
розрахунків з виїздом у заклади
начальник відділу;
Інформувати апаратну нараду Департаменту
Бриль А.М.начальник Центру
технічного та
фінансового нагляду
за діяльністю закладів
охорони здоров‘я,
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
11 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 –
обсягів коштів в умовах жорсткого режиму економії закладів начальник
бюджетних коштів. Інформувати апаратну нараду
управління;
Департаменту
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
12 Аналіз звітів використання бюджетних коштів
щомісяця Житанська О.С. закладами охорони здоров‘я області, освіти,
заступник директора
культури, підпорядкованих Департаменту, в тому
ДОЗ ОДА –
числі за обласними програмами
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
13 Коригування місячних та річних асигнувань
щомісяця Житанська О.С. закладів обласного підпорядкування відповідно до до 15 числа заступник директора
обґрунтованих письмових пропозицій закладів не
місяця
ДОЗ ОДА –
12

раніше 01 липня 2018 року (крім випадків
незалежних від діяльності закладів)

14 Відстеження регуляторних актів

15 Коригування штатних розписів

16 Підготовка матеріалів до розпорядження голови
ОДА для затвердження тарифів на платні послуги.
Проведення круглого столу

13

наступного начальник
за звітним управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
розпорядники коштів
обласного бюджету
Щоквар- Житанська О.С. тально
заступник директора
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
у терміни Житанська О.С. визначені заступник директора
наказами ДОЗ ОДА –
Департа- начальник
менту
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники
обласного бюджету
постійно Житанська О.С. протягом заступник директора
року
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук Л.В. –
заступник начальника
управління –
начальник відділу;
спеціалісти
відділу економічної
статистики ІАЦМС;
керівники закладів
обласного
підпорядкування розпорядники
обласного бюджету

17 Формування бюджетного запиту на 2018 рік

протягом
місяця після
надходження
розрахункових
матеріалів

18 Навчання спеціалістів закладів охорони здоров‘я
щодо проведення розрахунку вартості
пролікованих хворих

14

серпеньлистопад
2018р.

Житанська О.С. заступник директора
ДОЗ ОДА –
начальник
управління;
Поліщук 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;
Поліщук 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
№

1.

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

Забезпечення проведення щоквартальних нарадсемінарів для працівників кадрових служб ЗОЗ
області всіх рівнів надання медичної допомоги
4.

15

Термін
виконання
Щоквартально

Відповідальний за
виконання
Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області
щомісяця
Житанська О.С. заступник
директора ДОЗ
ОДА – начальник
управління;
Парчевський О.В. –
начальник відділу
роботи з
персоналом та
мобілізаційної
роботи ДОЗ ОДА
Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області
щомісяця
Житанська О.С. заступник
директора ДОЗ
ОДА – начальник
управління;
Парчевський О.В. –
начальник відділу
роботи з
персоналом та
мобілізаційної
роботи ДОЗ ОДА;
Железняк В.Д .начальник ІАЦМС
Вінницької області
щоквартально Парчевський О.В. –
начальник відділу
роботи з
персоналом та
мобілізаційної
роботи ДОЗ ОДА;
Вінцьковська Н.І.заступник
начальника ІАЦМС
Вінницької області

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

2.

3.

4.

Назва заходу

Термін
виконання
Здійснювати виїзди в райони області з метою протягом
року
перевірки стану експертизи тимчасової втрати
працездатності та надання практичної допомоги
головам ЛКК. За результатами направляти
інформаційні листи в ЛПЗ області.
Забезпечити моніторинг кількісної і якісної видачі
листків
непрацездатності,
запровадивши
ряд
спільних організаційних заходів
Проводити
контроль
якості
видачі
листів
непрацездатності, а також дані моніторингу видачі
листків непрацездатності, що подають на рівень
виконавчої
дирекції
Вінницького
обласного
відділення Фонду та виконання діючих директивних
документів по тимчасовій непрацездатності.
Проводити контрольні огляди осіб, визнаних
інвалідами міжрайонними та спеціалізованими
МСЕК, з наступним аналізом причин розходження
експертних рішень первинних та обласних МСЕК

постійно

Провести «День експерта» з заступниками головних
лікарів з ЕТН, головами ЛКК лікувальнопрофілактичних закладів області

ІІ квартал

5.

Продовжити роботу із запровадження індивідуальних
програм реабілітації інвалідів, з відповідним
моніторингом їх виконання. За їх результатами
направляти інформаційні листи ЛПЗ області

6.

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 (МогилівПодільський та інші р-ни, за потреби)
16

протягом
року

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

Колодько В. С. –
обласний спеціаліст
ІV квартал з методичної
роботи з питань
експертизи
тимчасової
непрацездатності.
протягом
Начальники
року
відділів, головні
спеціалісти ДОЗ
ОДА за напрямками
Костенко І.М. головний лікар
ВОЦ МСЕ
Головні лікарі ЛПЗ
області
протягом
Головні лікарі
року
вторинного рівня
надання медичної
допомоги області
Матковський І.А.
головний лікар
Центру СНІДу,
обласний фахівець з

питань ВІЛ/СНІДу
7

8

9

10

11

Постійно контролювати роботу ЛПЗ області по
активно – пасивній імунізації населення проти
правця
Проводити моніторинг з щоквартальним аналізом
основних показників роботи профільних служб
(хірургічної, терапевтичної, педіатричної, служб)
амбулаторно – поліклінічних підрозділів закладів
охорони здоров»я
Забезпечити систематичний контроль за
дотриманням вимог клінічних протоколів медичної
допомоги хворим при наданні амбулаторної
допомоги
Забезпечити продовження роботи по виявленню
факторів ризику серцево-судинних захворювань
(гіперхолестеринемія, надлишкова вага та АГ) з
послідуючою маршрутизацією хворих відповідно до
профільних протоколів надання медичної допомоги

протягом
року

Продовжити роботу по уточненню реєстрів хворих з
серцево-судинною патологією, БА, ЦД.

постійно
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протягом
року

протягом
року

постійно

Жовнір Т.Г.. головний спеціаліст
ДОЗ
Головні спеціалісти
ДОЗ ОДА

Профільні обласні
спеціалісти ДОЗ
ОДА
ДОЗ ВМР,
головні лікарі
ЦПМСД,
Федик В.С. –
головний спеціаліст
ДОЗ,
Распутіна Л.В.обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіологія»,
професор ВНМУ ім.
М.І. Пирогова
ДОЗ ВМР, головні
лікарі ЦРЛ, ОЛІЛ,
ЛПЛ, ЦПМСД,
Федик В.С. –
головний спеціаліст
ДОЗ ОДА,
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ ОДА,
Распутіна Л.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіологія»,
проф. ВНМУ ім.
М.І. Пирогова
Побережець Г.В.обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом

12

13

13.1

13.2

13.3

« Пульмонологія» ,
Гладких В.Ю. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіохірургія»,
Прудиус П.Г. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«ендокринологія»,
Железняк В.Д.начальник ІАЦМС
Вінницької області
протягом
Распутіна Л.В. –
Запровадити реєстри пацієнтів з легеневою
року
обласний
артеріальною гіпертензією, перенесеними ЧКВ,
спеціаліст,
АКШ, протезованими клапанами серця, пацієнтів, що
відповідальний за
потребують імплантації/реімплантації ЕКС
проведення
методичної роботи
за фахом
«кардіологія»
В рамках субпроекту Вінницької області та Світового банку "Складова розвитку
системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної
допомоги хворим із серцево-судинною патологією":
Проводити постійний моніторинг ефективності
постійно Головні лікарі
використання медичного обладнання (окремо,
ЦПМСД,
закупленого за кошти регіонального субпроекту )
ЦРЛ,ОЛІЛ, ЛПЗ
для цілодобових 24\7 дистанційних консультацій
області
електрокардіограм. За результатами
проводити
ДОЗ Вінницької
щомісячні звірки з відповідним підрозділом КУ
міської ради,
ТМО
«Вінницький обласний центр екстреної
Пірникоза А.В. обласний спеціаліст,
мед.допомоги та медицини катастроф»
відповідальний за
проведення
методичної роботи з
питань ШМД та
екстреної
мед.допомоги
постійно
Головні лікарі
Дотримуватись алгоритму взаємодії закладів
ЦПМСД,
охорони здоров‘я первинної медико-санітарної
ЦРЛ,ОЛІЛ,
допомоги, вторинного та третинного рівнів надання
ЛПЗ області,
медичної допомоги, підрозділів екстреної медичної
КУ ТМО
допомоги та медицини катастроф клінічних
«ВОЦЕМДта МК»
протоколів надання медичної допомоги і маршрутів
пацієнта при серцево-судинній патології, особливо
при гострих станах.
щокварГоловні лікарі
Покращити якість диспансерного спостереження та
18

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

амбулаторного лікування хворих з хронічними
хворобами системи кровообігу з метою зменшення
смертності населення від серцево-судинної патології,
ефективного використання цілодобових стаціонарних
ліжок. Результати роботи заслуховувати на спільних
виробничих нарадах.
Забезпечити
неухильне
виконання
наказу
Департаменту
охорони
здоров‘я
облдержадміністрації від 12.02.2016 р №82 «Про
порядок обстеження планових кардіологічних
хворих в рамках реалізації регіонального спільного
із Міжнародним банком реконструкції та розвитку
інвестиційного субпроекту» та наказу ДОЗ та К
ОДА від 30.07.2014 р №952 «Про організацію
надання невідкладної медичної допомоги хворим з
гострим коронарним синдромом.
Підвищити достовірність обліку серцево –
судинних захворювань, а також впровадити в
медичну практику ЛПЗ специфічні лабораторні
дослідження (визначення КФК- МВ фракції, МНО),
розширити застосування (при необхідності)
догоспітального та госпітального тромболізісу при
гострому коронарному синдромі (гострому інфаркті
міокарда) та забезпечити максимально раннє
скерування
даної
категорії
пацієнтів
до
регіонального центру серцево-судинної патології,
для
забезпечення їх
сучасною
медичною
допомогою відповідно вимог діючих протоколів
лікування та визначеного в області маршруту
пацієнта з гострим коронарним синдромом.
Відповідальними особами ЛПЗ за направлення
хворих 1черги реєстру із серцево-судинною
патологією на планові коронарографії продовжити
заходи комунікації з Вінницьким регіональним
клінічним лікувально – діагностичним центром
серцево – судинної патології та аналізувати
результати роботи та дефектуру відбору хворих.
Заслуховування на спільних медичних радах
лікувально-профілактичних закладів первинного та
вторинного рівнів результатів аналізу дефектури
відбору хворих на безкоштовні планові
коронарографії при впровадженні регіонального
субпроекту

Розробити та затвердити Тимчасові рекомендації щодо
етапності лікування та диспансерного спостереження
хворих області після інтервенційних кардіологічних
19

тально

ЦПМСД,
ЦРЛ,ОЛІЛ, ЛПЗ
області
ДОЗ Вінницької
міської ради

постійно

Головні лікарі
ЦПМСД,
ЦРЛ,ОЛІЛ, ЛПЗ
області
ДОЗ Вінницької
міської ради

постійно

Головні лікарі
ЦПМСД,
ЦРЛ,ОЛІЛ,
ЛПЗ області,
КУ ТМО
«ВОЦЕМДта МК»

постійно

Головні лікарі
ЦПМСД,
ЦРЛ,ОЛІЛ,
ДОЗ Вінницької
міської ради

постійно

Головні лікарі
ЦПМСД,
ЦРЛ,ОЛІЛ, ЛПЗ
області
ДОЗ Вінницької
міської ради
Гладких В.Ю. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіохірургія»
Федик В.С. –
головний спеціаліст
ДОЗ,

І півріччя
2018 р

втручань та операцій на серці

13.9

Провести заняття (тренінги) з медичними
працівниками області (виїзними бригадами ЕМД,
завідувачами ФАПами) з наступним складанням
тестів щодо надання екстреної медичної допомоги
та маршрутизації хворих при
гострих станах
серцево-судинних захворювань

постійно

13.
10

Проводити інформаційну кампанію з залученням
засобів масової інформації . Забезпечити
інформування в місцевих засобах масової інформації
щодо заходів, які здійснюються в рамках субпроекту
при наявності направлення з лікувально –
профілактичних закладів до Вінницького
регіонального клінічного лікувально –
діагностичного центру серцево – судинної патології,
а саме:
- безоплатного обстеження пацієнтів першої черги
реєстру хворих з серцево – судинною патологією
( фінансується субпроектом);

постійно
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Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ,
Распутіна Л.В.. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіологія»
Гладких В.Ю. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи
за фахом
«Кардіохірургія»
Федик В.С. –
головний спеціаліст
ДОЗ,
Швидюк С.І. головний спеціаліст
ДОЗ,
Фурман Л.Б. –
директор обласного
центру
післядипломної
освіти медичних
працівників,
директора медичних
коледжів, ВНМУ ім.
Пирогова (за
згодою),
Пірникоза А.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи з
питань ШМД та
екстреної
мед.допомоги
головні лікарі ЛПЗ
Головні лікарі
ЦПМСД

- одного безоплатного стентування «критичних
коронарних судин» хворих із серцево – судинною
патологією

4.2 Стаціонарна медична допомога
№
1

2

4

5

6

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Головні спеціалісти
Забезпечити систематичний контроль за дотриманням
року
при стаціонарному лікуванні вимог клінічних настанов
ДОЗ; обласні
(протоколів надання медичної допомоги) ,
спеціалісти,
затверджених наказами МОЗ України, в лікувальновідповідальні за
профілактичних закладах області
методичну роботу
профільних служб
Забезпечити контроль за якістю стаціонарної
протягом Жовнір Т.Г. хірургічної допомоги хворим при захворюваннях
року
головний спеціаліст
хірургічного профілю. Продовжити роботу по
ДОЗ з питань надання
удосконаленню рівня лікувально-діагностичного
хірургічної допомоги
процесу в хірургічних стаціонарах області.
населенню
Активізувати на догоспітальному та госпітальному
протягом Головні лікарі ЗОЗ
етапах обстеження пацієнтів на ВІЛ за клінічними
року
області
показами за ініціативи медичного працівника
Забезпечити контроль за якістю стаціонарної
протягом Швидюк С.І. допомоги хворим при захворюваннях терапевтичного
року
головний спеціаліст
профілю
ДОЗ,
обласні профільні
спеціалісти за
терапевтичним
напрямком
Забезпечити контроль за застосуванням
протягом Швидюк С.І. тромболітичної терапії при ГІМ (на до госпітальному
року
головний спеціаліст
та госпітальному етапах в районах області) та при МІ
ДОЗ,
(госпітальний етап) та за максимально раннім
Пірникоза А.В. скеруванням пацієнтів з серцево-судинною патологією
обласний спеціаліст,
до регіонального центру серцево-судинної патології
відповідальний за
для забезпечення їх сучасною медичною допомогою
проведення
відповідно вимог діючих протоколів лікування та
методичної роботи з
визначеного в області маршруту пацієнта з ГКС
питань ШМД та
екстреної
мед.допомоги
Распутіна Л.В.. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Кардіологія»,
Бородій О.М. обласний спеціаліст,
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відпові-дальний 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
№

Назва заходу

1.

Проаналізувати підсумки діяльності педіатричної
та акушерсько-гінекологічної служб області,
виконання національних і державних програм,
що стосуються охорони материнства та
дитинства, за 2017 рік

2

Забезпечити
контроль
рівня
малюкової,
перинатальної та материнської смертності, якості
надання медичної допомоги жінкам та дітям
шляхом розбору на засіданнях клінікоекспертних комісій Департаменту та патологоанатомічних конференцій

22

Термін
виконання
лютий

Відповідальний за
впровадження
Марусяк
Н.Д.
заступник Директора
департаменту;
Бондаренко Т.В. –
начальник
відділу
лікувально
–
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
Обласні спеціалісти
Департаменту
протягом року Марусяк Н.Д. заступник Директора
департаменту;
Бондаренко Т.В. –
начальник відділу
лікувально –
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА;
Обласні позаштатні
спеціалісти
департаменту;
ДОЗ Вінницької
міської ради, головні
лікарі ЛПЗ

3

4

5

6

Продовжити моніторинг стану організації та
аналіз індикаторів якості роботи жіночих
консультацій, стан забезпечення жіночих
консультацій, акушерських та педіатричних
стаціонарів районів та міст області сучасною
апаратурою та обладнанням

протягом року Бондаренко Т.В. –
начальник
відділу
лікувально
–
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
Кукуруза І.Л.обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Акушерство
та гінекологія»,
Департамент охорони
здоров‘я Вінницької
міської ради, головні
лікарі ЛПЗ
Забезпечити повне охоплення тренінговим
протягом року Бондаренко Т.В. навчанням медичних працівників усіх
начальник відділу
акушерських стаціонарів області з питань
лікувально –
сучасних перинатальних технологій на базі
профілактичної
Телемедичного учбово – методичного центру
допомоги дитячому
обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова
населенню ДОЗ ОДА,
Кукуруза І.Л.обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Акушерство
та гінекологія»,
Жупанов О.Б.,
головний лікар ВОКЛ
ім. М.І.Пирогова
Продовжити роботу щодо впровадження в роботу протягом року Бондаренко Т.В.,
дитячих та родопомічних закладів ініціативи
начальник відділу
ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до
лікувальнодитини» (райони за списком)
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
головні спеціалісти
відділу, Департамент
охорони здоров‘я
Вінницької міської
ради, головні лікарі
ЛПЗ
Подальше впровадження ініціативи розвитку
протягом року Бондаренко
Т.В.кабінетів/відділень «дружніх до молоді» зз
начальник
відділу
проведенням сертифікації ЛІЛ, ЦРЛ, ТМО,
лікувальнообласті та обласних закладів
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
головні спеціалісти
відділу, Департамент
охорони
здоров‘я
23

7

Впровадження в роботу вимог Закону України протягом року
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству» ( в межах компетенції ДОЗ ОДА)

8.

Впровадження
в
роботу
Уніфікованого Протягом року
клінічного протоколу первинної медичної
допомоги «Інтегрованого ведення хвороб
дитячого віку» наказ МОЗ України від 12.05.2016
№438

9

Моніторинг стану організації та здійснення протягом року
заходів по специфічній профілактиці інфекційних
захворювань серед дитячого та дорослого
населення в районах області

10

Співпраця з Департаментами освіти і науки, протягом року
молодіжної та соціальної політики ОДА,
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Вінницької
міської
ради, головні лікарі
ЛПЗ
Бондаренко Т.В. –
начальник
відділу
лікувально
–
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
Бевза Л.І. - головний
спеціаліст
відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
ДОЗ
Вінницької
міської ради,
головні лікарі ЛПЗ,
Обласні позаштатні
спеціалісти
Бондаренко Т.В. –
начальник
відділу
лікувально
–
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
Бевза Л.І. - головний
спеціаліст
відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
ВНМУ
ім.
М.І.Пирогова
(за
згодою)
Бондаренко Т.В.–
начальник відділу
лікувально –
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА,
Бевза Л.І.–головний
спеціаліст відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА;
ДОЗ Вінницької
міської ради, головні
лікарі ЦПМСД,
Обласні позаштатні
спеціалісти
Бондаренко Т.В. –
начальник відділу

обласним ЦСССДМ з питань захисту прав дітей

4.4.

1

2

лікувально –
профілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ
ОДА,
Бевза Л.І.–головний
спеціаліст відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ ОДА;
ДОЗ Вінницької
міської ради, головні
лікарі ЛПЗ,
Обласні позаштатні
спеціалісти

Організація надання первинної медико-санітарної допомоги
населенню області

Проводити щомісячний моніторинг з подальшим
аналізом діяльності лікарів ЗПСМ з виїздом в
райони області та міста, надання організаційнометодичної допомоги
Аналіз дефектури направлень лікарями ЗПСМ
на ІІ та ІІІ рівень медичної допомоги

щомісячно

щоквартально

3

Забезпечення виконання та моніторинг
впровадження наказу ДОЗ ОДА від 29.12.2016р.
№1639 «Про удосконалення організації надання
невідкладної допомоги населенню Вінницької
області»

протягом року

4

Провести навчання голів ЛКК Центрів ПМД з
питань оформлення медичної документації для
направлення осіб з ознаками стійкої втрати
працездатності на МСЕК.

Щомісячно
І половина
2018 року,
надалі
щоквартально

5

приведення у 100% відповідність до табелю
оснащення
ресурсного
наповнення
структурних підрозділів ЦПМСД медичними
виробами та обладнанням згідно переліку,

І півріччя
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Гайдаш А.Р - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»
Гайдаш А.Р - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
головні лікарі Центрів
ПМСД
Гайдаш А.Р - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
головні лікарі Центрів
ПМСД
Гайдаш А.Р - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
Колодько В. С. –
обласний спеціаліст з
методичної роботи з
питань експертизи
тимчасової
непрацездатності;
Костенко І.М. головний лікар
ВОЦМСЕ
Головні лікарі
ЦПМСД,

6

який контролюється Світовим банком (п 10.7.3
наказу МОЗ України від 15.06.2017 № 338
«Про затвердження Операційного посібника
проекту » :
 Тонометр з набором манжет для вимірювання
тиску дітям та дорослим (для вимірювання
артеріального тиску на руках і ногах)
 Стетофонендоскоп;
 Отоофтальмоскоп портативний
 Рулетка вимірювальна, 1,5 м
 Апарат для визначення рівня глюкози крові у
комплекті;
 Ростомір;
 Ваги медичні (для дорослих);
 Електрокардіограф
портативний
трьохканальний з комбінованим живленням з
автоматичною розшифровкою
Відповідно до Закону України від 19 жовтня
2017р. №2168-VІІІ «Про державні фінансові
гарантії
медичного
обслуговування
населення» :
Початок з січня
Забезпечити перетворення закладів охорони
місяця,
здоров‘я з бюджетних установ у комунальні
впродовж
некомерційні підприємства;
І півріччя
Привести у відповідність до табелів оснащення
перелік медичного обладнання у закладах
охорони здоров»я ПМД

7

8

9

протягом року

Гайдаш А.Р - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
Вишневський С.І.начальник відділу
правового забезпечення

Директор
Департаменту охорони
здоров»я Вінницької
Провести комп»ютеризацію закладів охорони
міської ради;
здоров»я, обрати медичну інформаційну
До 01.07.2018 Головні лікарі Центрів
систему, укласти договір на обране програмне
ПМСД, закладів ПМД
забезпечення та підключитись до еНеаlth
при ОТГ
Забезпечити проведення «приписної кампанії» в
З 01.04.2018
Гайдаш А.Р - головний
закладах ПМД районів та ОТГ– укладання
При наявності спеціаліст ДОЗ ОДА за
декларації з пацієнтами в електронній формі,
затвердженої напрямком «Сімейна
тестування системи та надалі - запуск роботи
нормативномедицина»,
системи на постійній основі в режимі
правової бази, Директор
навантаження. Надати допомогу пацієнту у
в т.ч.
Департаменту охорони
виборі лікаря первинної медичної допомоги.
декларацій та здоров»я Вінницької
Проводити роз»яснювальну роботу серед
угод на
міської ради,
населення щодо вільного вибору лікаря ЗПСМ
медичне
головні лікарі Центрів
обслуговування ПМСД, закладів ПМД
при ОТГ
Моніторинг стану впровадження Міжнародної
Протягом року Гайдаш А.Р - головний
класифікації первинної медичної допомоги
спеціаліст ДОЗ ОДА за
ІСРС-2-Е, поширення навчальних матеріалів,
напрямком «Сімейна
проведення регіональних тренінгів для лікарів
медицина»,
ЗПСМ
Забезпечити контроль за укладанням договорів
протягом року Заступники директора ,
про медичне обслуговування населення між
При наявності начальники управлінь
закладами ПМСД області та НСЗУ.
затвердженої Гайдаш А.Р - головний
нормативноспеціаліст ДОЗ ОДА за
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10

Моніторинг виконання першочергових заходів
щодо розвитку охорони здоров»я в сільській
місцевості, відповідно до Закону України
« Про підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській
місцевості» від 14 листопада 2017р. – та
формування спроможної мережі надавачів
послуг первинної медичної допомоги у
Вінницькій області

11

Забезпечити контроль за виявленням на
первинному рівні надання медичної допомоги
факторів ризику серцево-судинних захворювань
та послідуючою маршрутизацією хворих
відповідно до профільних протоколів надання
медичної допомоги

12

Контроль та моніторинг за своєчасним
виявленням працівниками первинної ланки раку
візуальних локалізацій (60-70%) та зменшенням
частки занедбаних випадків візуальних
локалізацій (3-4%)

правової бази. напрямком «Сімейна
в т.ч. угод на
медицина»
медичне обслуговування
Щоквартально Заступники директора
Департаменту,
начальники управлінь
та відділів,
Гайдаш А.Р - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
Железняк В.Д –
начальник КУ «ІАЦ
МС Вінницької
області»,
Бриль А.М. –
начальник Центру
фінансового та
технічного нагляду за
діяльністю ЗОЗ,
головні лікарі Центрів
ПМСД, закладів ПМД
при ОТГ
протягом року Задорожна О.І. начальник управління
лікувально-профілактичної допомоги
населенню ДОЗ,
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст ДОЗ ОДА,
Федик В.С. – головний
спеціаліст ДОЗ ОДА,
Распутіна Л.В. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Кардіологія»,
Гайдаш А.Р -головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
ДОЗ ВМР, головні
лікарі ЦПМСД
протягом року Жовнір Т.Г. - головний
спеціаліст ДОЗ з
питань надання
хірургічної допомоги
населенню,
Гайдаш А.Р -головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
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Шамрай В. А. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«онкологія»,
Департамент
охорони здоров`я
Вінницької міської
Ради, головні лікарі
ЦПМСД

4.5.Заходи з організації спеціалізованої медичної допомоги:
4.5.1. Організація 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
Закону України від 22.10.1993 р. №3551-12 «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» щодо надання пільг медичного
характеру ветеранам війни та категоріям
прирівняним до них за пільгами;
Постанови Кабінету Міністрів № 34 від
27.01.2016 р. «Про збільшення грошових норм
витрат на харчування та медикаменти в закладах
охорони здоров‘я для ветеранів війни»

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 2018 р.
Забезпечити алгоритм взаємодії 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.

Провести нараду з головними лікарями та
лікарями відповідальними за надання медичної
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Термін
виконання
протягом
року

січеньлютий
2018 р

протягом
року

вересень
2018 р.

Відповідальний за
виконання
Марусяк Н.Д. заступник директора
ДОЗ;
Житанська О.С.
заступник директора
ДОЗ;
Задорожна О.І. –
начальник управління
лікувальнопрофілактичної допомоги
населенню
Департамент охорони
здоров‘я Вінницької
міської ради;
головні лікарі ЦПМСД,
ЦРЛ, МТО, ЛПЛ, ОЛІЛ
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького
обласного
клінічного
госпіталю
ветеранів
війни;
головні лікарі ЦПМСД,
ЦРЛ, МТО, ЛПЛ, ОЛІЛ
Бабійчук
В.В.
–
начальник Вінницького

допомоги ветеранам війни та учасникам
антитерористичної операції з питань організації
надання медичної допомоги ветеранам війни, в т.ч.
учасникам
антитерористичної
операції
і
категоріям прирівняних до них за пільгами.
Обговорити на колегії ДОЗ ОДА 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
Жмеринському, Липовецькому та Хмільницькому
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 12 районах області.
Результати перевірок обговорити на районних
медичних радах за участю спеціалістів.
Провести на базі Вінницького обласного
клінічного обласного госпіталю тематичнооздоровчі семінари голів районних, міських
організацій ветеранів війни по обміну досвідом
роботи.
Провести зустріч в обласному клінічному
госпіталі ветеранів війни з керівництвом обласної
державної адміністрації та обласної ради,
керівниками обласних установ і організацій з
приводу 73-ї річниці Перемоги у Другій Світовій
війні.
Вивчити стан забезпечення зубними протезами,
слуховими апаратами та іншими протезами
ветеранів війни, в т. ч. окремо інвалідів Другої
Світової війни та учасників антитерористичної
операції.

5.

6.

7.

8.

9.

обласного
госпіталю
війни

клінічного
ветеранів

квітень
2018р.

Бабійчук
начальник
обласного
госпіталю
війни

В.В.
–
Вінницького
клінічного
ветеранів

протягом
року

Бабійчук
начальник
обласного
госпіталю
війни

В.В.
–
Вінницького
клінічного
ветеранів

протягом
року

Бабійчук
начальник
обласного
госпіталю
війни
Бабійчук
начальник
обласного
госпіталю
війни

В.В.
–
Вінницького
клінічного
ветеранів

Бабійчук
начальник
обласного
госпіталю
війни

В.В.
–
Вінницького
клінічного
ветеранів

9 травня
2018р.

січень
2018 р.

В.В.
–
Вінницького
клінічного
ветеранів

4.5.2. Онкологічної
№

Назва заходу

1. Провести розширену підсумкову нараду щодо
надання онкологічної допомоги населенню,
виконання базових наказів МОЗ України і
ДОЗ ОДА з онкології в області за 2017 р. та шляхи
покращення онкодопомоги у 2018 році.

2. Аналізувати стан надання онкологічної допомоги
населенню області у розрізі районів, матеріали
надавати в: ДОЗ ОДА, Департамент охорони
здоров‘я Вінницької міської ради, головним
лікарям ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ, МТМО, ЦПСМД
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
лютий
Жовнір Т.Г. - головний
спеціаліст ДОЗ з питань
надання хірургічної
допомоги населенню,
Шамрай В. А. – головний
лікар Подільського
регіонального
онкологічного центра
Щоквар- Жовнір Т.Г. - головний
тально
спеціаліст ДОЗ з питань
надання хірургічної
допомоги населенню,
Шамрай В. А. – головний
лікар Подільського

регіонального
онкологічного центра
3. Провести перевірку ходу виконання заходів
впродовж Жовнір Т.Г. - головний
«Обласної Програми боротьби з онкологічними
року
спеціаліст ДОЗ з питань
захворюваннями на 2017-2021р.» у 6 районах
надання хірургічної
області (за списком)
допомоги населенню,
Шамрай В. А. – головний
лікар Подільського
регіонального
онкологічного центра
4. Здійснювати перевірку виконання базових наказів з впродовж Шамрай В. А. – головний
онкології щодо організації надання онкологічної
року
лікар Подільського
допомоги населенню у світлі реорганізації охорони
регіонального
здоров`я у 10 районах
(за списком)
онкологічного центра.
5. Проаналізувати якість диспансеризації хворих з
двічі на рік Жовнір Т.Г. - головний
передраковими захворюваннями згідно наказу
спеціаліст ДОЗ з питань
МОЗ України від 07.07.1986р. №192 «Про стан
надання хірургічної
диспансерного нагляду за хворими з
допомоги населенню,
передпухлинною патологією» та надати довідки в
Шамрай В. А. – головний
ДОЗ ОДА, Департаменту охорони здоров`я
лікар Подільського
Вінницької міської Ради, головним лікарям
регіонального
ЦРЛ,ОЛІЛ, ЛПЛ,МЛ, ЦПМСД
онкологічного центра
6. Прийняти участь у засіданні протиракової
впродовж Шамрай В. А. – обласний
експертної комісії у 4 районах (за списком)
року
спеціаліст, відповідальний
(Літинський, Мур.-Куриловецький, Чечельницький,
за проведення методичної
м.Ладижин)
роботи за фахом
―Онкологія‖
7. Продовжувати підготовку з підвищення
впродовж Шамрай В. А. – головний
онкологічних знань як лікарів, і середніх медичних
року
лікар Подільського
працівників І та ІІ рівня надання медичної
регіонального
допомоги населенню області
онкологічного центра,
Департамент
охорони здоров`я
Вінницької міської Ради,
головні лікарі ЦРЛ,
МТМО, ОЛІЛ, ЛПЛ,
МТМО. ЦПМСД

4.5.3. Протитуберкульозної
№
1.

2.

3.

Термін
Виконавець
виконання
Організувати та провести нараду за підсумками
22.03.2018р. Служивий О.П діяльності служби за 2017 рік за участю фтизіатрів
головний лікар
та головних лікарів ЦПМСД.
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
Продовжити вивчення стану відбору осіб з
Протягом
Служивий О.П підозрою на ТБ за результатами верифікації даних року
головний лікар
лабораторного обстеження.
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
Результати щодо стану відбору осіб з підозрою на Липень
Служивий О.П ТБ у вигляді інформаційного листа довести до
2018р.
головний лікар
Плановий захід
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4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

відома керівників ЛПЗ первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги.
Провести зовнішній контроль якості лабораторної
діагностики методом панельного тестування –
не менше, ніж у 20, та методом сліпої вибірки –
не менше ніж у 15 лабораторіях І рівня діагностики
ТБ.
Підготувати та провести тематичну нараду щодо
стану виявлення і профілактики дитячого та
підліткового ТБ в області (райони за списком)

Розробити алгоритм взаємодії з медичними
працівниками інтернатних закладів системи освіти
і науки та соціальної політики з питань
профілактики та виявлення туберкульозу у
вихованців

Здійснювати моніторингові візити в ЛПЗ області та
спеціалізовані протитуберкульозні заклади, з
наступним інформуванням керівництва ЛПЗ та
органів місцевого самоврядування та виконавчої
гілки влади щодо ситуації та потреб служби
Запроваджувати участь районних/міських
фтизіатрів ЛПЗ, в роботі яких відсутні суттєві
дефекти в організації лікування та виявлення ТБ, у
засіданнях обласної ЦЛКК та МРТБ-консиліумів з
використанням можливостей Інтернет-зв‘язку та
електронного Реєстру хворих на ТБ
Доводити до відома керівників ЛПЗ випадки
грубого порушення алгоритмів діагностики та
лікування ТБ у вигляді листів
Провести навчальні заходи:
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Протягом
року

Листопад
2018

І кв. 2018

протягом
року

Протягом
року

При
виявленні
зазначених
випадків
Протягом
2018 року

ВОСТМО
«Фтизіатрія»
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Гандзейчук Т.В. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «дитяча
фтизіатрія»,
фахівці ДОЗ
Бондаренко Т.В.начальник відділу
лікувальнопрофілактичної
допомоги дитячому
населенню ДОЗ;
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Гандзейчук Т.В. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення організаційно-методичної
роботи за фахом
«дитяча фтизіатрія»
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Районні/міські
фтизіатри
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»,
Служивий О.П головний лікар

10.1 - навчальний семінар-нарада «Інфекційний
.
контроль за туберкульозом» для фтизіатрів,
головних медсестер ЛПЗ вторинного рівня, зав.
терапевтичними та інфекційними стаціонарами.
10.2 - триденний семінар для медсестер ЛПЗ – членів
.
імунологічних бригад, що здійснюють
туберкулінодіагностику та імунопрофілактику
туберкульозу

10.3 - тематичні семінари з питань виявлення і
.
лікування ТБ (участь фахівців ВОСТМО
«Фтизіатрія» в рамках школи сімейного лікаря
10.4 - міні-семінари з проблемних питань за
.
результатами моніторингу не менше ніж у
10 районах

ВОСТМО
«Фтизіатрія»
квітень
Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
29-31 травня Служивий О.П головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
Гандзейчук Т.В.обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «дитяча
фтизіатрія»
протягом Служивий О.П року:
головний лікар
ВОСТМО
«Фтизіатрія»
протягом Служивий О.П року, згідно головний лікар
до графіку ВОСТМО
виїздів
«Фтизіатрія»

4.5.4. Ендокринологічної
№

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
1. Провести
підсумкову обласну нараду за березень Прудиус П. Г. - обласний
спеціаліст відповідальрезультатами діяльності ендокринологічної служби
ний за методичну за
у 2017 році з визначенням основних завдань
фахом Ендокринологія»;
на 2018 рік.
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст
відповідальний за методичну за
фахом
«Дитяча
ендокринологія» спільно
з кафедрою ВНМУ (за
згодою)
2. Провести підсумкову обласну нараду щодо серпень Прудиус П. Г. - обласний
результатів діяльності ендокринологічної служби за
спеціаліст відповідальІ півріччя 2018 року.
ний за методичну за
фахом Ендокринологія»;
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст відповідальний за методичну за
фахом «Дитяча ендокринологія»
спільно
з
кафедрою ВНМУ (за
згодою).
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Продовжити формування реєстрів: хворих після
операцій на щитоподібній залозі з приводу раку
щитоподібної залози: пацієнтів із орфанними
захворюваннями класів Е (рідкісні ендокринні
хвороби, розлади харчування та обміну речовин) та
класу Q (рідкісні природжені вади розвитку,
3.
деформації та хромосомні аберації), класу С
(рідкісні новоутворення), пацієнти з якими
знаходяться під диспансерним наглядом у
ендокринолога
Забезпечити організаційно – методичний супровід
виконання постанови КМУ від 23.03.2016 №239
«Деякі питання відшкодування вартості препаратів
4 інсуліну у області, в т.ч. щодо забезпечення
ефективної роботи електронного реєстру МОЗ
України хворих на цукровий діабет, що потребують
інсулінотерапії.
Впровадити медичну інформаційну систему в
підрозділах Вінницького обласного клінічного
5. високоспеціалізованого ендокринологічного центру.
Проводити комплексні виїзди в ЛПЗ області - із
консультаціями та оглядами пацієнтів фахівцями
ВОКВЕЦ, співробітниками кафедри ендокринології
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, наданням організаційно –
6 методичної допомоги, перевіркою організації
ендокринологічної служби, виконанням скринінгу
на цукровий діабет; проведенням УЗД досліджень
щитоподібної залози; оглядом офтальмолога та
обстеженням на «ОКОМОБІЛІ» тощо (за потребою)

протягом Прудиус П. Г. –
року
обласний відповідальний за методичну за
фахом
«Ендокринологія»;
Фіщук О.О. - обласний
спеціаліст відповідальний за методичну за
фахом «Дитяча ендокринологія» спільно з
кафедрою ВНМУ (за
згодою).
протягом Прудиус П. Г. –
року
обласний спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом
«Ендокринологія»
протягом Прудиус П. Г. року
обласний спеціаліст
відповідальний за
методичну за фахом
«Ендокринологія»,
Протягом Прудиус П. Г. - обласний
року за спеціаліст
окремим відповідальний за
графіком методичну за фахом
«Ендокринологія»,
спільно з кафедрою
ВНМУ (за згодою).

4.5.5. Медико – санітарного забезпечення
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
№
1.

Назва заходу
Роботу закладів охорони здоров‘я області по
організації спеціалізованої медичної допомоги
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС та
прирівняних до них осіб в 2018 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

33

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Даценко В.Г. –
року
головний лікар
ВОСКДРЗН,
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної роботи з
питань надання
допомоги постраждалим внаслідок
аварії на ЧАЕС;
ДОЗ Вінницької
міської ради, головні
лікарі ЛПЗ

2.

Провести розширену підсумкову медраду за
участю відповідальних лікарів по роботі з
постраждалими контингентами по підсумкам
роботи за 2017 рік

3.

Забезпечити якісне подання звіту за підсумками
2017 року до УЦІТ та НР МОЗ України за
результатами диспансеризації осіб, внесених в
Національний Реєстр

4. Підготувати інформаційно-аналітичний огляд про
стан, проблеми та перспективи функціонування
Національного реєстру в регіоні

березень

Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС

лютий

Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС; головні лікарі
ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ,
ЦПМСД
Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС

березень

вересень

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

Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС;
ДОЗ Вінницької міської
ради; головні лікарі
ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ,
районних та міських
ЦПМСД , закладів
ПМД при ОТГ

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

Тростянецькому районі;

-

Теплицькому районі;

-

Літинському районі

червень

листопад

грудень

При виділенні коштів на програму «Цільові видатки
7. для придбання лікарських засобів,виробів медичного
призначення,
лабораторних
реактивів
для
стаціонарних спеціалізованих закладів охорони
здоров‘я,
що
надають
медичну
допомогу
громадянам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в тому числі для
лікування онкологічних хворих» провести аналіз
потреб постраждалих громадян Вінницької області,
які перебувають на диспансерному обліку в
медичних установах області і потребують лікування
із
застосуванням
високовартісних
медичних
технологій та надати ім потрібне лікування.
Провести обласну науково-практичну конференцію
8. до 32-х роковин Чорнобильської катастрофи

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

квітень

протягом
року

Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС;
ДОЗ Вінницької міської
ради;
головні лікарі ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, ЦПМСД
районів
Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС
Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС
Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС;
Жебель В.М. зав.
кафедри терапії № 2
ВНМУ ім.Пирогова

Забезпечити виконання заходів по підвищенню рівня
10. медичної допомоги постраждалим, виконанню
нормативних показників служби радіаційної
медицини, зокрема:

протягом
року

рівень охоплення постраждалих медичними
оглядами не нижче 98%,
забезпечення питомої ваги постраждалих
серед пролікованих в стаціонарі диспансеру на рівні
80%

Даценко В.Г. –
головний лікар
ВОСКДРЗН, обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань
надання допомоги
постраждалим
внаслідок аварії на
ЧАЕС;
департамент охорони
здоров‘я Вінницької
міської Ради.
Головні лікарі ЦРЛ,
ОЛІЛ, ЛПЛ, ЦПМСД

4.5.6. Служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
№

Назва заходу

1.

Підготувати матеріали та провести медичну раду
«Підсумки роботи закладів екстреної медичної
допомоги області за 2017 рік та завдання на 2018
рік».

2.

Забезпечити виконання завдань відповідно до
Закону України про екстрену медичну допомогу від
05.07.2012 року №5081-VI), реалізацію завдань
галузі охорони здоров‘я на 2018 рік:
- удосконалити систему надання екстреної медичної
допомоги населенню області в умовах оптимізації
мережі;
- забезпечити належний рівень надання екстреної
медичної допомоги населенню Вінниччини;
- продовжувати
впроваджувати
Національний
проект «Вчасна допомога» в частині удосконалення
роботи центральної оперативної диспетчерської;
- продовжити співпрацю з Міжнародним банком
регіонального розвитку (МБРР) по субпроекту
«Складова розвитку системи охорони здоров`я
Вінницької області, направлена на покращення
медичної допомоги хворим з серцево-судинною
патологією».
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
січень
Марусяк Н. Д. –
заступник директора
ДОЗ ОДА;
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»;
головні лікарі СЕМД
протягом
року

Марусяк Н.Д. - заступник
директора ДОЗ ОДА;
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМДМК»»;
головні лікарі СЕМД

3.

Відповідно до розробленої стратегії розвитку
системи екстреної медичної допомоги Вінницької
області до 2020 року забезпечити виконання
визначених пріоритетів та стратегічних цілей з
урахуванням проведеного SWOT-аналізу.

протягом
року

Марусяк Н.Д. - заступник
директора ДОЗ ОДА;
Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМДМК»»;
головні лікарі СЕМД

4.

Забезпечити виконання основних показників
діяльності станцій ЕМД:
індикатори ресурсного забезпечення;
індикатори технології (організації) процесу
надання медичної допомоги;
показники, що характеризують надання
екстреної медичної допомоги;
індикатори досягнення результатів проекту
Світового банку;
фармако-терапевтичний нагляд;
експертна оцінка первинної медичної
облікової документації.
Надавати організаційно-методичну допомогу щодо
удосконалення роботи відділень екстреної
(невідкладної) медичної допомоги в
багатопрофільних лікарнях, при створенні
госпітальних округів, на пунктах невідкладної
медичної допомоги АЗПСМ.

протягом
року

Пірникоза А.В. –
головний лікар КУ
«ТМО«ВОЦЕМДМК»»;
головні лікарі СЕМД

протягом
року

6.

Провести підготовчу роботу та навчання
відповідальних осіб до сертифікації Центру на
відповідність ДСТУ ISO системи управління якістю
(нова редакція).

вересеньжовтень

Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»;
головні лікарі
багатопрофільних
лікарень;
головні лікарі ЦПМСД
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»

7.

Проводити аналіз раціонального використання
коштів у підпорядкованих закладах ЕМД,
відповідно кошторисних асигнувань на 2018 рік на
оплату праці, енергоносіїв, інших послуг та
перевірка обгрунтованості розрахунків з виїздом у
заклади.

8.

Забезпечити моніторинг зберігання, маркування,
використання медикаментів та виробів медичного
призначення, придбаних за рахунок Субвенцій з
державного бюджету по станціям ЕМД.

5.

Забезпечити контроль за організацією обліку,
освіження, зберігання регіонального резерву
лікарських засобів та виробів медичного
призначення на надзвичайні ситуації.
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щоквартальн Житанська О.С.о за окремим заступник директора
списком Департаменту
установ
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»
протягом
року

Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»;
головні лікарі філій
СЕМД

Проводити контроль за кадровим забезпеченням
підпорядкованих закладів ЕМД та дотриманням
вимог чинного законодавства з кадрових питань
10. Забезпечити удосконалення роботи оперативнодиспетчерського управління Центру. Продовжити
підключення до єдиної централізованої
диспетчерської зон обслуговування районів області.
Удосконалювати роботу програмно-апаратного
комплексу ERIM-103.
11. Проводити збір та подання інформації про надання
екстреної медичної допомоги постраждалим при
надзвичайних ситуаціях та подіях згідно
12. Регламенту.
Приймати участь у засіданнях обласної евакуаційної
комісії та комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій по діях в
екстремальних умовах.
9.

13. Забезпечувати роботу штабу оперативного
реагування ДОЗ ОДА та координаційної комісії
обласної служби медицини катастроф.

протягом
року

Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»
січеньЖитанська О. С. –
травень заступник директора
2018р.
ДОЗ;
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»
постійно Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»
за планом Марусяк Н. Д. –
роботи
заступник директора
комісій
ДОЗ;
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕММК»
протягом Марусяк Н. Д. –
року
заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»

14. Приймати участь в командно-штабних навчаннях та
командно-штабних тренуваннях з залученням філій
ЕМД та формувань обласної служби медицини
катастроф з відпрацюванням питань особливого
періоду, при НС, з територіальної оборони, за
антитерористичною тематикою.

за окремим
планом
Вінницького
військового
комісаріату
та
управління
СБУ у
Вінницькій
області

Марусяк Н. Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»

15. Підвищувати рівень надання медико-психологічної
та психо-терапевтичної допомоги шляхом консультування по телефону абонентів, які звернулися
на «103» та постраждалим при надзвичайних
ситуаціях. Удосконалення роботи телефону «гарячої
лінії».
16. Забезпечити:
- безаварійну експлуатацію санітарного
автотранспорту;
- оновлення та модернізація парку санітарного
автотранспорту;
- проведення навчань з водіями з безпеки
дорожнього руху, розбір випадків ШТП, проведення
аналізу експлуатації, витрат ПММ та ремонту
автотранспорту

протягом
року

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

протягом
року

Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»;
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17. Провести обласні змагання бригад ЕМД та
травеньприйняти участь в Українському чемпіонаті бригад
червень,
екстреної (швидкої) медичної допомоги з
згідно плану
міжнародною участю та в науково-практичній
МОЗ
конференції у м. Черкаси.
України
Продовжити впровадження регіонального субпроекту : «Складова розвитку системи охорони
здоров‘я Вінницької області, направлена на
покращення медичної допомоги хворим із серцевосудинною патологією»:
18.1 Забезпечити подальше впровадження
фармакоінвазивної стратегії при ГКС із
застосуванням на догоспітальному етапі
тромболітичної терапії показаним хворим,
зосередивши увагу на ефективній маршрутизації
хворих з районів області до регіонального центру
серцево-судинної патології.
18.2 Забезпечити постійний моніторинг ефективності
використання медичного обладнання для
цілодобових 24\7 дистанційних консультацій
електрокардіограм фельдшерськими бригадами
ЕМД, ЛПЗ областіоперативний
18.3 Забезпечити
щоквартальний
моніторинг наступних якісних показників
Графіку впровадження інвестиційного проекту на
2018-2020рр. :
18

 Відсоток бригад екстреної медичної допомоги, які
пройшли навчання по діагностиці та маршрутизації
хворих із ГКС (Нормативний показник 100%).
 Відсоток встановлених діагнозів
гострого
коронарного
синдрому
бригадами ЕМД
(Нормативний показник не менше 90%) та відсоток
цих
хворих,
доставлених
до
Вінницького
регіонального клінічного лікувально-діагностичного
центру серцево-судинної патології за звітний період
(Нормативний не менше 85%).
 Відсоток
хворих з гострим коронарним
синдромом, маршрутизованих службою ЕМД на рівень
Вінницького регіонального клінічного лікувальнодіагностичного центру серцево-судинної патології
серед пролікованих хворих за звітний період
(Нормативний показник не менше 85%).
 Відсоток
догоспітальних
тромболізисів,
здійснених бригадами ЕМД показаним хворим з
гострим коронарним синдромом
та
елевацією
сегмента ST (Нормативний показник не менше 70%).
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Марусяк Н. Д. –
заступник директора
ДОЗ;
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»»
Пірникоза А. В. –
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК

Постійно,
Протягом
року

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

Постійно,
Протягом
року

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

Щокварталь Пірникоза А. В. –
но
головний лікар КУ
«ТМО «ВОЦЕМДМК»».
Гладких В.Ю. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«кардіохірургія»

4.5.7. Психіатричної
№

Назва заходу

1.

Провести розширену підсумкову нараду щодо
надання психіатричної допомоги населенню за 2017
рік, та визначити основні напрямки роботи у 2018
році.

2.

Підготувати та направити в заклади охорони
здоров‘я області інформаційний бюлетень основних
показників психіатричної служби за 2017 рік.

3.

Аналізувати стан надання психіатричної допомоги
населенню області у розрізі районів з наданням
інформації та рекомендацій на ЛПЗ області

4.

Провести інформаційну акцію до Міжнародного дня
психічного здоров‘я.

5.

Забезпечити взаємодію первинної, вторинної та
третинної ланки надання психіатричної допомоги
населенню області, з чітким визначенням маршрутів
пацієнтів.
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
лютий
головні лікарі ВОПНЛ
ім. Ющенка
Кучерук С.О,
ВОПЛ№2 Сокур М.І.
Травінська І.Б. –
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Психіатрія»
лютий
Травінська І.Б. –
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Психіатрія»
щокварталь Травінська І.Б. –
но
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Психіатрія»,
головні лікарі ВОПНЛ
ім. Ющенка
Кучерук С.О.,
ВОПЛ№2 Сокур М.І.
жовтень
головні лікарі ВОПНЛ
ім. Ющенка
Кучерук С.О,
ВОПЛ№2 Сокур М.І
Травінська І.Б. –
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Психіатрія».
протягом Травінська І.Б. –
року
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за

6.

Забезпечити надання допомоги переміщеним особам
та учасникам АТО в умовах науково-практичного
Центру психосоматичної медицини та медикопсихологічної реабілітації учасників АТО і членів їх
cімей

протягом
року

7.

Здійснювати виїзди в райони з метою надання
організаційно-методичної роботи та
консультативної допомоги з питань психіатрії
населенню області ( за окремим списком)

протягом
року

фахом «Психіатрія»
Головні лікарі всіх
рівнів надання
медичної допомоги
Травінська І.Б. –
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Психіатрія»,
головний лікар
ВОПНЛ ім. Ющенка
Кучерук С.О.
Травінська І.Б. –
обласний
фахівець,відповідальни
й за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Психіатрія».

4.5.8. Неврологічної
№

Назва заходу

1.

Забезпечити співпрацю лікарів-неврологів ЦРЛ,
ЛПЛ, ОЛІЛ з сімейними лікарями Центрів ПМСД
щодо наступності в проведенні амбулаторного
лікування та динамічного спостереження за
хворими неврологічного профілю.

2

Продовжити
заходи з
надання медичної
допомоги переміщення особам та учасникам АТО
з судомним синдромом, хворобами периферійної
нервової системи, множинним склерозом

3

Створити електрону базу даних
хворих на
орфанні
хвороби
неврологічного
профілю
Вінницької області
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Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Бородій О.М. –
року
обласний
фахівець,відповідальний за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «неврологія»,
Головні лікарі ЛПЗ,
районні неврологи
протягом Бородій О.М. –
року
обласний
фахівець,відповідальний за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «неврологія»
протягом Бородій О.М. –
року
обласний
фахівець,відповідальний за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «неврологія»,
Головні лікарі ЛПЗ,
районні неврологи

Проводити щоквартальний аналіз
дефектури
проведення диспансеризації хворих на цереброваскулярну патологію по області

4

Щоквартально

Бородій О.М. –
обласний
фахівець,відповідальний за проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «неврологія»

-

4.5.9. Дерматовенерологічної
№

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
січень-лютий Трет‘яков М.С. головний лікар
ВОКШВД Бєльц С.Є. –
обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
Протягом Трет‘яков М.С. року,
головний лікар
згідно
ВОКШВД,
окремого
плану

1.

Провести нараду за підсумками діяльності
дерматовенерологічної служби за 2017р. та
завдання на 2018 рік

2.

Забезпечити виїзну роботу фахівців диспансеру в
профільні установи лікувально-профілактичних
закладів області комунальної форми власності та в
ЛПЗ м. Вінниці з метою надання консультативної,
організаційно-методичної допомоги та контролю
дотримання вимог нормативних документів: наказів
МОЗ № 204 від 29.12.1992р, № 207від 30.12.1992р.,
№ 286 від 07.06.2004р., № 312 від 08.05.2009р.,№
769 від 23.10.2009
Прийняти активну участь в організації та проведенні
інформаційно-просвітницьких кампаній, зокрема:
Протягом
 До Всесвітнього дня меланоми провести
року
на базі ВОКШВД «Дні дерматоскопії»;
в ЛПЗ області – санітарно-просвітницькі заходи;

до Всесвітнього дня псоріазу
- підготовити матеріали для ЗМІ по догляду за
шкірою та особливостей дієтичного харчування для
хворих на псоріаз ;
- на базі ВОКШВД «День відкритих дверей»
(консультативних прийом провідних фахівців
хворих на псоріаз без направлень).
Забезпечити участь лікарів- дерматовенерологів
протягом року
ВОКШВД в обласних науково- практичних
конференціях, семінарах з лікарями, медичними
сестрами ЗПСМ з питань дерматовенерологічної
допомоги населенню області.

3.

4.
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Трет‘яков М.С.головний лікар
ВОКШВД,
Бєльц С.Є. – обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«дерматовенерологія»

Трет‘яков М.С.головний лікар
ВОКШВД

4.5.10 Наркологічної
№

Назва заходу

Термін
виконання

1. Провести розширену підсумкову нараду щодо стану
надання наркологічної допомоги населенню області та
напрямках реформування наркологічної служби.
лютий

2. Розробити пропозиції щодо реформування та
оптимізації наркологічної служби на третинному рівні
ІІ квартал

3. Забезпечити систематичний контроль за дотриманням
вимог Протоколів надання наркологічної допомоги
хворим в районах області.
протягом
року

4. Дотримуватися відпрацьованої моделі взаємодії
первинної, вторинної та третинної ланки надання
наркологічної допомоги населенню області

протягом
року

5. Проведення медичної ради з питань контролю якості
надання наркологічної допомоги населенню області
жовтень

6

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

7.

Розробка та видання інформаційно-освітніх матеріалів
для всіх верств населення з питань профілактики
наркологічних захворювань, участь у «круглих
столах» та заходах із залученням засобів масової
інформації
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протягом
року

Відповідальний за
виконання
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»,
куратори районів
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»
Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»

8. Забезпечити участь у проведенні інформаційнопросвітницьких кампаній згідно визначених дат:
7 квітня – Всесвітній день здоров‘я;
12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
3-я неділя травня – Міжнародний день пам‘яті жертв
СНІДу;
31 травня – Всесвітній день без тютюну;
26 червня – Міжнародний день боротьби проти
зловживання наркотиками та їх незаконного обороту;
3-й четвер листопаду – Міжнародний день не паління;
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

протягом
року

Слободянюк П.М. обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи за
фахом «Наркологія»

4.6. Служби крові
№
1.

2.

3.

5.

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання
Затвердити планові завдання щодо залучення
Банах О.І. - обласний
донорських кадрів, заготівлі донорської крові згідно
спеціаліст,
потреби ЛПЗ області та планові завдання по
відповідальний за
організації Дня донора для виїзної бригади ВОСПК в
проведення
до 10.01.18
райони на 2018 рік.
методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК
Проводити моніторинг продукції з донорської крові,
Банах О.І. - обласний
виготовленої ОКУ ВОСПК та її використання ЛПЗ
спеціаліст,
області.
відповідальний за
Постійно надавати консультативну допомогу з питань
протягом проведення
виробничої та клінічної трансфузіології за вимогою
року
методичної роботи за
лікувально-профілактичних закладів області.
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК
Проводити контроль заготівлі та переробки донорської
Банах О.І. - обласний
крові лікувально-профілактичними закладами області
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
протягом методичної роботи за
року
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК,
Головні лікарі ОЛІЛ,
ЦРЛ
Постійно співпрацювати з головними лікарями ЛПЗ
Банах О.І. - обласний
області щодо залучення населення до лав
спеціаліст,
безоплатного донорства та організації Днів донора для
відповідальний за
виїзної бригади ВОСПК.
проведення
протягом методичної роботи за
року
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК;
Головні лікарі ЛПЗ
області
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6. Провести донацій всього - 13050
Заготовити цільної донорської крові – 6156 л.
Заготовити плазми всього – 3190,2 л.
Заготовити еритроцитів – 3385,8 л.
Виготовити кріопреципітату–1800доз
Виготовити тромбоцитів аферез - 680доз

протягом
року

7. Сприяти оснащенню ВОСПК сучасним обладнанням.
протягом
року

8. Забезпечити відповідність виробничих процесів
установи вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009(ISO
9001:2008),отримати сертифікат стандарту ДСТУ ІSO
9001:2015
серпеньвересень

9. Приймати участь в програмах зовнішніх міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань за
участю Українського Референс-центру з клінічної
лабораторної діагностики та метрології Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит»

протягом
року

10. Проведення внутрішніх аудитів з метою поліпшення
процесів в організації роботи установи відповідно до
вимог системи менеджменту якості
протягом
року

11. Поступово впроваджувати систему Гемовіджиланс
на рівні ЛПЗ області.
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протягом
року

Банах О.І. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом
«Трансфузіологія»,
головний лікар
ОКУ ВОСПК
Банах О.І. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК
Банах О.І. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК ;
заступник головного
лікаря з контролю
якості
Банах О.І. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК,
Фахівці ОКУ ВОСПК
Банах О.І. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК;
заступник головного
лікаря з контролю
якості ,
Фахівці ОКУ ОСПК
Банах О.І. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення

12. Провести нараду з відповідальними за організацію
служби крові в ЛПЗ міста та області на тему:
« Організація роботи лікарняних банків крові.
Впровадження СМЯ з використання продукції з
донорської крові».

II квартал

методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК;
заступник головного
лікаря з контролю
якості, фахівці ОКУ
ОСПК
Банах О.І. - обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
методичної роботи за
фахом «Трансфузіологія», головний
лікар ОКУ ВОСПК

4.7. Стоматологічної допомоги
№
п/п

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання

1

Організувати проведення виїзного циклу тематичного березень
удосконалення лікарів стоматологічного профілю за
участю співробітників ВДНЗУ "Українська медична
стоматологічна академія" (м. Полтава)

2

Провести нараду головних лікарів стоматполіклінік,
березень
завідувачів стоматологічних відділень по підведенню
підсумків роботи за 2017 рік
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Люля І.І. – обласний
спеціаліст з
методичної роботи за
фахом
«Стоматологія»,
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом «Дитяча
стоматологія»
Жовнір Т.Г. головний спеціаліст
ДОЗ з питань
надання хірургічної
допомоги населенню
Люля І.І. – обласний
спеціаліст з
методичної роботи за
фахом
«Стоматологія»
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом «Дитяча
стоматологія»

3

4

5

6

7

Організувати проведення науково-практичного
семінару у форматі телемосту на тему: «Сучасні
стратегії профілактики та лікування стоматологічних
захворювань: світовий досвід та перспективи
розвитку» за участю співробітників Інституту
стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика

ІУ квартал

Люля І.І. – обласний
спеціаліст з
методичної роботи за
фахом
«Стоматологія»
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом «Дитяча
стоматологія»
Провести комплексну перевірку стоматологічної
протягом
Люля І.І. – обласний
служби 5 районів згідно з графіком та 2 районів з
року
спеціаліст
хірургічної стоматології
з методичної роботи
за фахом
«Стоматологія»
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом «Дитяча
стоматологія»
Провести обласну нараду-семінар головних лікарів
грудень
Жовнір Т.Г. стоматполіклінік, зав. стоматологічних відділень з
головний спеціаліст
проблемних питань функціонування служби
ДОЗ з питань
надання хірургічної
допомоги населенню
Люля І.І. – обласний
спеціаліст
з методичної роботи
за фахом
«Стоматологія»
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом «Дитяча
стоматологія»
Забезпечити участь лікарів стоматологічного профілю За окремим Головні лікарі ЛПЗ
(стоматологів-терапевтів, хірургів, ортопедів,
графіком області
ортодонтів тощо ) в республіканських з»їздах та
обласних науково-практичних конференціях,
зосередивши увагу на оволодінні вимогами
нормативних документів щодо управління і контролю
якості медичної допомоги, впровадженні сучасних
методів лікування
Санітарно-освітня робота:
20 березня Люля І.І. – обласний
- провести заходи, присвячені Міжнародному
спеціаліст
дню здоров'я порожнини рота
з методичної роботи
за фахом
«Стоматологія»,
Герасимчук В.В. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом «Дитяча
стоматологія»,
головні лікарі
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стоматполіклінік,
зав. стоматологічних
відділень
Васильчук Т.І.головний лікар
обласного Центру
здоров‘я

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назва заходу
Забезпечити впровадження на всіх рівнях надання
медичної допомоги комплексу заходів щодо
організації санітарно-просвітницької діяльності з
профілактики захворювань, формування здорового
способу життя та гігієнічного виховання населення як
пріоритетного напрямку галузі охорони здоров‘я
області., з моніторингом в розрізі відповідних
показників. Підготовка відповідних аналітичних
довідок на рівень ДОЗ ОДА
Забезпечити інформаційне наповнення ЗМІ,
електронних видань, офіційних інтернет-сайтів та
соціальної мережі Фейсбук матеріалами про основні
події в медичній галузі області, публікаціями та
виступами з питань профілактики захворювань,
формування здорового способу життя.

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
протягом Васильчук Т. І. –
року
головний лікар
обласного Центру
здоров‘я;
головні лікарі
медичних закладів
області

Васильчук Т. І. –
головний лікар
обласного Центру
здоров‘я;
головні лікарі
медичних закладів
області
Створити та організувати функціонування обласної
І півріччя Васильчук Т. І. –
галузевої інтернет-газети
головний лікар
обласного Центру
здоров‘я
Забезпечити потужний інформаційний супровід на
За окремим Васильчук Т. І. –
всіх етапах реформи медичної галузі Вінниччини.
графіком головний лікар
обласного Центру
здоров‘я.
Провести моніторинг інформації з питань основних
щомісячно, Васильчук Т. І. –
подій в сфері медичних послуг.
протягом головний лікар
року
обласного Центру
здоров‘я;
головні лікарі
медичних закладів
області
Організувати дієву комунікацію з освітянами,
постійно Васильчук Т. І. –
громадськістю щодо забезпечення інформаційноголовний лікар
роз‘яснювальної роботи, спрямованої на формування
обласного Центру
здорового способу життя, гігієнічне виховання
здоров‘я;
населення та профілактику захворювань.
головні лікарі
медичних закладів
області
Запровадити функціонування Школи здоров‘я щодо
Васильчук Т. І. –
За окремим
боротьби з факторами ризику неінфекційних хвороб на
головний лікар
графіком
базі Центрів ПМСД:
обласного Центру
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протягом
року

- розробка положення, планів навчання, обліковозвітної документації, індикаторів роботи, а також
матеріалів та презентацій для проведення навчань;
- проведення підготовчих семінарів, тренінгів
Забезпечити проведення тренінгів для фахівців
первинної ланки по проекту ВООЗ «Неінфекційні
захворювання: профілактика та зміцнення здоров'я в
Україні»

здоров‘я;
головні лікарі
медичних закладів
області
Васильчук Т. І. –
8.
головний лікар
обласного Центру
За окремим
здоров‘я;
графіком
головні лікарі
медичних закладів
області
протягом Васильчук Т. І. –
9. Провести перевірки впровадження в практичну
діяльність знань, отриманих на тренінгах проекту
року
головний лікар
ВООЗ «НІЗ: профілактика та зміцнення здоров‘я в
обласного Центру
Україні»
здоров‘я;
головні лікарі
медичних закладів
області
10. Забезпечити навчання ( тренінги) з питань формування протягом Васильчук Т. І. –
здорового способу життя, запобігання шкідливим для
року
головний лікар
здоров‘я звичкам, гігієнічного виховання населення,
обласного Центру
профілактики захворювань для медичних працівників
здоров‘я
лікувально-профілактичних закладів та освітян області
протягом Васильчук Т. І. –
11. Видати, розповсюдити (в тому числі макети
інформаційних матеріалів електронною поштою для
року
головний лікар
тиражування на місцях) та розмістити на інтернетобласного Центру
ресурсах методичну і науково-популярну санітарноздоров‘я;
освітню літературу з питань формування здорового
головні лікарі
способу життя, збереження та зміцнення здоров‘я,
медичних закладів
профілактики захворювань тощо
області
Забезпечити
участь
в
організації
та
проведенні
протягом
Васильчук Т. І. –
12.
інформаційно-просвітницьких кампаній, приурочених року
головний лікар
до актуальних медичних проблем згідно визначених
обласного Центру
декретованих дат:
здоров‘я;
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
головні лікарі
- 6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою;
медичних закладів
- Другий четвер березня – Всесвітній день нирки;
області
- 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;
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну;
- 1 червня – Міжнародний день захисту дітей;
- 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 – Всесвітній тиждень грудного
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вигодовування;
- 28 вересня – Всесвітній день боротьби проти сказу;
- 29 вересня – Всесвітній день серця;
- 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого
віку;
- 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;
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
- 3 грудня – Міжнародний день інвалідів

РОЗДІЛ 5
Заходи з попередження ВІЛ-інфекції/СНІДу
№
Назва заходів
п/п
1
2
3. Забезпечити роботу Центру моніторингу і оцінки
програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на базі Обласного центру СНІДу

Термін
виконання
3
протягом
року

4.

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

протягом
року

5.

Забезпечити надання медичних послуг ВІЛінфікованим та іншим групам населення відповідно
вимогам ДСТУ ІSО 9001:2009 Системи управління
якістю. Вимоги (ІSО 9001:2008, ІDT). Забезпечити
1-го наглядового аудиту.
Проаналізувати захворюваність населення області
на ВІЛ-інфекцію/СНІД, медичного нагляду та
обслуговування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Підготувати інформаційно-аналітичний огляд

протягом
року

Проаналізувати стан надання антиретровірусної
терапії ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД з
визначенням обсягів планування 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

7.

8.

9.
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березень

протягом
року

Відповідальний за
впровадження
4
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,

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

протягом
року

11. Забезпечити контроль ведення облікової
документації та збереження лікарської таємниці в
медичних установах області та міста у т.ч. у
кабінетах Довіри

протягом
року

12. 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)
13. 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,
Немирівський,
Могилів-Подільський райони та м. Ладижин)
14. Здійснити експертну оцінку стану роботи щодо
профілактики ВІЛ/СНІДу у районах та містах
області (Калинівський, Гайсинський, МогилівПодільський р-ни)

за окремим
планом

15. Організувати заходи по проведенню Всесвітнього
Дня пам‘яті померлих від СНІДу та Дня боротьби зі
СНІДом

третя
неділя
травня
1 грудня

16. Проводити «День фахівця» на базі Центру СНІДу з
метою поширення знань щодо діагностики,
профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу

згідно
графіка
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протягом
року

І півріччя

обласний фахівець з
питань ВІЛ/СНІДу
Матковський І.А.
головний лікар
Центру СНІДу,
обласний фахівець з
питань ВІЛ/СНІДу
Слободянюк П.М.обласний
спеціаліст,
відповідальний за
проведення
організаційнометодичної роботи
за фахом
«Наркологія»
Головні лікарі ЛПЗ
області
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,
Головні лікарі ЗОЗ
області
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

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

Назва заходу
Стан надання онкологічної допомоги населенню
області у розрізі районів за 2017 рік та шляхи його
покращення на 2018 рік.

Термін
виконання
23.02.18

2.1. Про виконання наказу УОЗтаК від 24.12.2012р. №1354
«Про удосконалення організації надання онкологічної
допомоги населенню у світлі реорганізації охорони
здоров‘я», звітують окремі ЦРЛ, ЛПЛ, ОЛІЛ, ЦПМСД.
2.2. Виконання наказу МОЗ України № 192 від 07.04.1986
року «Формування і диспансерний нагляду груп
підвищеного ризику захворювань злоякісними
новоутвореннями та хворих із передпухлинними
захворюваннями».

27.07.18

2.3. Розгляд занедбаних випадків з вини медпрацівників із
запрошенням на засідання.
3.1. Діагностика та лікування хворих із візуальними
локалізаціями злоякісних новоутворень в області.
Звітують окремі райони.
3.2. Розгляд занедбаних випадків з вини медпрацівників із
запрошенням на засідання.

26.10.18

4.1. Виконання обласної Програми «Боротьба з
онкологічними захворюваннями на 2017-2021р.».
Звітують окремі райони.
4.2. Раціональне використання термографу, як скринінгметоду для своєчасного виявлення патології молочної
залози.
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14.12.18

Відповідальний за
виконання
Жовнір Т.Г. головний спеціаліст
ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги
населенню,
Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом ―Онкологія‖,
головний лікар ПРОЦ
Жовнір Т.Г. головний спеціаліст
ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги
населенню,
Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом ―Онкологія‖,
головний лікар
ПРОЦ
Жовнір Т.Г. головний спеціаліст
ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги
населенню,
Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом ―Онкологія‖,
головний лікар ПРОЦ
Жовнір Т.Г. головний спеціаліст
ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги
населенню,
Шамрай В. А.
обласний спеціаліст з
методичної роботи за
фахом ―Онкологія‖,
головний лікар ПРОЦ

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

2

3

4

5

Тематика засідань Координаційної ради

Термін
Відповідальний за
виконання виконання
Стан епідситуації по ТБ в області. Підсумки співпраці І квартал
Швидюк С.І. фтизіатричної служби з НУО в проектах медико2018 р
головний спеціаліст
соціального супроводу хворих на ТБ.
ДОЗ ОДА,
Служивий О.П головний лікар
СТМО «Фтизіатрія»,
Незгода О.П. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом
«Фтизіатрія»
Стан профілактики поєднаної патології ТБ/ВІЛ в
ІІ квартал
Швидюк С.І. області
2018 року головний спеціаліст
відділку лікувальнопрофілактичної
допомоги дорослому
населеннюДОЗ
ОДА,
Служивий О.П головний лікар
СТМО «Фтизіатрія»,
Незгода О.П. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом
«Фтизіатрія»,
Матковський І.А.
головний лікар
Центру СНІДу,
обласний фахівець з
питань ВІЛ/СНІДу
Стан реалізації в області стратегії забезпечення сталої ІУ квартал Служивий О.П відповіді на епідемії туберкульозу,в тому числі
2018 року
головний лікар
хіміорезистентного,та ВІЛ-інфекції/СНІДу
СТМО «Фтизіатрія»,
Незгода О.П. обласний спеціаліст
з методичної роботи
за фахом
«Фтизіатрія»
Стан та надання медичної допомоги ВІЛзгідно
Матковський І.А. –
інфікованим, хворим на СНІД та медичне
графіку
головний лікар
забезпечення населення області
Центру СНІДу,
обласний фахівець з
питань ВІЛ/СНІДу
Заслухати питання щодо впровадження та виконання згідно
Матковський І.А.
Обласної програми забезпечення профілактики ВІЛграфіку
головний лікар
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№

6

Тематика засідань Координаційної ради
інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих
хворих і хворих на СНІД на 2016-2020 рр.‖ за участю
фахівців дотичних Департаментів ОДА ( за згодою)
Пропозиції щодо проведення Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом
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Термін
Відповідальний за
виконання виконання
Центру СНІДу,
обласний фахівець з
питань ВІЛ/СНІДу
згідно
Матковський І.А.
графіку
головний лікар
Центру СНІДу,
обласний фахівець з
питань ВІЛ/СНІДу

7. План роботи відділу бухгалтерського обліку, звітності
та ресурсного забезпечення на 2018 рік
№

Назва заходу

Термін
виконання
щоквартально
до 15 числа

1

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

2

Узагальнення помісячної звітності по
заборгованості

щомісячно до 15
числа

3

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

щомісячно до 5
числа

4

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

протягом року

5

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

протягом року

6

Організація навчання головних бухгалтерів
на курсах підвищення кваліфікації

червень-серпень

7

Зведення та аналіз залишків медикаментів
та виробів медичного призначення, по
роках постачання, отриманих
централізовано з МОЗ України

щомісячно до 10
числа

8

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

9

щоквартально
до 20 числа

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

Додаток №1
до Комплексного плану
основних організаційних заходів
Департаменту охорони здоров' я
ОДА на 2018 рік
ПЛАН
проведення засідань Колегії Департаменту *

№

Назва заходу

Термін
виконання
січень

1

Розширене засідання колегії: ―Про
підсумки діяльності галузі охорони
здоров‘я області у 2017 році та
перспективи на 2018 рік―

2

Про стан материнських втрат в області
за підсумками роботи у 2017 році та І
кв. 2018 року

квітень

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 Жмеринському, Липовецькому та
Хмільницькому районах.

квітень

4.

Стан виконання чинних нормативних
документів з питань протидії
захворюваності на туберкульоз
(Немирівський, Піщанський,
Чернівецький)

травень

5

Спільне засідання з ДУ «Вінницький
обласний лабораторний центр МОЗ
України» „Про стан організації та
здійснення заходів по специфічній
профілактиці інфекційних
захворювань серед дитячого та
дорослого населення в районах
області‖ (за списком)

червень
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Відповідальний за виконання
Заступники директора ДОЗ;
начальники відділів ДОЗ; головні
спеціалісти ДОЗ; обласні
спеціалісти;
Железняк В.Д.– начальник
ІАЦМС
Марусяк Н.Д. . – заступник
директора ДОЗ
Кукуруза Л.І. – обласний
спеціаліст з методичної роботи за
фахом «Акушерство та
гінекологія»,
Бондаренко Т.В. – начальник
відділу лікувальнопрофілактичної допомоги
дитячому населенню
Марусяк Н.Д. – заступник
директора ДОЗ
Задорожна О.І. – начальник
управління лікувальнопрофілактичної допомоги
населенню ДОЗ,
Бабійчук В.В. – начальник
Вінницького обласного
клінічного госпіталю ветеранів
війни
Заступники директора ДОЗ;
Начальники відділів ДОЗ;
Головні спеціалісти ДОЗ;
Служивий О.П головний лікар СТМО
«Фтизіатрія»
Марусяк Н.Д. . – заступник
директора ДОЗ
Бондаренко Т.В. – начальник
відділу лікувальнопрофілактичної допомоги
дитячому населенню
Зайцева В.П.- директор ДУ
«Вінницький обласний
лабораторний центр МОЗ
України» (за згодою),
Томін С.Я. - обласний спеціаліст

№

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальний за виконання
відповідальний за методичну
роботу за фахом «Епідеміологія»
Заступники директора ДОЗ;
начальники відділів ДОЗ; головні
спеціалісти ДОЗ; обласні
спеціалісти;
Железняк В.Д.– начальник
ІАЦМС

6

Розширене засідання колегії: ―Про
підсумки діяльності галузі охорони
здоров‘я регіону у І півріччі 2018 року
та актуальні завдання на ІІ півріччя
поточного року―

липень

7

Забезпечення
реалізації
регіонального проекту «Вчасна
допомога» на виконання Закону
України «Про екстрену медичну
допомогу»
від
05.07.2012року
№5081-VI в частині удосконалення
роботи центральної оперативної
диспетчерської
з
закладами
охорони здоров‘я області

серпень

Заступники директора ДОЗ;
Задорожна О.І. – начальник
управління лікувальнопрофілактичної допомоги
населенню ДОЗ;
Пірникоза А.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної роботи з
питань ШМД та екстреної
мед.допомоги Железняк В.Д.–
начальник ІАЦМС

8

Про
стан
організації
ендокринологічної
допомоги
у
Гайсинському,
Могилів
–
Подільському
та
Теплицькому
районах
в
розрізі
виконання
нормативно-правових
актів,
затверджених МОЗ України, ДОЗ
ОДА, облдержадміністрацією та
обласною Радою.
Виконання
урядової програми «Доступні ліки»
в розрізі лікування цукрового
діабету
2
типу,
реімбурсації
препаратів інсуліну.

вересень

9.

Про стан малюкових та перинатальних
втрат в районах за підсумками роботи
за
9 міс.2018 р (райони за
списком за підсумками роботи)

жовтень

Марусяк Н.Д. – заступник
директора ДОЗ,
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст відділу лікувально –
профілактичної допомоги
дорослому населенню
управління лікувально –
профілактичної допомоги
населенню 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. . – заступник
директора ДОЗ
Бондаренко Т.В. – начальник
відділу лікувальнопрофілактичної допомоги
дитячому населенню
Кукуруза Л.І. – обласний
спеціаліст з методичної роботи за
фахом «Акушерство та
гінекологія»
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№

Назва заходу

Термін
виконання
ІІІ декада
жовтня

10

Про стан протиракової боротьби у
Іллінецькому, Козятинському та
Хмільницькому районах

11

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

листопад

12

Про впровадження та хід виконання
Національної та обласної програм
забезпечення профілактики ВІЛінфекції, допомоги та лікування ВІЛінфікованих та хворих на СНІД на
2016-2020 роки. (Тиврівський,
Могилів- Подільський, Липовецький
р-ни)

грудень

Відповідальний за виконання
Марусяк Н.Д. – заступник
директора ДОЗ;
Жовнір Т.Г. – головний
спеціаліст відділу лікувальнопрофілактичної допомоги
дорослому населенню
управління лікувальнопрофілактичної допомоги
населенню ДОЗ;
Шамрай В. А.-головний лікар
облонкодиспансера,
обласний спеціаліст з методичної
роботи за фахом ―Онкологія‖
Марусяк Н.Д. - заступник
директора Департаменту
охорони здоров'я
облдержадміністрації,
Швидюк С.І. - головний
спеціаліст Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації,
Распутіна Л.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної роботи за
фахом «Кардіологія», проф.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова
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
Марусяк Н.Д. - заступник
директора ДОЗ;
Матковський І.А. головний лікар
Центру СНІДу, обласний
фахівець з питань ВІЛ/СНІДу,
Зайцева В.П.- директор ДУ
«Вінницький обласний
лабораторний центр МОЗ
України» (за згодою)

*- 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 на 2018 рік

Перелік
обласних програм у сфері охорони здоров’я,
передбачених до реалізації у 2018 році
№

Назва програми

1 Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні
здоров‘я громадян» на 2016-2020 роки
2. Обласна програма « Боротьба з онкологічними
захворюваннями на період 2017-2021 роки»

Заступник директора Департаменту

Рішення про
затвердження програми
Рішення 4 сесії Вінницької
обласної ради 7 скликання
від 11.02.16 року
Рішення 13 сесії 7 скл. від
20.12.2016р. № 223

Н.Д. Марусяк
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Додаток 3

до Комплексного плану
основних організаційних заходів
ДОЗ ОДА на 2018рік

ПЛАН
спільних науково - практичних конференцій та семінарів Департаменту
охорони здоров’я ОДА та
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
№
з/п
1

Назва заходу
Обласна науково-практична конференція
«Функціональні та хронічні захворювання
травного тракту у дітей»

Час
проведення
лютий

2

«Актуальні питання тиреоідології»

лютий

3

Обласна підсумкова науково-практична
конференція «Досягнення і плани розвитку
неонатальної служби на 2018 р
Актуальні питання неонатології»

лютий

4

Конференція
МОЗ
України впродовж
«Міждисциплінарний підхід до терапії року згідно
внутрішніх хвороб» в форматі телемосту
графіка
Обласна науково-практична конференція
лютий

5

«Стан надання допомоги неврологічним
хворим по Вінницькій області за 2017р.
Лікування аутоімунних хвороб нервової
системи»

Відповідальні за виконання
Кондратюк Л.М. обласний
спеціаліст відповідальний за
надання медичної допомоги за
фахом «Дитяча
гастроентерологія»,
проф.Дуднік В.М. кафедра
педіатрії №2 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Прудиус П.Г. обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом
проф. Власенко М.В. – кафедра
ендокринології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Гомон Р.О. обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом
«Неонатологія». проф. Яблонь
О.С., кафедра педіатрії №1 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова

За наказом МОЗ України ДОЗ
ОДА та НМАПО ім. П.Л.
Шупика
Бородій О.М., обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичної роботи за фахом
«неврологія»
Д.м.н. Московко С.П. - кафедра
неврології ВНМУ ім.М.І.Пирогова

6

Обласна хірургічна нарада за підсумками
роботи 2017 року

14.02.18

Жовнір Т.Г. – головний спеціаліст
ДОЗ ОДА–

7

Обласна нарада за підсумками роботи 2017
року терапевтичної служби.

01.03.18

Швидюк С.І. –головний спеціаліст
ДОЗ ОДА –

8

Науково-практична
«Профілактична
медицина
технології».

конференція:
–
сучасні 01.03.18

60

ВНМУ ім.М.І.Пирогова, ДОЗ ОДА

10

питання Впродовж
року згідно
графіка
Обласна науково-практична конференція березень
на тему: «Проблеми дітей раннього віку.
Сучасні технології медичної допомоги»

За наказом МОЗ України, ДОЗ
ОДА та НМАПО ім. П.Л.
Шупика
проф. Яблонь О.С., кафедра
педіатрії
№1
ВНМУ
ім.М.І.Пирогова

11

Обласна педіатрична конференція за
підсумками роботи 2017 року

березень

12

Підсумкова хірургічна конференція (для
дитячих хірургів та ортопедів області).
Обласна науково-практична конференція
дитячих хірургів та ортопедів-травматологів
«Хірургічні інфекції у дітей: правець та сказ.
Діагностика лікування та профілактика
захворювань у дітей»

14.03.18

13

Обласна науково-практична конференція березень
акушерів-гінекологів Вінницької області

14

Обласна конференція служби анестезіології та
інтенсивної терапії за підсумками роботи за
2017 рік

березень

15

Обласна конференція «Актуальні питання
дитячі інфекційних хвороб» .

березень

16

Науково-практична конференція: «Терапія
2018:
досягнення
та
перспективи».
14-15.03.18
Підсумкова нарада за результатами роботи
кардіологічної служби в 2017році.

Бондаренко Т.В. – начальник
відділу лікувально-профілактичної
допомоги дитячому населенню
ДОЗ ОДА
Конопліцький Д.В.- обласний
спеціаліст, відповідальний за
надання медичної допомоги за
фахом «Дитяча хірургія», Д.м.н.
кафедра дитячої хірургії ВНМУ
ім.Пирогова
Антонець С.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичної роботи за фахом
«Дитяча ортопедія та
травматологія»
Кукуруза І.Л. обласний спеціаліст
відповідальний за методичну
роботу за фахом «Акушерство та
гінекологія»
Дацюк О.І. – обласний спеціаліст,
відповідальний за проведення
організаційно-методичної роботи
за фахом «анестезіологія»,
професор, кафедра анестезіології
та реаніматології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова.
проф.Незгода І.І. – кафедра
дитячих інфекційних хвороб
ВНМУ ім.М.І.Пирогова, обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичної роботи за фахом
«дитячі інфекційні хвороби»
ВНМУ ім.М.І.Пирогова, ДОЗ ОДА

17

ХІІ
обласний
науково-практичний
симпозіум «Сучасна гастроентерологія,
20.03.18
актуальні питання діагностики, лікування,
профілактики»

ВНМУ ім.М.І.Пирогова, ДОЗ
ОДА

18

«Сучасні досягнення в медицині»

ДУ «Український інститут
науково-технічної експертизи
та інформації»;
ВНМУ ім.М.І.Пирогова

9

Конференція
неврології»

«Актуальні

23.03.18

61

19

Обласна науково-практична конференція
педіатрів з міжнародною участю «
Українсько-литовська дитяча пуль
монологічна школа

20

Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Стандарти діагностики та квітень
лікування в клініці внутрішніх хвороб»
Обласна науково-практична конференція
квітень
«Злоякісні новоутворення ока та придатків »

21

22

23

30.03.18

Виїзна міжрайонна конференція, присвячена
питанням клініки, діагностики та лікування квітень
дитячих інфекційних хвороб, для педіатрів,
інфекціоністів, сімейних лікарів
Обласна науково-практична конференція
квітень
«Актуальні питання неонатології»

24

Обласна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми дитячої
кардіоревматології»

квітень

25

Підсумкова
неврологічна конференція
«Стан надання допомоги неврологічним
хворим по Вінницькій області за І квартал
2018р.» (для неврологів області). Обласна
науково-практична
конференція
«Множинний
склероз,
профілактичне
лікування»
«Епілепся.
Діагностика,
лікування.»

травень

26

Актуальні мультидисциплінарні аспекти
дерматовенерології.

27

Науково-практична
конференція
«Стандарти діагностики та лікування
серцево-судинних захворювань в практиці
сімейного лікаря та терапевта »

28

Науково-практична міжрегіональна
конференція «Поділля-AIDS-2018»
«Стратегія Fust track – погляд знизу»

Травень

травень
травень

62

Катілов О.В. обласний спеціаліст
відповідальний за методичну
роботу за фахом «Дитяча
пульмонологія та алергологія»,
проф. Булат Л.М., кафедра
пропедевтики дитячих хвороб
ВНМУ ім.М.І.Пирогова
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
Маковська О.М. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
методичну роботу за фахом «
Дитяча офтальмологія»,
Малачкова Н.В. - кафедра
офтальмології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Проф. Незгода І.І. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
методичну роботу за фахом
«дитячі інфекційні хвороби»
Гомон Р.О. - обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом
«Неонатологія».
Проф. Яблонь О.С. ., кафедра
педіатрії №1 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Віннічук Л.Л. - обласний
спеціаліст відповідальний за
медичну роботу за фахом «Дитяча
кардіоревматологія», проф. Дуднік
В.М. - кафедра педіатрії №2
ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Бородій О.М., обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичної роботи за фахом
«неврологія»
проф. Московко С.П. - кафедра
неврології ВНМУ ім..М.І.Пирогова.
д.м.н.
Бельц С.Є. , обласний спеціаліст,
відповідальний за проведення
методичної роботи за фахом
«дерматовенерологія»
ВНМУ ім..М.І.Пирогова

ВНМУ ім.М.І.Пирогова, ДОЗ
ОДА
ВНМУ ім. М.І. Пирогова
ДОЗ ОДА
Матковський І.А. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичну роботу за фахом
ВІЛ/СНІД

29

Обласна науково-практична конференція з
міжнародною участю акушерів-гінекологів
Вінницької області

30

Обласна науково-практична конференція
«Сучасні підходи до імунопрофілактики»

травень

31

Обласна науково-практична конференція
«Актуальні питання гастроентерології.
Нові можливості діагностики та
лікування».

травень

32

Обласна науково-практична конференція
«Вибрані
питання
реабілітації
та 24.05.18
вторинної
профілактики
хронічних
захворювань»
Виїзна науково – практична міжрайонна
червень
конференція
«Актуальні
питання
терапії» (для лікарів-терапевтів та
лікарів ЗПСМ)

33

10-11.05.18

34

Засідання обласної школи ревматологів

35

Виїзна практична конференція «Причини
виникнення
і шляхи
лікування
емоційних
розладів,
починаючи
з
дитячого віку».
(Могилів-Подільський, Ямпіль, Чернівці, 13.06.18
Муровані-Курилівці). (для
лікарів
первинної ланки, психіатрів, психологів,
неврологів,
психологів-вихователів,
логопедів, соціальних працівників)
Науково - практичний семінар « Актуальні
червень
питання аритмології»
червень
Сучасні досягнення анестезіологічного
забезпечення в хірургії

36
37

червень

38

Медико-педагогічний семінар.

червень

39

Обласна науково-практична конференція
«Рідкісні симптоми та синдроми. Стан очного
дна при супутніх захворюваннях»

вересень

40

Обласна підсумкова конференція
«Дефектура в роботі неврологів. Стан

жовтень
63

Кукуруза І.Л. обласний спеціаліст
відповідальний за методичну
роботу за фахом «Акушерство та
гінекологія»
Гриньова Н.Є. обласний
спеціаліст, відповідальний за
методичну роботу за фахом
«Дитяча імунологія»
Кізлова Н.М.. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичну роботу за фахом
«гастроентерологія»

ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
Пивоварова Н.П. –обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної роботи
за фахом «нефрологія»
доц. Мовчан Г.О - кафедра
внутрішньої медицини №1
ВНМУ ім..М.І.Пирогова. .
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
Мостова О.П., д.м.н., обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну роботу за фахом
«Дитяча психіатрія»

НДІ ім. М.Д. Стражеска,
ДОЗ ОДА
Дацюк О.І. – обласний спеціаліст,
відповідальний за методичну
роботу за фахом «анестезіологія»,
професор, кафедра анестезіології
та реаніматології ВНМУ
ім..М.І.Пирогова, д.м.н.
Вдовиченко О.Л. обласний
спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу за
фахом «Педагог-методист»
Маковська О.М. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
методичну роботу за фахом «
дитяча офтальмологія»,
Малачкова Н.В. - кафедра
офтальмології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова

Бородій О.М., обласний
спеціаліст, відповідальний за

проведення організаційнометодичної роботи за фахом
«неврологія»
проф. Московко С.П. - кафедра

надання допомоги неврологічним хворим
по Вінницькій області за 9 місяців 2018р» та
науково-практична конференція
« Актуальні питання неврології».

41

Актуальні
питання
ендокринології,
присвячена
55-річчю
Вінницького
обласного
клінічного
високоспеціалізованого ендокринологічного
центру

вересень

42

Обласна науково-практична конференція
«Актуальні питання дитячої онкогематології»
для лікарів ЗПСМ та лікарів-педіатрів

19.09.18

43

Обласна
конференція
«Нове
в
інтенсивній терапії кардіоневрологічних
хворих»

вересень

44

Обласна науково-практична конференція вересень
акушерів-гінекологів Вінницької області

45

Обласна науково-практична конференція на
тему: "Актуальні питання терапевтичної
стоматології"

вересень

46

Обласна конференція «Актуальні питання
дитячих інфекційних хвороб» .

жовтень

47

Раціональні підходи до діагностики та
лікування деяких хронічних дерматозів.

Жовтень

64

неврології ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
д.м.н.
Прудиус П.Г.- обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом
«ендокринологія»
проф. Власенко М.В. – кафедра
ендокринології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Горбик С.І. обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом «
Дитяча гематологія»
Калінчук О.О. обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом «
Дитяча онкологія»
проф.Дуднік В.М. кафедра
педіатрії №2 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
Дацюк О.І. – обласний спеціаліст,
відповідальний за методичну
роботу за фахом «анестезіологія»,
професор, кафедра анестезіології
та реаніматології ВНМУ,
ім.М.І.Пирогова, д.м.н.
Кукуруза І.Л. обласний спеціаліст
відповідальний за методичну
роботу за фахом «Акушерство та
гінекологія»
Люля І.І. - обласний спеціаліст,
відповідальний за методичну
роботу за фахом «стоматологія»,
Герасимчук В.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
методичну роботу за фахом
«стоматологія дитяча »,
Доц. Шинкарук-Діковицька М.М
кафедра терапевтичної
стоматології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова, к.м.н.

Проф.Незгода І.І. –кафедра
дитячих інфекційних хвороб
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
обласний спеціаліст,
відповідальний за проведення
організаційно-методичної
роботи за фахом «дитячі
інфекційні хвороби»
Бельц С.Є.- обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичної роботи за фахом

48

49
50

Науково-практична
конференція:
«Загальна практика-сімейна медицина:
жовтень
організація, сучасні стандарти діагностики
та лікування»
Засідання обласної школи ревматологів
жовтень
Виїзна практична конференція «Причини
виникнення
і шляхи
лікування
емоційних
розладів,
починаючи
з
дитячого віку».
(Іллінці, Липовець, Оратів, Погребище) 24.10.18
(для
лікарів
первинної
ланки,
психіатрів,
психологів,
неврологів,
психологів-вихователів,
логопедів,
соціальних працівників)

«дерматовенерологія» ;
ВНМУ ім..М.І.Пирогова
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
Мостова О.П., д.м.н., обласний
спеціаліст
відповідальний
за
методичну роботу за фахом
«Дитяча психіатрія»

51

Обласна науково-практична конференція листопад
акушерів-гінекологів Вінницької області

52

Обласна науково-практична конференція
дитячих хірургів та ортопедів-травматологів
«Актуальні питання дитячої хірургії, ортопедії
та травматології»

листопад

53

Обласна конференція для неонатологів
«Сучасні аспекти надання допомоги
недоношеним»

листопад

54

Обласна науково—практична конференція
для неврологів та лікарів ЗПСМ «Актуальні
питання неврології. Міастенія. Діагностика,
лікування.»

листопад

Бородій О.М., обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичної роботи за фахом
«неврологія».
Проф.. Московко С.П. - кафедра
неврології ВНМУ
ім.М.І.Пирогова, д.м.н.

55

Обласна науково-практична конференція
«Психо-педагогічні проблеми соціалізації
особистості»

листопад

56

Обласна науково-практична конференція
«Наукові можливості в діабетології»

листопад

Вдовиченко О.Л. обласний
спеціаліст, відповідальний за
організаційно-методичну роботу за
фахом «Педагог-методист»
Прудиус П.Г. - обласний
спеціаліст відповідальний за
надання медичної допомоги за
фахом «ендокринологія»
Проф. Власенко М.В. – кафедра
ендокринології ВНМУ

65

Кукуруза І.Л. обласний спеціаліст
відповідальний за методичну
роботу за фахом «Акушерство та
гінекологія»
Конопліцький Д.В. -обласний
спеціаліст, відповідальний за
надання медичної допомоги за
фахом «Дитяча хірургія», д.м.н.,
доц.. кафедра дитячої хірургії
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
Антонець С.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
надання медичної допомоги за
фахом «Дитяча ортопедія та
травматологія»
Гомон Р.О. обласний спеціаліст
відповідальний за надання
медичної допомоги за фахом
«неонатологія», проф. Яблонь
О.С., кафедра педіатрії №1 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова

ім.М.І.Пирогова
Дацюк О.І. – обласний спеціаліст,
відповідальний за методичну
роботу за фахом «анестезіологія»,
професор, кафедра анестезіології
та реаніматології ВНМУ
ім..М.І.Пирогова.
Кізлова Н.М. – обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційнометодичну роботу за фахом
«гастроентерологія»

57

Обласна конференція для анестезіологів
«Нові стандарти в акушерській
анестезіології»

листопадгрудень

58

Обласна науково-практична конференція
для лікарів- гастроентерологів.

листопад

59

Міжрайонна конференція, присвячена листопад - Проф.Незгода І.І. – обласний
питанням
клініки,
діагностики
та .
дитячий інфекціоніст,
лікування дитячих інфекційних хвороб,
Кафедра дитячих інфекційних
для педіатрів, інфекціоністів, сімейних
хвороб ВНМУ ім..М.І.Пирогова
лікарів

60

Обласна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми дитячої нефрології»

грудень

Гумінська Г.С. зав.педіатричним
відділенням №1 ВОДКЛ.
проф.Дуднік В.М. -кафедра
педіатрії №2 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
проф. Яблонь О.С., кафедра
педіатрії №1 ВНМУ
ім.М.І.Пирогова

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

Протягом року
Виїзний семінар «Медичні стандарти
лікування внутрішніх хвороб у
клінічній практиці терапевта
та
сімейного лікаря»
Щомісячні засідання школи-семінару
для лікарів ЗПСМ

Впродовж року
згідно графіка

Протягом року

4

Виїзні кущові семінари: «Школа
кардіології»
Виїзні засідання «Школи по програмі
боротьби
з
цереброваскулярною
патологією»

5

Засідання

6

Виїзні засідання «Вінницької школи
гастроентерології,
дієтології
та
ендоскопії»

Перша середа
місяця
протягом року
Протягом року

1

2

3

Протягом року

Впродовж року
згідно графіка

66

За наказом МОЗ України,
ДОЗ ОДА
та НМАПО ім. П.Л.
Шупика
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
Височанська Т.Г. -зав.
відділення №22
ВОПНЛ ім..О.І.Ющенка

Обласні
спеціалісти,
відповідальні
за
проведення
організаційно-методичної
роботи
за
фахом:
«гастроентерологія»Кізлова
Н.М.;

7
8

9

10

Засідання «Подільської респіраторної
школи»
Виїзні міжрайонні конференції
«Інтегроване ведення дітей з
захворюваннями дихальної системи,
травної системи травної системи за
провідним симптомом»
(Іллінці, Тульчин , Жмеринка, Бар,
Могилів-Подільський ,Хмільник )
Наради – семінари з кардіологами
області

Вересеньлистопад
Протягом року

Засідання
ради

Щомісячно
впродовж року

хірургічної

11 Виїзні міжрайонні семінари «Актуальні
питання діагностики та лікування дітей з
найбільш поширеними захворюваннями
травної системи, органів дихання,
шкіри»:
Лютий – Бар (Шаргород, Жмеринка);
Березень – Бершадь (Теплик,
Тростянець, Чечельник)
Квітень – Іллінці (Липовець,
Погребище);
Травень – Козятин (Калинівка)
Вересень- Хмільник (Літин)
Жовтень – М-подільський (Ямпіль,
М-Курилівці)
Листопад – Немирів (Тульчин, Оратів,
Крижопіль)
13 Виїзні навчальні семінари для лікарів
районі на тему «Діагностика
медикаментозної алергії» відповідно до
наказу МОЗ України від 30.12.2015 р
№916 про Уніфікований клінічний
протокол екстреної, первинної,
вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної
допомоги «Ммедикаментозна алергія,
включаючи анафілаксію»

Щоквартально
впродовж року

впродовж року

Травень-червень

Заступник директора Департаменту

«Ендоскопія»Дорожинський
Ю.А
« Дієтологія»Яковець О.О.
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
ДОЗ ОДА
ВНМУ ім.М.І.Пирогова,
Кафедра педіатрії №2
ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
професор Дудник В.М.

Обласний спеціаліст ,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом «
Кардіологія»
проф. Распутіна Л.В.
ВНМУ ім..М.І.Пирогова
ДОЗ ОДА –Головний
спеціаліст Жовнір Т.Г.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова
проф. Шапринський В.О.
Проф.. Яблонь О.С.,
кафедра педіатрії №1
ВНМУ ім..М.І.Пирогова

Обласний спеціаліст,
відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Імунологія, алергологія»
Бондарчук О.Б.

Н.Д. Марусяк
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Додаток 4
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2018рік

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

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Опрацювання та впровадження в дію нової
Щоквар- Марусяк Н.Д. – заступник
нормативно-правової бази МОЗ України з
директора ДОЗ ОДА,
тально
питань організації надання медичної
Задорожна О.І. – начальник
допомоги
управління лікувальнопрофілактичної допомоги
населенню ДОЗ ОДА,
Бондаренко Т.В. начальник
відділу ЛПД дітям ДОЗ ОДА
Железняк В.Д. – начальник
ІАЦМС
Жовнір Т.Г. - головний
спеціаліст ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги населенню,

2.

Надання інтегрованої допомоги у випадку
НІЗ

І квартал

3.

Моніторинг впровадження наказів ДОЗ
ОДА з питань організації надання

ІІ квартал
ІІІ квартал
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Гайдаш А.Р. головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
КукурузаІ.Л. – обласний
спеціаліст відповідальний за
організаційно-методичну
роботу за фахом
«Акушерство і гінекологія»,
Швидюк С.І. головний
спеціаліст відділку
лікувально-профілактичної
допомоги дорослому
населенню
ДОЗ
ОДА.
Гайдаш А.Р -головний
спеціаліст ДОЗ ОДА за
напрямком «Сімейна
медицина»,
Васильчук Т.І. –головний
лікар обласного Центру
здоров‘я
Марусяк. Н.Д. – заступник
директора ДОЗ

невідкладної
медичної
допомоги
населенню Вінницької області та роботи
виїзної
консультативної
медичної
допомоги.. Співпраця з обласним Центром
ЕМД

Задорожна О.І. - начальник
управління лікувальнопрофілактичної допомоги
населенню ДОЗ,
Пірникоза А.В. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань ШМД та
екстреної мед.допомоги,
Жовнір Т.Г. - головний
спеціаліст ДОЗ з питань надання
хірургічної допомоги населенню

4.

Організація роботи ЛКК на первинному
та вторинному рівнях надання медичної
допомоги. Їх взаємодія. Ведення медичної
документації та дефектура направлення на
МСЕК

5. Актуальні питання заготівлі, переробки,
виготовлення, збереження,
транспортування та використання
продукції, виготовленої з донорської крові
в розрізі сучасних вимог нормативноправових актів, що діють у службі крові
України»
6

Порядок здійснення фармаконагляду в
ЛПЗ області

Вересеньжовтень
2018 року

Гайдаш А.Р.-головний
спеціаліст ДОЗ ОДА, за
напрямком «Сімейна
медицина»
Колодько В.С.- обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної
роботи з питань експертизи
тимчасової непрацездатності
Костенко І.М.- головний лікар
Вінницького обласного центру
медико-соціальної експертизи

ІV квартал

Банах О.І. - обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом
«Трансфузіологія», головний
лікар
ОКУ ВОСПК

ІV квартал

Швидюк С.І. - головний
спеціаліст
відділку
лікувально-профілактичної
допомоги
дорослому
населенню ДОЗ ОДА
Степанюк Г.І. - проф. ВНМУ ім.
М.І.Пирогова, РВ ДЕЦ МОЗ
України (за згодою)

7

Результати рецензування медичних карт
стаціонарних та амбулаторних хворих, в
т.ч. і в частині якості надання медичної
допомоги хворим з серцево–судинною
та судинно мозковою патологією в ЛПЗ
області та відповідності призначеного
лікування вимогам діючих профільних
протоколів надання медичної допомоги

ІV квартал
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Швидюк С.І. - головний
спеціалісти відділу
лікувально-профілактичної
допомоги дорослому
населенню,
Распутіна Л.В.- обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційно –
методичної роботи за фахом
«Кардіологія»,
Бородій О.М.- обласний
спеціаліст, відповідальний за

8

Аналіз
дефектури
лікувальнопрофілактичних
закладів
по
направленню
хворих
області
до
Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного
центру
серцево-судинної патології в рамках
реалізації регіонального, спільного із
Міжнародним банком реконструкції та
розвитку інвестиційного субпроекту

Впродовж
року

проведення організаційно –
методичної роботи за фахом
«Неврологія»,
Височанська Т.Г. - завідуюча
22 відділенням ВОПНЛ ім.
акад. О.І.Ющенка
Швидюк С.І. - головний
спеціалісти відділу
лікувально-профілактичної
допомоги дорослому
населенню,
Распутіна Л.В.- обласний
спеціаліст, відповідальний за
проведення організаційно –
методичної роботи за фахом
«Кардіологія»

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 5
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2018рік

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

2.

3.

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
березень Железняк В.Д. – началь1
Підсумки подання статистичних звітів про діяльність
ник КУ «ІАЦМС
закладів охорони здоров‘я області за 2017 рік
Вінницької області»
Проводити постійно діючий семінар з актуальних протягом Железняк В.Д.- начальник
питань медичної статистики з висвітленням
року
КУ «ІАЦМС Вінницької
матеріалів на вебсайті обласного МСІАЦ
області»
листопад Железняк В.Д.- начальник
Про складання і подання ЛПУ області статистичних
КУ «ІАЦМС Вінницької
звітів за 2018 рік
області»
Примітка: в плані семінарів можуть бути внесені зміни, викликані об'єктивними причинами.

Заступник директора Департаменту

Н.Д. Марусяк
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Додаток 6
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2018рік

План проведення семінарських занять для економістів
№
1.

2.

3.

4.

5.

Назва заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
Зміни до бюджетного законодавства України
січеньЖитанська О.С. –
березень заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління
Окремі питання використання бюджетних коштів у березень- Житанська О.С. –
2017 році
листопад заступник
директора ДОЗ –
начальник
управління
Обговорення до формування проекту бюджету на 2019 серпень- Житанська О.С. –
рік та прогнозних показників на 2020-2021 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 2018 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 7
до Комплексного плану
основних організаційних
заходів ДОЗ ОДА на 2018рік

ПЛАН
заходів по розвитку медсестринства
у Вінницькій області
№
п/п

Термін
Відповідальний за
проведення проведення

Тематика

Підведення підсумків діяльності служби
1.1 медсестринства у Вінницькій області за 2017
рік та визначення основних напрямків її
удосконалення на 2018 рік.

Задорожна О.І. –
Лютий 2018 начальник управління
ЛПДН ДОЗ ОДА
Задорожна О.І. –
начальник управління
ЛПДН ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник
головного лікаря з
медсестринства ВОКЛ
ім. Пирогова
Щоквартально Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник
головного лікаря з
медсестринства ВОКЛ
ім. Пирогова
ІІ квартал
Вишневський С.І. –
2018 р.
начальник відділу
правового забезпечення
ДОЗ ОДА

1.2. Впровадження реформи первинного рівня,
автономізація закладів первинної медичної
допомоги. Старт приписної кампанії. Роль
медичної сестри в процесі реформування.

Березень
2018р

1.3. Визначення та впровадження директивних
документів з розвитку та організації мед
сестринського процесу в ЛПЗ області

1.4. Юридичні та економічні роз‘яснення щодо
оплати праці молодшим спеціалістам з
медичною освітою та молодшим медичним
сестрам
1.5. Етапи підготовки до реформування закладів
вторинного рівня. Формування
перспективного плану розвитку госпітальних
округів. Роль та місце медсестри в
реорганізації ІІ медичної допомоги

ІІІ квартал
2018 року

Задорожна О.І. –
начальник управління
ЛПДН ДОЗ ОДА
Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник
головного лікаря з
медсестринства ВОКЛ
ім. Пирогова

І квартал

Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник

2. Організація сестринського процесу:
2.1 Впровадження протоколів надання
невідкладної допомоги в роботу молодших
спеціалістів з медичною освітою в ЛПЗ

2018 р.
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області.
2.2 Практичні аспекти надання паліативної
медичної допомоги дітям на рівні медичної
сестри. Стандарти догляду за паліативними
хворими.

І квартал

2.3 Сучасні методи дезінфекції. Профілактика
внутрішньо лікарняних інфекцій

ІІ квартал
2018 р.

2.4 Постійний зв'язок та співпраця з медичними
коледжами області, навчальні семінари для
медичних сестер області на базі медичних
коледжів
2.5 Проведення аналізу стану професійної
підготовки медичних сестер в ЛПЗ області І II - III рівня та внесення пропозицій щодо його
покращення

Протягом
року

2018 р.

Протягом
року

головного лікаря з
медсестринства ВОКЛ
ім. Пирогова
Семенець Г.І. – обласний
позаштатний спеціаліст
ДОЗ по роботі молодших
спеціалістів з медичною
освітою І – ІІ рівня,
заступник головного
лікаря з медсестринства
ВОКДЛ
Хмельовська А.П. обласний позаштатний
спеціаліст ДОЗ по роботі
молодших спеціалістів з
медичною освітою ІІІ
рівня, заступник
головного лікаря з
медсестринства ВОКОД
Директори медичних
коледжів ,
Координаційна рада з
медсестринства
Фахівці координаційної
ради ДОЗ ОДА

3. Розвиток професійних сестринських
об'єднань:
3.1 Здійснення заходів щодо сприяння
діяльності «АМЕДС» області та інших
об'єднань медсестринства в закладах
охорони здоров'я всіх рівнів в процесі
реформування галузі охорони здоров'я та
залучення їх до участі в роботі по розвитку
медсестринства.

постійно

3.2 Підготовка та проведення обласного конкурсу
професійної майстерності медичних сестер
«Краща за фахом»

Травень
2018 р.
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Задорожна О.І. –
начальник управління
ЛПДН ДОЗ ОДА ;
Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник
головного лікаря з
медсестринства ВОКЛ
ім. Пирогова
Задорожна О.І. –
відповідальний спеціаліст
з медсестринства
ДОЗ ОДА;
Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник
головного лікаря з
медсестринства
ВОКЛ ім. Пирогова;
Координаційна рада з
питань медсестринства

Вінницької області
4. Організаційно-методична робота:
4.1 Посилити співпрацю Координаційної ради
ДОЗ з курсами післядипломної освіти

постійно

4.2 Проведення виїздів в ЛПЗ області
обласними спеціалістами з медсестринства
та обласною Координаційною радою з
медсестринства для проведення
методичної та санітарно-просвітницької
роботи з середнім та молодшим
персоналом

протягом
року

Заступник директора Департаменту

Задорожна О.І. –
начальник управління
ЛПДН ДОЗ ОДА
відповідальний спеціаліст
з медсестринства ДОЗ
ОДА;
Бондарчук Л.С. –
президент ВОГО
«АМЕДС», заступник
головного лікаря з
медсестринства
ВОКЛ ім. Пирогова ;
Фурман Л.Б.- директор
Центру підслядипломеної
підготовки молодших
спеціалістів з медичною
освітою
Фахівці координаційної
ради ДОЗ Вінницької
області

Н.Д. Марусяк
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