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ПРІОРИТЕТИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
СИТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСТІ
НА 2018 РІК
З метою забезпечення конституційних прав та гарантій населення діяльність системи
охорони здоров'я та медичної допомоги області спрямована на виконання заходів по реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, визначеної Законами України відповідно до
Концепції розвитку охорони здоров'я населення України з урахуванням Європейського вибору держави.
Стратегія розвитку системи охорони здоров'я області та забезпечення населення медичною допомогою визначається подальшим підвищенням її ефективності, забезпечення якості
медичної послуги, пошуку шляхів її забезпечення в умовах недостатнього матеріальнотехнічного, кадрового та фінансового забезпечення, виконанні рішень колегій, наказів
Управління охорони здоров'я за наступними пріоритетними напрямками:
формування мережі закладів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги та наближення їх до місць проживання населення, в порядку визначеному нормативом забезпеченості;
укомплектування закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу медичними виробами, обладнанням, транспортними засобами та кадрами;
підвищення якості надання первинної медичної допомоги;
розширення мережі амбулаторій - структурних або відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, насамперед серед
сільського населення;
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підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги;
модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в регіонах, зокрема,
утворення пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги;
продовження оптимізації цілодобового ліжкового фонду та приведення його у відповідність з потребами населення регіону;
продовження роботи зі створення перинатальних центрів вторинного рівня згідно із затвердженими регіональними планами розвитку сфери надання перинатальної допомоги;
створення належних умов праці медичних працівників у сільській місцевості (насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх земельними ділянками, житлом, установлення місцевих надбавок до заробітної плати та здійснення інших стимулюючих заходів;
проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та фізичної культури і спорту.
Зусилля галузі охорони здоров’я спрямовуються на реалізацію заходів по виконанню
обласних програм:
загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2015-2018 роки;
обласної програми забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою
медичною допомогою на 2016-2020 роки;
обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки.
Основними завданнями Управління є:
забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;
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розвиток мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медикосоціальної експертизи, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних
стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів
професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів
медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.
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Моделі кінцевих результатів діяльності системи охорони здоров’я на 2018 рік
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

3.1.

4.1.

Назва показника
Кількість населення, яке обслуговують сімейні лікарі
Кількість посад сімейних лікарів
Укомплектованість фізичними
особами штатних посад сімейних
лікарів
Флюорографічне обстеження з
метою раннього виявлення хворих
на туберкульоз
Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення
Відсоток виявляння хворих на
туберкульоз методом мікроскопії
мокротиння в ЦПМСД
Охоплення обстеженням вагітних
жінок на ВІЛ (до 22 тижнів двічі за
добровільною згодою)
Охоплення 2-разовим ультразвуковим скринінгом вагітних жінок в
терміни (до 22 тижнів)

Одиниця виміру

Період
оцінювання
показника

% від всього населення

щоквартально

Плановий
рівень
показника
на 2017 рік
69,9

на 10 тис. населення
в%

щоквартально
щоквартально

4,8
65,2

кількість оглянутих на 1
тис. дорослого населення

півріччя, рік

550

на 1 тис. дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці
в%

півріччя, рік

950

рік

5,0

щоквартально

99,5

щоквартально

99,0

% від загальної кількості
вагітних, які закінчили
вагітність пологами
в%
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№
п/п

Назва показника

4.2.

Кількість нормальних пологів

4.3.

Материнська смертність

4.4.

Немовляча смертність

4.5.

Охоплення дітей вакцинацією проти інфекцій, визначених календарем профщеплень (при наявності
вакцин)
Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше серед хворих в І – ІІ стадії
Річна летальність серед вперше
захворівших
Рівень обстеження на ВІЛ осіб з
груп підвищеного ризику

5.1.

5.2.
6.1.

% від загальної кількості
пологів
на 100 тис. народжених
живими
на 1 тис. народжених
живими
в%

щоквартально

Плановий
рівень
показника
на 2018 рік
68,0

щоквартально

0

щомісячно

7,2

щоквартально

95,0

% від вперше виявлених
хворих на злоякісні новоутворення
в%

щоквартально

50,5

щоквартально

26,9

% від загальної кількості
обстежених на ВІЛ

щоквартально

17,0

Одиниця виміру

Період
оцінювання
показника

8
Зміст заходу
1

2

Термін
виконання
3

Виконавці
4

Контроль
виконання
5

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1.

2.

3.

Узагальнити результати та підвести підсумки
діяльності системи медичної допомоги області
за 2017 рік по забезпеченню населення лікувально-профілактичною допомогою та ефективності використання ресурсів. Провести розширене засідання колегії Управління охорони здоров’я облдержадміністрації за підсумками роботи лікувально-профілактичних закладів області
в 2017 році, затвердити основні напрямки діяльності охорони здоров’я області на 2018 рік.
На основі зведених державних та галузевих статистичних звітів медичних закладів за 2017 рік
забезпечити видання довідника статистичних
показників стану здоров’я населення, використання ресурсів та діяльності системи медичної
допомоги області за 2017 рік.
Взяти участь у роботі колегії УОЗ Чернігівської
міської ради, медичних рад ЦМЛ, ЦРЛ, облмедзакладів за підсумками діяльності за 2017 рік та
визначити основні заходи по забезпеченню населення медичною допомогою у 2018 році.

Лютий

Головні
Заступники
позаштатні
начальника
спеціалісти
УОЗ
УОЗ, керівники
ОМЗ

Лютий

Начальник
ОЦІАТ та
ПЗСЖ

Начальник УОЗ

Січеньлютий

Члени колегії

Начальник УОЗ
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1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
За результатами моніторингу стану здоров’я
населення області визначати рейтингову оцінку
діяльності медичних закладів міст, районів області та подавати УОЗ.
Організувати та провести обласні науковопрактичні конференції, семінари, наради з лікарями медичних закладів з актуальних питань
профільних служб.
Звітувати перед трудовими колективами про
результати роботи по організації медичної допомоги населенню та заходи по її удосконаленню.
Забезпечити інтенсифікацію ЛДП шляхом
впровадження у практику діяльності медзакладів нових лікувально-діагностичних методик.

3
4
Щоквар- Начальник
тально ОЦІАТ та
ПЗСЖ

5
Заступник
начальника
УОЗ

Згідно до- Головні
датку № 9 спеціалісти
УОЗ, керівники
ОМЗ
Щоквар- Головні лікарі
тально ЛПЗ, районні ,
міські фахівці

Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ

Згідно до- Головні позаш- Заступник надатку № 8 татні спеціалісти чальника УОЗ
УОЗ, керівники
ОМЗ
Протягом Головні
Заступник нароку
спеціалісти
чальника УОЗ
УОЗ, керівники
ЗОЗ,

Продовжити роботу по оптимізації діяльності
галузі та реалізації заходів, спрямованих на виконання Указів та розпоряджень Президента
України, Постанов Кабінету Міністрів України
та наказів МОЗ України.
Провести засідання:
Згідно до- Заступники
Начальник УОЗ
датків: начальника УОЗ
№1
Заступник
колегії УОЗ;
начальника
УОЗ
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1

2
оперативних нарад при начальнику УОЗ;
оперативних нарад
начальника УОЗ.

при

заступниках

3
№2
№ 3,4

10. Провести акредитації медичних закладів облас- І-ІV кв.
ті. Забезпечити своєчасне проведення атестації
та ліцензування медичних закладів області.
11. Аналізувати роботу із зверненнями громадян, Згідно
з’ясовувати причини їх звернення та вживати додатку:
заходи щодо усунення цих причин. Результати
розглянути на:
№2
оперативних нарадах;
засіданнях колегії УОЗ.

№1

4

5
Заступник
начальника
УОЗ
Головні
Заступник напозаштатні
чальника віддіспеціалісти УОЗ лу організації
МД та МР УОЗ
Керівники
Начальник УОЗ
ЗОЗ
Заступник нача- Начальник УОЗ
льника відділу
організації МД
та МР УОЗ,
головний спеціаліст відділу організації МД та МР
УОЗ

12. Забезпечити удосконалення системи медичної Згідно Керівники ЗОЗ Начальник УОЗ
допомоги області шляхом відкриття нових та
плану
перепрофілізації (реорганізації) діючих медич- реформуних закладів.
вання
13. Організувати та провести засідання з питань Згідно
Керівники ЗОЗ Начальник УОЗ
додатку:
медичного обслуговування населення області:
№ 11
медичної ради обласної лікарні;
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1

2
протитуберкульозної ради обласного протитуберкульозного диспансеру;
медичної ради обласної дитячої лікарні;

3
№ 13

4

5

№ 12

№ 14
обласної
противоракової
експертної
комісії;
№ 15
медичної ради обласної психоневрологічної лікарні;
№ 16
медичної ради обласного центру РЗ та ОН.
14. Забезпечити проведення підвищення кваліфіка- Згідно
ції молодших спеціалістів з немедичною осві- додатку
тою.
№ 17

Керівники ЗОЗ,
директор обласного базового
медичного
коледжу
Протягом Керівники ЗОЗ
року
Згідно
Керівники ЗОЗ
додатку та головні
№ 23
спеціалісти УОЗ

15. Вжити заходів щодо пліпшення МТБ медичних
установ.
16. Забезпечити підготовку матеріалів для розміщення в ЗМІ щодо здорового способу життя та
вчасне подання до обласного центру ІАТ та
ПЗСЖ.
17. Організувати та провести обласні науковопрактичні конференції, семінари, наради з лікарями медичних закладів з актуальних питань
профільних служб:
- аналіз роботи кардіологічної служби області Травень
за 2017 рік, перспективи надання медичної
допомоги в умовах реформування.

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника УОЗ
Заступник
начальника УОЗ

Головні позаш- Заступник
татні спеціаліст- начальника
ти УОЗ
УОЗ
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1
1.

2.

3.

4.

2

3

4

5

ІІ. ТЕРАПЕВТИЧНА СЛУЖБА
Проаналізувати стан роботи терапевтичної слу- Квітень Головний
Заступник
жби області за 2017 рік. Визначити напрямки
позаштаний
начальника УОЗ
удосконалення організації терапевтичної допоспеціаліст УОЗ
моги на 2018 рік. Результати обговорити на наз терапії
раді районних та міських терапевтів.
Забезпечити контроль за впровадженням та ви- Протягом Завідувачі
Керівники меконанням в медичних закладах стандартів та
року
структурними
дичних закладів
клінічних протоколів надання медичної допопідрозділами
моги дорослому населенню.
Проводити постійний моніторинг за виконан- Протягом Керівники
Заступник
ням заходів щодо запобігання та лікування
року
медичних
начальника
серцево-судинних
та
судинно-мозкових
закладів
УОЗ
захворювань.
Забезпечити ведення та оновлення реєстру хворих на артеріальну гіпертензію.
Продовжити впровадження фармакоінвазивного Протягом Керівники
Заступник
та інтервенційного методів лікування гострого
року
медичних
начальника
інфаркту міокарда та тромболітичної терапії
закладів
УОЗ
при
інсультах
на
базі
лікувальнопрофілактичних закладів.
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1
5.

6.

7.

8.

9.

2
3
4
Активізувати роботу з проведення обстеження Протягом Керівники
населення області на ВІЛ-інфекцію, з акцентом
року
медичних
на групи ризику.
закладів
Вжити заходів з профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД.
Забезпечити надання населенню доступних і Протягом Керівники
якісних медичних послуг на засадах загальної
року
ЦПМСД
практики-сімейної медицини у центрах ПМСД.
Здійснювати постійний контроль за формуван- Протягом Керівники
ням і диспансерним спостереженням груп підроку
ЦПМСД
вищеного ризику терапевтичного профілю, в
т.ч. злоякісних новоутворень.
Здійснювати контроль за оновленням локальних Протягом Керівники
формулярів лікарських засобів (наказ МОЗ
року
медичних
України від 22.07.2009 № 529 «Про створення
закладів
формулярної системи забезпечення лікарськими
засобами закладів охорони здоров'я») з метою
забезпечення найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів
фармакотерапії.
Забезпечити фармаконагляд щодо несприятли- Протягом Керівники
вих наслідків дії лікарських засобів в підпорядроку
медичних
кованих закладах.
закладів

5
Лисенко Г.В.

Заступник
начальника
УОЗ
Головні
позаштані
спеціалісти
УОЗ з відповідного напрямку
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

14
1
10.

11.

12.

13.

2
Забезпечити постійне оновлення комп’ютерної
програми моніторингу:
хворих на цукровий діабет;
хворих на хронічну ниркову недостатність;
пацієнтів з трансплантованою ниркою;
хворих на розсіяний склероз;
хворих на бронхіальну астму;
реєстру хворих на туберкульоз;
реєстру флюорографічних профілактичних
оглядів дорослого населення.
Здійснювати заходи по оптимізації ліжкового
фонду терапевтичного профілю та приведення
його у відповідність до діючих нормативів та
реальних потреб населення у стаціонарній
допомозі.
Продовжувати ведення реєстру по проведенню
тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі, ТЕЛА.
Перевірити виконання маршрутів пацієнта, які
розроблені згідно вимог наказів МОЗ України.

3
4
5
Протягом Головний
Заступник
року
позаштаний
начальника
спеціаліст УОЗ УОЗ
з терапії,
ендокринології,
неврології,
пульмонології,
фтизіатрії

Протягом начальник УОЗ Заступник
року
ЧМР, головні
начальника
лікарі ЦРЛ,
УОЗ
ЦМЛ
Протягом Батог І.П.,
року
головні лікарі
ЗОЗ області
Протягом Батог І.П.
року

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

15
1
14.

1.

2.

3.

4.

2
3
4
Перевірити клінічні індикатори згідно вимог Протягом Батог І.П.
наказу МОЗ України від 24.05.2012р. №384
року
«Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії»
при виїздах у ЗОЗ області
ІІІ. ХІРУРГІЧНА СЛУЖБА
Провести аналіз діяльності хірургічної служби Березень Головний позаобласті за 2017 рік, визначити пріоритетні
штатний спеціанапрямки роботи, результати обговорити на
ліст УОЗ з хірупідсумковій нараді лікарів хірургічного профіргії, районні
лю.
/міські хірурги
Прийняти участь в роботі науково-практичних Протягом Головний
конференцій лікарів хірургічного профілю для
року
позаштатний
вирішення суміжних проблемних питань.
спеціаліст УОЗ
з хірургії
Здійснити перевірки відділень хірургічних про- Під час Головний
філів
щодо
дотримання
санітарно- виїздів позаштатний
протиепідемічних режимів відповідно вимогам в ЛПЗ спеціаліст УОЗ
наказів МОЗ /№№ 288, 770, 181/.
області з хірургії
Продовжити вивчення перспективи створення Протягом Головний
«міжрайонних»
хірургічних
відділень
з
року
позаштатний
урахуванням
можливостей
лікувальноспеціаліст УОЗ
профілактичних закладів, потреб населення
з хірургії
відповідних
територіально-адміністративних
одиниць та медичної галузі області.

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

16
1
5.

6.

7.

8.

9.

2
3
4
Забезпечити контроль за підготовкою лікарів- Протягом Головний
інтернів хірургічного профілю на місцевих
року
позаштатний
базах у відповідності з індивідуальним планомспеціаліст УОЗ
графіком лікаря-інтерна.
з хірургії
Взяти участь у підготовці середніх медичних Згідно Головний
працівників відділень хірургічного профілю на плану про- позаштатний
курсах спеціалізації та удосконалення на ведення спеціаліст УОЗ
місцевих базах.
курсів з хірургії
Провести аналіз тимчасової втрати працездат- Щоквар- Головний позаності та первинного виходу на інвалідність тально штатний спеціахворих хірургічного профілю. Результати
ліст УОЗ з хіруобговорити на нараді з районними/міськими
ргії,
хірургами.
районні/міські
хірурги
Перевірити диспансерні групи хірургічних хво- І-ІІ кв. Головний позарих на відповідність вимогам чинних наказів
штатний спеціаМОЗ України.
ліст УОЗ з хірургії, районні
/міські хірурги
Впровадити електрозварювальніх технологій.
Протягом Головний
року
позаштатний
спеціаліст УОЗ
з хірургії

5
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
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1
10.

11.

12.

13.

2
3
4
Вжити заходів щодо підвищення хірургічної Протягом Головний
активності у лікувально-профілактичних заклароку
позаштатний
дах вторинного рівня надання медичної допомоспеціаліст УОЗ
ги до 50%, третинного рівня – до 70%.
з хірургії
Зменшити кількість післяопераційних усклад- Протягом Головний
нень до 3,0% шляхом впровадження мінімально
року
позаштатний
травматичних хірургічних втручань, а також
спеціаліст УОЗ
застосування сучасних медикаментозних засоз хірургії
бів попередження зазначених ускладнень.
За рахунок якісного відбору пацієнтів для хіру- Протягом Головний
ргічного лікування та відповідного інтенсивного
року
позаштатний
ведення хворих в післяопераційному періоді
спеціаліст УОЗ
привести післяопераційну летальність до 1,5%.
з хірургії

5
Заступник
начальника
УОЗ

Забезпечити контроль за якістю
невідкладної хірургічної допомоги.

Заступник
начальника
УОЗ

надання Протягом Головний
року
позаштатний
спеціаліст УОЗ
з хірургії

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

ІV. ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ ТА ДІТЯМ
1.

Забезпечити контроль за виконанням заходів Постійно Головні позаЗаступник
щодо надання медичної допомоги жінкам та
штатні спеціа- начальника УОЗ
дітям, передбачених державними та національлісти УОЗ з акуними програмами, Указами Президента та
шерства і гінеПостановами Кабінету Міністрів України.
кології та педіатрії, керівники ЗОЗ області

18
1
2.

3.

2
3
4
Забезпечити контроль за виконанням наказів Постійно Головні позаМОЗ України та УОЗ, які регламентують діяльштатні спеціаність акушерсько-гінекологічної та педіатричлісти УОЗ з
ної служб.
акушерства і
гінекології та
педіатрії
Забезпечити неухильне виконання «Комплекс- Протягом Головні позаних заходів щодо попередження випадків матероку
штатні спеціаринської смертності, зниження мертвонароджулісти УОЗ з
ваності та смертності дітей віком до 1 року в
акушерства і
Чернігівській області на 2018 рік».
гінекології та
педіатрії, начальник УОЗ
Чернігівської
міської ради,
головний лікар
ЧОДЛ, головні
лікарі ЦРЛ,
ЦМЛ, Ніжинського міського
пологового
будинку

5
Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

19
1
4.

5.

6.

2
3
4
5
Проводити розгляд випадків перинатальної та Постійно Головні позаЗаступник
немовлячої смертності клініко-експертними
штатні спеціа- начальника УОЗ
комісіями за відповідним профілем.
лісти УОЗ з акушерства і гінекології та педіатрії,
начальник УОЗ
Чернігівської
міської ради,
головний лікар
ЧОДЛ, головні
лікарі ЦРЛ,
ЦМЛ, Ніжинського міського
пологового
будинку
Забезпечити надання медичної допомоги жін- Протягом Начальник УОЗ Заступник
кам та дітям виключно на підставі локальних
року
Чернігівської
начальника УОЗ
протоколів з урахуванням клінічного маршруту
міської ради,
пацієнтів.
головні лікарі
ЛПЗ області
Забезпечити чітку роботу виїзних бригад з на- Протягом Головні позаЗаступник
дання невідкладної акушерсько-гінекологічної
року
штатні спеціалі- начальника УОЗ
та педіатричної допомоги.
сти УОЗ з акушерства і гінекології та педіатрії, директор
ОЦЕМД та МК

20
1
7.

2
3
4
5
Забезпечити контроль якості надання медичної Протягом Головні позаЗаступник
допомоги жінкам та дітям.
року
штатні спеціаліс- начальника УОЗ
ти УОЗ з акушерства і гінекології та педіатрії,
начальник ОЦІАТ

8.

Забезпечити належне функціонування в області Протягом Головні позасистеми профілактики генетичних дефектів:
року
штатні спеціамедико-генетичне консультування, преконцеплісти УОЗ з
ційна підготовка, пренатальна діагностика,
акушерства та
постнатальна диспансеризація.
гінекології,
педіатрії,
начальник УОЗ
Чернігівської
міської ради,
головні лікарі
ЗОЗ області
Забезпечити розвиток медичних послуг, «дру- Протягом Кривець Л.І.,
жніх до молоді», шляхом удосконалення робороку
Сименюк Л.А.
ти «Клінік дружніх до молоді» на базі ЧОДЛ,
дитячої поліклініки № 2 Чернігівської міської
ради, Бобровицької ЦРЛ.

та ПЗСЖ

9.

Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

21
1
10.

11.

12.

13.

2
3
4
5
Відкрити «Кабінет послуг дружніх до молоді» Протягом Головні лікарі Заступник
на базі Прилуцької ЦМЛ та Ніжинського місьроку
Прилуцької
начальника УОЗ
кого пологового будинку.
ЦМЛ та Ніжинського міського
пологового будинку
Забезпечити розвиток медичних послуг з пи- Протягом Головний поза- Заступник
тань планування сім’ї, шляхом удосконалення
року
штатний спеціа- начальника
роботи центру планування сім’ї при пологоволіст УОЗ з аку- УОЗ
му будинку Чернігівської міської ради.
шерства та гінекології, завідувач центру планування сім’ї
при пологовому
будинку ЧМР
Відкрити кабінети планування сім’ї на базі Протягом Головні лікарі Заступник
Прилуцької ЦМЛ та Ніжинського міського
року
Прилуцької
начальника
пологового будинку.
міської лікарні УОЗ
та Ніжинського
міського пологового будинку
Продовжити інформаційно-просвітницьку ро- Протягом Начальник
Заступник
боту в напрямках збереження репродуктивного
року
ОЦІАТ та ПЗСЖ,начальника
здоров’я населення та популяризація здоровоголовні лікарі
УОЗ
го способу життя.
ЗОЗ області

22
1
14.

15.

16.

17.

2
Підготувати інформаційні матеріали та забезпечити проведення теле- та радіопередач, публікацій в засобах масової інформації, організацію лекцій, бесід, розповсюдження санітарноосвітньої літератури до:
- обласного тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я;
- всеукраїнської благодійної акції «Серце до
серця»;
- обласного тижня підтримки грудного вигодовування;
- 16 днів проти гендерного насильства.
З метою підвищення кваліфікації та впровадження нових методик діагностики та лікування в акушерстві, гінекології, неонатології та
педіатрії сприяти участі лікарів акушерівгінекологів, неонатологів, педіатрів у науковопрактичних конференціях регіонального, державного та міжнародного рівнів.
Продовжити роботу щодо реструктуризації
акушерсько-гінекологічного та дитячого ліжкового фонду в ЛПЗ області.
Продовжити роботу щодо впровадження новітніх методик реабілітації дітей-інвалідів та розробки для них індивідуальних програм реабілітації.

3
4
Протягом Начальник
року
ОЦІАТ та
ПЗСЖ

5
Заступник
начальника УОЗ

Протягом Головні позароку
штатні спеціалісти УОЗ з акушерства та гінекології, педіатрії, головні лікарі ЗОЗ області
Протягом Головні лікарі
року
ЛПЗ області

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
Протягом Головні позаЗаступник
року
штатні спеціалі- начальника
сти УОЗ, голов- УОЗ
ні лікарі ЗОЗ
області

23
1
18.

19.

20.

21.

2
3
4
Забезпечити постійне поновлювання реєстрів Постійно Начальник УОЗ
жінок репродуктивного віку з екстрагенітальЧернігівської
ною патологією, вагітних високої групи ризиміської ради,
ку, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та неголовні лікарі
благополучних сімей на рівні ЦРЛ, ЦМЛ,
ЦРЛ, ЦМЛ, Німіських дитячих поліклінік.
жинського міського пологового
будинку
Посилити контроль з боку районних/міських Постійно Начальник УОЗ
педіатрів за дітьми, які часто змінюють місце
Чернігівської
проживання.
міської ради,
головні лікарі
ЦРЛ, ЦМЛ
Забезпечити на базі кабінетів здорової дитини Постійно Головні лікарі
ЛПЗ області
ЦРЛ, ЦМЛ, міських дитячих поліклінік навчання молодих батьків з питань виховання
здорової дитини. Дообладнати кабінети відеотехнікою та забезпечити необхідними наочними посібниками.
Довести відсоток дітей, що знаходяться на Постійно Районні/міські
грудному вигодовуванні у віці до 6-ти місяців,
педіатри
до 70%.

5
Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

24
1
22.

23.

1.

2
3
4
5
Забезпечити охоплення дітей вакцинацією Протягом Головний позаш- Заступник
проти інфекцій, визначених календарем профроку
татний спеціалістначальника УОЗ
щеплень не нижче 95% (при умові наявності
УОЗ з педіатрії,
вакцин).
начальник УОЗ
Чернігівської
міської ради, головні лікарі ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД,
Ніжинського міського пологового будинку
Забезпечити раціональне використання путівок Протягом Головний позаш- Заступник
на оздоровлення дітей в санаторії системи
року
татний спеціалістначальника УОЗ
МОЗ та УОЗ, першочергово забезпечувати саУОЗ з педіатрії,
наторно-курортним лікуванням соціально враначальник УОЗ
зливі категорії дітей.
Чернігівської
міської ради, головні лікарі ЦРЛ,
ЦМЛ
V. ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА САНІТАРНО-ОСВІТНЯ
РОБОТА
Підвести підсумки роботи інфекційної служби Березень Пулін В.О.,
Начальник УОЗ
області за 2017 рік, визначити напрямки роботи
Ворона С.Г.
у 2018 році.
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Забезпечити контроль за виконанням заходів, Протягом Пулін В.О.,
спрямованих на профілактику та боротьбу з
року
Кривець Л.І.,
інфекційними хворобами керованими засобами
Ворона С.Г.,
специфічної профілактики.
головні лікарі
ЦРЛ, ЦМЛ,
районні/міські
фахівці
Забезпечити контроль за виконанням комплекс- Протягом Пулін В.О.,
ного плану протиепідемічних заходів по профіроку
Кривець Л.І.,
лактиці грипу та ГРЗ по Чернігівській області
Ворона С.Г.,
на 2018-2019 роки.
головні лікарі
ЦРЛ, ЦМЛ,
районні/міські
фахівці
Підготувати інформаційні матеріали та забезпеТарасовський
чити проведення теле- та радіопередач, розміВ.О.
щення статей в газетах, організацію лекцій, бесід, розповсюдження санітарно-освітньої літератури, до:
4 лютого
Всесвітнього дня боротьби з раком;
Всесвітнього дня нирки;
Всесвітнього дня глаукоми;

2-й
четвер
березня
6 березня

Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;

24 березня

5
Начальник УОЗ

Начальник УОЗ

Начальник УОЗ
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Всесвітнього дня здоров’я;

3
7 квітня

- Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних 26 квітня
аварій і катастроф;
Міжнародного дня Червоного Хреста і 8 травня
Червоного Півмісяця;
14 травня
Всесвітнього дня боротьби з гіпертонією;
Всесвітнього дня боротьби з гепатитом;

19 травня

- Міжнародного дня пам’яті жертв СНІДу;
- Всесвітнього дня боротьби з курінням;

Третя
неділя
травня
31 травня

- Міжнародного дня захисту дітей;

1 червня

- Всесвітнього дня донора;

14 червня

- Міжнародного дня боротьби з наркоманіями;

26 червня

- Всесвітнього дня с гепатитом;

28 липня

- День фізичної культури і спорту;

8 вересня

- Всесвітній день надання першої допомоги;

8 вересня

- Всесвітнього дня серця;

29 вересня

- Міжнародного дня громадян похилого віку та 1 жовтня
дня ветерана;
- Всесвітнього дня психічного здоров’я;
10 жовтня

4

5
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- Всеукраїнського дня боротьби з раком моло- 20 жовтня
чної залози;
- Всесвітнього дня діабету;
14
листопада
- Міжнародного дня відмови від куріння;
3-й
четвер
листопада
- Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
1 грудня
- Міжнородного дня людей з фізичними вадами
Організувати виступи керівників та головних
штатних та позаштатних спеціалістів УОЗ у засобах масової інформації.
Забезпечити інформаційний супровід діяльності
медичних закладів та висвітлення стану реалізації національних, державних, цільових, регіональних програм, підготовку оперативних та
тематичних матеріалів для обласних та міських
газет, обласного та міського телебачення, обласного радіо, інтернетвидань.
Забезпечити видання 11 найменувань пам’яток
з актуальних проблем здорового способу життя,
профілактики захворювань (при наявності фінансування):
- Що необхідно знати про дитячі інфекційні захворювання (буклет);

4

5

3 грудня
Протягом Тарасовський
року
В.О.

Начальник УОЗ

Протягом Тарасовський
року
В.О.

Начальник УОЗ

Протягом Тарасовський
року
В.О.

Начальник УОЗ
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- Профілактика і лікування гіпертонічної хвороби (буклет);
- Календар щеплень (плакат);
- Туберкульоз можна вилікувати (плакат);
- Десять заповідей профілактики раку (буклет);
- Зроби свій вибір на користь здоров’я (плакат);
- Обережно - залежність (плакат);
- Обережно, грип (пам’ятка);
- Профілактика цукрового діабету (пам’ятка);
- Обери собі лікаря (плакат);
- ВІЛ/СНІД – стосується кожного (плакат).

3

4

5

VІ. ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Здійснювати заходи щодо вдосконалення орга- Протягом Головний лікар Заступник
нізації диспансерного та консультативного нароку
обласної психо- начальника
гляду осіб, які страждають на психічні розлади,
неврологічної
УОЗ
при наданні амбулаторної психіатричної дополікарні
моги відповідно до наказу МОЗ від 22.01.2007р.
№20.
Створити необхідні умови для широкого охоп- Протягом Керівники
Заступник
лення пацієнтів амбулаторного та стаціонарнороку
медичних
начальника
го профілю реабілітаційними заходами шляхом
закладів
УОЗ
впровадження медико-реабілітаційних та соціально-реабілітаційних методик.
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Надати планово-консультативну допомогу ліка- Згідно з Головний лікар
рям-психіатрам
Козелецької,
Ніжинської, графіком обласної психоСновської, Чернігівської ЦРЛ, Ніжинської та виїздів неврологічної
Прилуцької ЦМЛ.
лікарні
Підготувати серію виступів у пресі і по телеба- Згідно Головний лікар
ченню, лекцій в освітніх закладах з питань охо- плану ви- обласної психорони психічного здоров’я населення, популяри- ступів у неврологічної
зації служби, пропаганди здорового способу
ЗМІ
лікарні
життя, планування сім'ї.
Прийняти участь у реформуванні спеціалізова- Протягом Головний лікар
ної медичної допомоги в ході адміністративної
року
обласної
реформи та формуванні госпітальних округів.
психоневрологічної лікарні
Комплексний виїзд фахівців Чернігівської обла- Березень- Головний лікар
сної психоневрологічної лікарні в м. Прилуки квітень обласної
для вивчення умов і організації роботи при
психоневролооб’єднанні закладів на виконання рішення десягічної лікарні
тої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 22.08.2017р.
На основі державних звітів психіатричних за- Березень Головний лікар
кладів за 2017 рік підготувати статистичний
обласної
довідник про діяльність психіатричної служби
психоневрологічної лікарні
області і розмістити його на сайті «Медінфо»
для керівництва в роботі усіх районних психіатрів та керівників психіатричних лікарень.

5
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
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Здійснювати комплексний підхід до протидії Протягом Головний лікар
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках виконанроку
обласного
ня заходів обласної цільової соціальної програцентру з
ми забезпечення профілактики протидії ВІЛпрофілактики
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛта боротьби зі
інфікованих і хворих на СНІД на 2015-2018
СНІДом
роки.
Проаналізувати
стан
надання
допомоги Лютий Головний лікар
ВІЛ/СНІД хворим у 2017 році та визначити
обласного
пріоритети у наданні медичної допомоги на
центру з
2018 рік. Підготувати та видати інформаційний
профілактики
бюлетень щодо захворюваності на ВІЛта боротьби зі
інфекцію/СНІД в області.
СНІДом
Продовжити роботу по децентралізації надання Протягом Головний лікар
ВІЛ-сервісних послуг з ВІЛ-інфекції/СНІДу та
року
обласного
надати організаційно-методичну допомогу з
центру з
підготовки та відкриття сайтів АРТ на базі капрофілактики
бінетів «Довіра» Чернігівської, Бахмацької,
та боротьби зі
Бобровицької, Сновської ЦРЛ.
СНІДом
Проводити моніторинг та верифікацію даних Протягом Головний лікар
внесених до Єдиної електронної системи епідероку
обласного
міологічного та клінічного моніторингу пошицентру з
реності ВІЛ-інфекції.
профілактики
та боротьби зі
СНІДом
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УОЗ

Заступник
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УОЗ
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УОЗ
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Продовжити співпрацю з громадськими органі- Протягом Головний лікар
заціями щодо надання ВІЛ-сервісних послуг
року
обласного
для найбільш ефективного досягнення спільних
центру з
цілей в контексті профілактики і боротьби з
профілактики
ВІЛ-інфекцією/СНІДом.
та боротьби зі
СНІДом
Впровадження наукової організації праці (впро- І півріччя Головний лікар
вадження системи управління якістю ДСТУ ІSO 2018р. обласної станції
9001:2015).
переливання
крові
Проведення виїзних медичних рад, щодо оргаГоловний лікар
нізації роботи відокремлених відділень заготівлі
обласної станції
крові Чернігівської ОСПК:
переливання
17.01.2018
- Корюківська ЦРЛ,
крові
25.01.2018
- Прилуцька ЦМЛ.
Виїзди головного позаштатного спеціаліста Протягом Головний лікар
УОЗ з трансфузіології згідно графіку.
року
обласної станції
переливання
крові
Виїзди бригад лікарів КЗ «Чернігівська обласна Протягом Головний лікар
станція переливання крові» в заклади охорони
року
обласної станції
здоров'я для проведення заготівлі донорської
переливання
крові.
крові
Підвищення кваліфікації молодших медичних Протягом Головний лікар
спеціалістів та спеціалістів з немедичною освіроку
обласної станції
тою згідно графіку, протягом року.
переливання
крові
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УОЗ
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Виступ головного лікаря Чернігівської ОСПК з Щоквар- Головний лікар Заступник
питань донорства крові та її компонентів.
тально обласної станції начальника
переливання
УОЗ
крові
Проаналізувати стан надання наркологічної до- Березень В.о. головного Заступник
помоги населенню області у 2017 році, підготулікаря обласного начальника
вати та видати статистичний довідник про
наркологічного УОЗ
діяльність наркологічних закладів та наркодиспансеру
логічних кабінетів центральних районних лікарень про стан здоров’я населення області і забезпечити їм усіх лікарів-наркологів наркологічних кабінетів центральних районних лікарень (у програмі електронного доступу).
Провести аналіз роботи наркологічної служби Березень В.о. головного Заступник
області за 2017 рік, викласти в програмі елеклікаря обласного начальника
тронного доступу для отримання інформації
наркологічного УОЗ
головними лікарями закладів охорони здоров’я
диспансеру
області.
З метою надання планово-консультативної до- Протягом В.о. головного Заступник
помоги лікарям-наркологам наркологічних дисроку
лікаря обласного начальника
пансерів і наркологічних кабінетів центральних
наркологічного УОЗ
районних лікарень здійснити 5 виїздів лікарівдиспансеру
наркологів в райони області.
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Провести статистичні ревізії в Ніжинському Протягом В.о. головного Заступник
наркологічному диспансері, наркологічних кароку
лікаря обласного начальника
бінетах Козелецької, Чернігівської та Корюківнаркологічного УОЗ
ської центральних районних лікарень. Результадиспансеру
ти обговорити на засіданні медичної ради обласного наркологічного диспансеру.
При виїздах в райони області здійснювати пере- Протягом В.о. головного Заступник
вірку та надання організаційно-методичної дороку
лікаря обласного начальника
помоги наркологам ЦРЛ, які проводять профінаркологічного УОЗ
лактичні наркологічні огляди підлеглих континдиспансеру
гентів згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 06.11.1997 року №1238 «Про
обов’язковий профілактичний наркологічний
огляд і порядок його проведення», наказу МОЗ
України від 28.11.1997 року №339 (із змінами)
«Про вдосконалення системи профілактичних
протиалкогольних та протинаркотичних заходів
та обов’язкових профілактичних наркологічних
оглядів».
З метою надання лікувально-консультативної та Згідно з Головний лікар Заступник
організаційно-методичної допомоги ЛПЗ облас- графіком обласного про- начальника
ті провести моніторингові візити в райони і міституберкульоз- УОЗ
та згідно з графіком.
ного диспансеру

34
1
25.

26.

27.

28.

29.

30.

2
3
4
Визначити амбулаторну модель лікування хво- Згідно з Головний лікар
рих на туберкульоз, як прерогативу в ор- графіком обласного проганізації надання фтизіатричної допомоги насетитуберкульозленню області. Зменшити госпіталізацію хворих
ного диспансеру
із вперше діагностованим туберкульозом без
бактеріовиділення.
Покращити ефективність стаціонарного і амбу- Протягом Головний лікар
латорного лікування хворих на туберкульоз.
року
обласного протитуберкульозного диспансеру
Вимагати від фахівців загальної лікувальної Постійно Головний лікар
мережі проводити виявлення випадків туберкуобласного прольозу методом мікроскопії мокротиння.
титуберкульозного диспансеру
Забезпечити надання інтегрованої допомоги Протягом Головний лікар
хворим на туберкульоз та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в
року
обласного проумовах стаціонарного лікування та на амбулатитуберкульозторному етапі лікування.
ного диспансеру
Підвести підсумки роботи кардіологічної служ- Травень Головний лікар
би області за 2017р. Визначити проблемні
обласного карпитання та пріоритети в діяльності служби на
діологічного
наступний період.
диспансеру
Контролювати виконання розділу 7 обласної Щоквар- Батог І.П.
Програми забезпечення населення Чернігівської тально Жиденко А.М.
області спеціалізованою медичною допомогою
на період 2016-2020 рр.

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

35
1
31.

2
Продовжувати роботу Товариства кардіологів.

32.

Підготувати та розглянути на виїзному засіданні медичної ради кардіодиспансеру питання
щодо впровадження та дотримання маршрутів
пацієнта для надання медичної допомоги
хворим на гострий коронарний синдром:
- в ЗОЗ Ріпкинського, Городнянського, Куликівського, Сновського районів, м.Чернігів;
- в ЗОЗ Семенівського та Новгород-Сіверського
районів.
Надати планову консультативну допомогу медичним закладам з метою надання планової
консультативної допомоги та перевірити стан
реалізації організаційно-розпорядчих документів МОЗ та УОЗ з питань кардіології в медичних закладах цих районів:
- Городняський;
- Сосницький;
- Варвинський;
- Талалаївський;
- Срібнянський;
- Семенівський;
- Новгород-Сіверський;
- Борзнянський.

33.

3
4
Щоквар- Головний лікар
тально обласного кардіологічного
диспансеру
Головний лікар
обласного кардіологічного
диспансеру

5
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

Березень
Серпень
Згідно
графіку
виїздів

Березень
Травень
Червень
Червень
Червень
Серпень
Серпень
Жовтень

Головний лікар Заступник
обласного кар- начальника
діологічного
УОЗ
диспансеру
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори
Лікарі-куратори

36
1
34.

35.

36.

37.

38.

2
3
4
Продовжити ведення обласних комп’ютерних Протягом Головний лікар
реєстрів хворих на базі обласного кардіологічроку
обласного карного диспансеру:
діологічного
- з життєзагрожуючими порушеннями ритму
диспансеру
серцевої діяльності (повна AV–блокада, фібриляція передсердь та шлуночків, інші складні
порушення ритму);
- хворих на легеневу гіпертензію.
Продовжувати ведення електронного реєстру Протягом Батог І.П.,
хворих з первинним перкутанним втручанням.
року
Жиденко А.М.,
Фаль В.П.
Продовжувати роботу школи профілактики Протягом Головний лікар
гіпертонічної хвороби та дисліпідемій на базі
року
обласного каробласного кардіологічного диспансеру.
діологічного
диспансеру
Провести аналіз роботи онкологічної служби Березень Головний лікар
області за 2017 рік, підготувати статистичний
обласного
довідник основних показників з онкології за
онкологічного
2017 рік, в порівнянні з 2016 роком, та направидиспансеру
ти начальнику Управління охорони здоров’я
Чернігівської міської ради, головним лікарям
ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД.
Провести перевірку роботи онкологічних відді- Березень Головний лікар
лень Ніжинської і Прилуцької ЦМЛ. Результати
обласного
розглянути на засіданні медичної ради
онкологічного
диспансеру.
диспансеру

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

37
1
39.

40.

41.

42.

2
Провести обласну нараду рай/міськ онкологів
та голів протиракових експертних комісій «Підсумки роботи онкологічної служби за 2017 рік
та завдання на 2018 рік».
Провести виїзні навчальні семінари з питань
ранньої діагностики злоякісних новоутворень
грудної клітки в 7-ми районах області (Бахмацький, Борзнянський, Варвинський, Срібнянский,
Талалаївський, Семенівський, Сосницький).
Провести 2 науково-практичні конференції з
актуальних питань онкології.

3
4
Березень Головний лікар
обласного
онкологічного
диспансеру
Згідно з Головний лікар
графіком обласного
виїздів онкологічного
диспансеру

5
Заступник
начальника
УОЗ

травень
жовтень

Заступник
начальника
УОЗ

Головний лікар
обласного
онкологічного
диспансеру
Провести на базі диспансеру 5 циклів 5-ти ден- Протягом Головний лікар
них курсів інформації і стажування з онкології року, згід- обласного
для лікарів загальнолікувальної мережі.
но з пла- онкологічного
ном
диспансеру

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

VІІ. ЗАХОДИ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, ПОСТРАЖДАЛОГО ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС
1.

Узагальнити результати та підвести підсумки Згідно з Головний лікар Заступник
діяльності ОЦРЗОН за 2017 рік по забезпечен- планом обласного цент- начальника
ню населення лікувально-профілактичною до- засідань ру радіаційного УОЗ
помогою та ефективності використання ресур- медичної захисту та оздосів, обговорити їх на розширеному засіданні
ради
ровлення насемедичної ради центру та затвердити основні
лення
напрямки роботи на 2018 рік.

38
1
2.

3.

4.

5.

2
На основі зведених державних та галузевих звітів медичних закладів області за 2017 рік статистичних показників стану здоров’я населення,
постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС підготувати звіти за формами № 15, 16, 60 для подання в Центр медстатистики МОЗ України.
На підставі зведених статистичних річних звітів
ЛПЗ області забезпечити видання статистичного довідника показників здоров’я населення області, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 2017 рік.

3
Січеньлютий

4
Головний лікар
обласного центру радіаційного
захисту та оздоровлення населення
І кв.
Головний лікар
обласного центру радіаційного
захисту та оздоровлення населення
Продовжити диспансерний нагляд за станом Протягом Головний лікар
здоров’я (моніторинг) населення, яке постражроку
обласного цендало внаслідок аварії на ЧАЕС. Вивчати причитру радіаційного
ни захворюваності, інвалідності, смертності сезахисту та оздоред цієї категорії населення з подальшим кореровлення насегуванням в Державному реєстрі області.
лення
Аналізувати роботу із зверненнями громадян, Щоквар- Головний лікар
з’ясовувати причини їх звернення, скарг та про- тально обласного центпозицій, які надходять на адресу адміністрації
ру радіаційного
КЛПЗ «Чернігівський ОЦРЗОН» та вживати
захисту та оздозаходи щодо усунення цих причин.
ровлення населення

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

39
1
6.

2
Провести аналіз смертності ліквідаторів за 2017
рік. Інформувати УОЗ та головних лікарів ЛПЗ.

7.

Забезпечити організацію та проведення консультативно-діагностичної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС
у «контрольованих районах» області виїзною
бригадою вузькопрофільних спеціалістів закладу (за потребою).
Продовжити роботу по оптимізації діяльності
закладу та реалізації заходів, спрямованих на
виконання Указів та розпоряджень Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України,
наказів МОЗ України та УОЗ ОДА.

8.

9.

Організувати та провести виїзні засідання медичної ради центру з питань покращення медичного обслуговування населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, у Чернігівському та Семенівському районах.

3
ІІ кв.

4
Головний лікар
обласного центру радіаційного
захисту та оздоровлення населення
Згідно з Головний лікар
планом обласного центвиїздів ро- ру радіаційного
бочої групи захисту та оздоровлення населення
Протягом Головний лікар
року
обласного центру радіаційного
захисту та оздоровлення населення
Згідно з Головний лікар
планом обласного центру радіаційного
захисту та оздоровлення населення

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

40
1
2
10. Удосконалити лікувально-діагностичний процес
шляхом впровадження у практику новітніх методик, передових форм роботи, досягнень науки
і техніки, наукової організації праці. Роботу стаціонарних відділень з цього питання заслуховувати на оперативних нарадах у головного лікаря
та на засіданнях медичної ради центру.
11. Проводити роз’яснювальну та освітню роботу
щодо зниження ризику, пов’язаного з шкідливим впливом довкілля та чинників Чорнобильської катастрофи, шляхом випуску інформаційних листків, виступів по телебаченню та радіо і
в пресі.
12. Підготувати інформаційні листівки, санбюлетені, лекції та бесіди до Дня Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС.

1.

3
4
5
Постійно, Головний лікар Заступник
відповідно обласного цент- начальника
до плану ру радіаційного УОЗ
захисту та оздоровлення населення
Протягом
року згідно з планом

Головний лікар
обласного
центру радіаційного захисту та
оздоровлення
населення
Протягом Головний лікар
року згід- обласного
но з пла- центру радіаційном
ного захисту та
оздоровлення
населення

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

VІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ
ПОХИЛОГО ВІКУ
Підвести підсумки роботи, скласти звіт по
І кв.
Головний лікар Заступник
службі за 2017 рік.
обласного
начальника
госпіталю
УОЗ
ветеранів війни

41
1
2.

3.

2
Скласти статистичний довідник «Диспансерний нагляд за ветеранами війни Чернігівської
області за 2017 рік» та забезпечити ним всіх
районних спеціалістів.
Провести обласну семінар-нараду на тему
«Гострі та хронічні гепатити. Проблема сьогодення»

3
ІІ кв.

4
Головний лікар
обласного
госпіталю
ветеранів війни
Головний лікар
обласного
госпіталю
ветеранів війни
Головний лікар
обласного
госпіталю
ветеранів війни
Головний лікар
обласного
госпіталю
ветеранів війни

5
Заступник
начальника
УОЗ

Протягом Головний лікар
року
обласного
госпіталю
ветеранів війни
Прочитати 8 лекцій для лікарів, середнього ме- Протягом Головний лікар
дичного персоналу області з питань геріатрії.
року
обласного
госпіталю
ветеранів війни

Заступник
начальника
УОЗ

Травень

4.

Виконати 12 планових виїздів у райони області. Протягом
року

5.

Прийняти участь у святкових заходах до дня
73-ї річниці Перемоги над нацизмом у другій
світовій війні, 74-ї річниці Визволення України
та 75- річниці визволення м. Чернігова та Чернігівської області від нацистських загарбників .
Впровадити 8 нових методик діагностики та
лікування хворих учасників війни.

6.

7.

Травень,
Вересень,
Жовтень

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

42
1
8.

9.

1.

2
3
4
5
Провести 5 засідань медичної ради госпіталю, Протягом Головний лікар Заступник
де заслухати питання про медичне обслуговуроку
обласного
начальника
вання ветеранів війни, у тому числі учасників
госпіталю
УОЗ
антитерористичної операції районів та міст обветеранів війни
ласті, виконання Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та доповнень і змін до нього, наказу МОЗ
України №463 від 09.12.2002 р. «Про затвердження Положення про порядок проведення
профілактичних оглядів, медичної реабілітації
ветеранів війни», наказу МОЗ України від
19.09.2015 №351 «Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції».
Відвідати будинок-інтернат, територіальні Протягом Головний лікар Заступник
центри м. Чернігова.
року
обласного
начальника
госпіталю
УОЗ
ветеранів війни
ІX. ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Щоквартально проводити День експерта з розг- Щоквар- Лікар-методист Заступник
лядом критеріїв інвалідності по нозологіям, що тально обласної МСЕК начальника
найчастіше приводять до вираженого обмеженРудя О.М.
УОЗ
ня життєдіяльності з залученням обласних позаштатних спеціалістів Управління охорони
здоров’я.

43
1
2.

3.

4.

5.

6.

2
3
4
Щоквартально проводити аналіз виконання Щоквар- Заступник голоіндивідуальних програм реабілітації осіб, що тально вного лікаря
приймали участь в АТО.
Пшенишна Т.Я.,
лікар-терапевт
обласної МСЕК
№1 Райська С.І.
З метою покращення контролю за виконанням Протягом Головний лікар
індивідуальних програм реабілітації ініціювати І півріччя обласного
створення реабілітаційних рад в ЛПЗ області.
центру медикосоціальної
експертизи
Павлюк Б.М.
Провести нараду-семінар з головами ЛКК та Березень
лікарями МСЕК з приводу актуальних питань
МСЕ.
Збільшити кількість виїзних засідань обласних Протягом Заступник голоМСЕК в райони області.
року
вного лікаря
Пшенишна Т.Я.,
голова обласної
МСЕК №2
Ревко С.М.
Забезпечити необхідну кількість виїздів з метою Протягом Заступник голоогляду учасників АТО та учасників Революції
року
вного лікаря
Гідності, які не можуть самостійно з’явитись на
Пшенишна Т.Я.
огляд МСЕК.

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

44
1
7.

8.

9.

1.

2
3
4
Приймати участь у виїзних засіданнях медичної Протягом Головний лікар
ради обласної лікарні в районах області з найроку
обласного
вищим рівнем інвалідності.
центру медикосоціальної
експертизи
Павлюк Б.М.
Покращити матеріально-технічну базу медико- Протягом Головний лікар
соціальних експертних комісій – дозабезпечити
року
обласного
комп’ютерною технікою підрозділи ОЦ МСЕ та
центру медикомультимедійною установкою ОЦ МСЕ.
соціальної
експертизи
Павлюк Б.М.,
головний
бухгалтер
Гавриленко Я.С.
З метою кращого виконання реабілітаційних Протягом Голови МСЕК
заходів та забезпечення активного супроводу у
року
вирішенні соціальних питань у осіб, що приймали участь в АТО та визнані інвалідами, співпрацювати з громадськими організаціями, в
межах їх компетенції.
X. РОБОТА З КАДРАМИ
Провести аналіз кадрової ситуації в лікувально-профілактичних закладах області за 2017 рік.

Лютий

Лебедєва Т.М.

5
Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Заступник
начальника
УОЗ

Начальник УОЗ
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1
2.

3.
4.

5.

6.

7.

2
Проаналізувати стан забезпеченості медичних
закладів області молодшими спеціалістами з
медичною освітою. Підготувати інформацію
про вакантні посади для працевлаштування випускників ВНМЗ І-ІІ рівня акредитації.
Провести розподіл лікарів, які закінчили в 2017
році інтернатуру, по медичних закладах області.
Організувати проведення виїзних в м. Чернігові
циклів удосконалення лікарів за участю фахівців вищих навчальних закладів післядипломної
освіти лікарів.
Спільно з НМАПО ім. П.Л.Шупика та УМСА
переглянути
перелік
лікувально-профілактичних закладів області – баз підготовки лікарів-інтернів та безпосередніх керівників лікарівінтернів.
Скласти план працевлаштування випускників
вищих медичних навчальних закладів 2018 року, підготувати інформацію про вакантні посади спеціалістів, що потребують першочергового
укомплектування в Чернігівській області до
МОЗ України. Взяти участь в роботі комісії по
розподілу випускників 2018 року медичних вузів України.
Провести виробничу нараду з лікарямиінтернами, керівниками лікарів-інтернів та головними лікарями базових ЛПЗ.

3
Січень,
травень

4
Лебедєва Т.М.

5
Начальник УОЗ

Січень, Лебедєва Т.М. Начальник УОЗ
червень
Згідно Лебедєва Т.М., Начальник УОЗ
окремого головні фахівці
плану
Квітень- Лебедєва Т.М., Начальник УОЗ
травень головні фахівці
УОЗ
Серпень, Лебедєва Т.М.,
грудень Головні лікарі
медичних
закладів

Серпень

Начальник УОЗ

Лебедєва Т.М., Начальник УОЗ
головні фахівці
УОЗ
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1
8.

9.

10.

11.

12.

2
Забезпечити проведення атестації лікарівінтернів на визначення рівня знань та практичних навичок.
Проконтролювати доїзд молодих спеціалістіввипускників медичних вузів України до місць
призначення, проаналізувати відповідність їх
працевлаштування.
Забезпечити проведення засідань атестаційних
комісій лікарів та середніх медичних працівників.
Скласти плани підвищення кваліфікації лікарів,
підготувати заявку та забезпечити направлення
до закладів післядипломної освіти лікарів.
Забезпечити проведення підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу на місцевих базах.

3
Згідно
окремого
плану
Вересень

4
5
Лебедєва Т.М., Начальник УОЗ
головні фахівці
УОЗ
Лебедєва Т.М. Начальник УОЗ

Згідно до- Голови
датку №6 атестаційних
комісій
I-IV кв. Лебедєва Т.М.,
головні фахівці
УОЗ
Згідно Грицун Н.В.
додатку

Начальник УОЗ
Начальник УОЗ
Директор
Чернігівського
базового
медичного
коледжу

XI. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.

2.

Розробити розпис бюджету на 2018 рік відпові- Згідно
дно до проведених розрахунків та надати голо- вказівки
вному фінансовому управлінню.
ОДА
Забезпечити перевірку та затвердження коштоIІ кв.
рисів медичних закладів області на 2018 рік.

Здор А.І.

Начальник УОЗ

Здор А.І.

Начальник УОЗ

47
1
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

2
Організувати перевірку та затвердження штатних розписів медичних закладів області.
Здійснювати поточне фінансування облмедзакладів відповідно до кошторисних призначень.
Забезпечити узагальнення поточної бухгалтерської звітності.
Проводити заходи по забезпеченню раціонального використання тимчасово вільних приміщень
закладів охорони здоров’я області, контролювати
своєчасність надходження орендної плати.
Забезпечувати постійний контроль за наявністю
цін на платні медичні послуги, які не заборонені
чинним законодавством.

3
І кв.

4
Здор А.І.

5
Начальник УОЗ

Протягом
року
Щомісячно
Протягом
року

Здор А.І.

Начальник УОЗ

Булденко Т.А.

Начальник УОЗ

Керівники
ОМЗ

Начальник
відділу організації МД та МР
УОЗ
Начальник
відділу організації МД та МР
УОЗ
Начальник
відділу організації МД та МР
УОЗ
Начальник
відділу організації МД
та МР УОЗ

Протягом Керівники
року
ОМЗ

Забезпечувати контроль за вчасним проведен- Протягом Керівники
ням торгів (тендерів) на закупівлю товарів, ророку
ОМЗ
біт, послуг згідно кошторисних призначень підпорядкованих закладів.
Здійснювати перевірки дотримання вимог чин- Протягом Керівники
ного законодавства при обліку, списанні, викороку
ОМЗ
ристанні матеріальних цінностей, що надходять
у централізованому порядку за кошти Державного бюджету.
Регулярно здійснювати аналіз використання Протягом Здор А.І.
медичними закладами області кошторисних
року
призначень.

Начальник УОЗ
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1
11.

12.
13.
14.

1.

2.

3.

2
3
4
Забезпечувати контроль за виконанням держав- Протягом Здор А.І.,
них і обласних програм та комплексних заходів
року
Булденко Т.А.
у сфері охорони здоров’я.
Проводити заходи по залученню медичними Протягом Керівники
закладами власних надходжень.
року
ОМЗ
Забезпечувати контроль за станом дебіторської Протягом Булденко Т.А.
та кредиторської заборгованості.
року
Розробити проект бюджету та бюджетний запит
IV кв.
Здор А.І.
на 2018 рік.
XIІ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Організувати при Чернігівському обласному Березень Провідний
навчально-курсовому комбінаті курси по
інженер з
підготовці автоклавниць згідно заявок медичохорони праці
них закладів області.
Організувати проведення чергового навчання Квітень- Провідний
та перевірки знань з питань охорони праці ав- червень інженер з
токлавниць, ліфтерів та електротехнічного
охорони праці
персоналу закладів охорони здоров’я області
згідно заявок в учбово-курсовому комбінаті.
Провести перевірки стану охорони праці, проПровідний
типожежного захисту, безпеки дорожнього
інженер з
руху:
охорони праці
- Обласний наркологічний диспансер;
Лютий
- Обласний центр ІАТ та ПЗСЖ;
Березень

5
Начальник УОЗ
Начальник УОЗ
Начальник УОЗ
Начальник УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ
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1

1.

2.

2
- Обласний санаторій «Зелений Гай»;
- Обласний санаторій «Пролісок»;
- Чернігівська міська лікарня № 2;
- Обласний госпіталь ветеранів війни;
- Обласна психоневрологічна лікарня;
- Чернігівський базовий медичний коледж;
- Чернігівська ЦРЛ;
- Чернігівська міська лікарня № 1;
- Обласний онкологічний диспансер.

3
Квітень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад

4

5

XIII. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Забезпечити технічну підтримку функціонуван- Протягом Начальник
Заступник
ня Web-сайту Управління охорони здоров’я
року
відділу впрова- начальника
Чернігівської обласної державної адміністрації.
дження інформа- УОЗ
ційних технологій (ВІТ) ОЦІАТ
та ПЗСЖ
Забезпечити формування та щоквартальне по- До 15
Начальник
Заступник
дання обласному центру ІАТ та ПЗСЖ на елек- числа
відділу ВІТ
начальника
тронних носіях даних статистичного спостере- місяця
ОЦІАТ та ПЗСЖ УОЗ
ження з використанням програмного забезпе- наступного
чення:
за звітним
періодом
Поліклініка;
Стаціонар;
Ліжковий фонд;
Смертність населення;

50
1

2

3

4

5
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Додаток № 1
ПЛАН
проведення засідань колегій Управління охорони здоров’я
№
Перелік питань
п/п
1
2
1.1 Про підсумки роботи галузі охорони
здоров’я області у 2017 році та пріоритетні напрямки діяльності на 2018 рік.
1.2 Про стан підготовки переходу закладів
первинної медико-санітарної допомоги в
статус некомерційних підприємств.
1.3 Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених
законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, власними рішеннями,
роботи зі зверненнями громадян та з
питань реалізації кадрової політики в
сфері охорони здоров'я області.
1.4 Про стан роботи щодо запобігання та
протидії корупції та реалізації Національної антикорупційної стратегії.

Дата
проведення
3
Березень

Доповідачі
4
Гармаш П.П.

Контроль
5
Начальник УОЗ

Лебедєва Т.М. Начальник УОЗ
Лебедєва Т.М. Начальник УОЗ

Лебедєва Т.М. Начальник УОЗ
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1

2

1.5

Про стан працевлаштування випускників
вищих медичних навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації.
Про стан надання допомоги ендокринологічним хворим області та стан забезпечення хворих на цукровий діабет
інсулінами.
Про стан організації екстреної медичної
допомоги в області. Проблемні питання
та шляхи їх вирішення.
Про підсумки роботи системи медичної
допомоги за І півріччя 2018 року,
завдання щодо оптимізації її роботи у
другому півріччі.
Про стан виконання рішень обласної
ради від 22.08.2017 № 29-10/VII та
№ 30-10/VII щодо реорганізації обласних
протитуберкульозних, психіатричних та
наркологічних закладів.
Про підсумки роботи лікувальнопрофілактичних закладів за 9 місяців
2018 року та завдання щодо оптимізації
їх роботи до кінця поточного року.

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

3

4
Самойленко
М.М.

Червень

5
Начальник УОЗ

Жиденко А.М. Начальник УОЗ

Даниленко І.В. Начальник УОЗ
Вересень

Листопад

Тарасовський
В.О.,
Пулін В.О.,
Здор А.І.
Дейкун М.П.,
Ященко В.І.

Начальник УОЗ

Тарасовський
В.О.,
Пулін В.О.,
Здор А.І.

Начальник УОЗ

Начальник УОЗ
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1

2

4.2

Про стан автономізації закладів первинної медико-санітарної допомоги області.

4.3

Про
стан
підготовки
лікувальнопрофілактичних закладів області в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

3

4

5

Куниця В.М., Начальник УОЗ
Сіваткіна Б.О.,
Лисенко Г.В.,
Лебедєва Т.М.
Пулін В.О.,
Начальник УОЗ
Романова Т.Б.
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Додаток № 2
ПЛАН
проведення розширених оперативних нарад при начальнику Управління
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Дата
Доповідачі
проведення
2
3
4
Про стан підготовки до проведення Березень
Кривець Л.І.
літньої оздоровчої компанії 2018 року.
Шарико М.Г.
Ярешко Р.І.
Омельяненко Н.П.
Реформування системи бухгалтерсьКвітень
Відділ
кого обліку в державному секторі.
фінансового
Застосування міжнародних національзабезпечення
них
стандартів
бухгалтерського
УОЗ
обліку.
Про стан виконавської дисципліни
Липень
Лебедєва Т.М.
щодо розгляду звернень громадян,
депутатів всіх рівнів, доручень Чернігівської
облдержадміністрації
та
Управління охорони здоров'я за
І півріччя 2018 року.
Про стан реформування первинної Вересень Куниця В.М.
медико-санітарної
допомоги
в
Сіваткіна Б.О.
області.
Лисенко Г.В.
Лебедєва Т.М.
Тема наради

Контроль
5
Начальник УОЗ

Заступник
начальника УОЗ

Начальник УОЗ

Начальник УОЗ
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1
5.

6.

7.

2
Про стан організації заходів щодо
профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.
Про стан централізованого постачання
медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання, закуплених у
централізованому порядку за кошти
державного бюджету у 2018 році.
Питання правової роботи в Управлінні
охорони здоров'я облдержадміністрації.

3

4

5

Листопад

Ворона С.Г.
Картель М.Х.

Заступник
начальника УОЗ

Жовтень

Відділ фінансового
забезпечення

Заступник
начальника УОЗ

Грудень

Лебедєва Т.М.

Начальник УОЗ
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Додаток № 3
ПЛАН
проведення оперативних нарад при заступнику начальника Управління
№
Тема наради
п/п
1
2
1. Про стан роботи та перспективи
подальшого розвитку педіатричної
служби області.

Термін
виконання
3
Березень

Доповідачі
4
Кривець Л.І.

2.

Про стан організації надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню області.

Травень

Батог І.П.,
Попов С.В.,
Рибачук Е.П.

3.

Про стан надання акушерськогінекологічної допомоги в області.

Липень

Скрипка О.А.

4.

Про стан надання онкологічної
допомоги населенню області.

Вересень

Зуб В.О.

Відповідальні
за підготовку
5
Головний
позаштатний
спеціаліст УОЗ
з педіатрії
Головні
позаштатні
спеціалісти
УОЗ з терапії
та хірургії
Головний
позаштатний
спеціаліст УОЗ
з акушерства та
гінекології
Головний
позаштатний
спеціаліст УОЗ
з онкології
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1

2
5.

Про стан надання фтизіатричної
допомоги населенню області.

3
Листопад

4
Дейкун М.П.

5
Головний
позаштатний
спеціаліст УОЗ
з фтизіатрії
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Додаток № 4
ПЛАН
проведення оперативних нарад
при заступнику начальника УОЗ – начальнику відділу економіки,
моніторингу та виконання загальнодержавних і регіональних програм
№
Тема наради
п/п
1
2
1. Про підсумки фінансово-господарської діяльності медичних закладів області у 2017
році та формування бюджету сфери охорони здоров’я на 2018 рік.

2.

Про
стан
забезпечення
лікувальнопрофілактичних закладів області автономними джерелами живлення.

Термін виконання
3
Січень

Березень

Доповідачі

Контроль

4
Відділ економіки, моніторингу та виконання загальнодержавних і
регіональних
програм
Відділ технічного нагляду
за капітальним ремонтом та будівництвом, обліку та контролю за фінансовогосподарською діяльніс-

5
Заступник
начальника УОЗ

Заступник
начальника УОЗ
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1

3.

4.

2

Про стан централізованого постачання
медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання, закуплених у централізованому порядку за кошти державного
бюджету у 2018 році.
Про стан забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів області фондом
заробітної плати. Проведення розрахунків
із працівниками. Дотримання розміру
мінімальної заробітної плати.

3

Червень

Листопад

4
тю закладів
охорони здоров я Чернігівської області ОЦІАТ та
ПЗСЖ
Відділ
фінансового
забезпечення

5

Заступник
начальника УОЗ

Відділ еконо- Заступник
міки, моніто- начальника УОЗ
рингу та виконання загальнодержавних і
регіональних
програм
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Додаток № 5
ГРАФІК
прийому громадян з особистих питань спеціалістами Управління охорони здоров’я
№ Прізвище, ім’я
Дні тижЧаси
ТелеПосада
п/п та по батькові
ня
прийому
фон
1
2
3
4
5
1.

Гармаш П.П.

Начальник Управління

2.
3.
4.

Пулін В.О.
Здор А.І.
Лебедєва Т.М.

5.

Булденко Т.А.

6.

Городна І.В.

Заступник начальника Управління
Заступник начальника Управління
Начальник відділу управління медичними кадрами та роботи зі зверненнями громадян.
Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер.
Головний спеціаліст відділу управління медичними кадрами та роботи
зі зверненнями громадян.

Понеділок
ІІІ субота
Середа
Вівторок
Четвер

1400 - 1800
1000 - 1300
1400 - 1700
1400 - 1700
1400 - 1700

4-11-17
4-01-82
672-787
4-03-04
774-532

Вівторок

1400 - 1700

672-267

Щодня

1000 - 1700

4-03-63
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Додаток №6
ГРАФІК
атестації лікарів та середніх медичних працівників
Спеціальність
Лікарі терапевтичного профілю
Лікарі хірургічного профілю
Лікарі стоматологічного профілю
Лікарі педіатри
Лікарі акушери-гінекологи
Організатори охорони здоров’я
Професіонали з вищою немедичною освітою
Базові медичні заклади
Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрація
Обласна дитяча лікарня
Обласна лікарня
Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради
Менська ЦРЛ

Дата проведення
І півріччя
ІІ півріччя
01.03, 24.05, 01.06 13.09, 15.11, 23.11
02.03, 25.05
14.09, 16.11
12.03, 31.05
19.09, 21.11
06.03, 29.05
20.09, 19.11
07.03, 29.05
21.09, 20.11
13.03, 29.05
25.09, 27.11
28.02, 23.05
17.09, 14.11
17.01, 15.02, 21.03,
19.04, 17.05,13.06
24.01, 14.02, 14.03,
18.04, 16.05, 20.06
09.01, 13.02, 13.03,
10.04, 08.05, 12.06
22.02, 13.03, 10.04,
15.05
16.01, 20.02, 20.03,
17.04, 15.05, 19.06

18.09, 18.10, 22.11,
13.12
12.09, 17.10, 14.11,
12.12
11.09, 09.10, 13.11,
11.12
10.09, 16.10, 13.11
18.09, 16.10, 20,11,
18.12
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Додаток № 7
ПЛАН
впровадження нових лікувально-діагностичних методик,
передових форм роботи та наукової організації праці в медичних закладах області
№
п/п
1

1.

2.

3.

Період
Базовий медзаКонтроль
впровадклад
виконання
ження
2
3
4
5
Обласна психоневрологічна лікарня
Впровадити в лікувальну практику
нові методики:
Втілити в практику методику застосу- Протягом Обласна
Марченко В.Б.
вання сетроліну та есциталопраму для
року
психоневрологічлікування депресій з ішемічною хвона лікарня
робою серця (Журнал НЕЙРО-NEWS
№1 2017р.).
Втілити в практику методику застосу- Протягом Обласна
Мокроусов .А.
вання арипіпразолу (арілентал) в лікуроку
психоневрологічванні хворих на шизофренію (Журнал
на лікарня
НЕЙРО-NEWS №5 2017р.).
Застосувати карбамазепін в терапії аб- Протягом Обласна
Попович О.М.
стинентного синдрому у хворих на алроку
психоневрологічкоголізм;
на лікарня
Перелік методик і джерел
інформації
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1
4.

5.

6.

2

3

4

5

Використовувати Еголанзу для підтри- Протягом Обласна
Скрипник В.І.
муючої терапії шизофренії, а також ліроку
психоневрологічна
кування маніакальних епізодів помірлікарня
ного та тяжкого ступенів, для профілактики повторних епізодів у пацієнтів з
біполярними розладами.
Обласний протитуберкульозний диспансер
Застосування препарату Флутіксон
І кв.
Обласний проти- Вольський Я.В.
«Адамед» до складу якого входить інтуберкульозний
новаційний флутиказону пропіонат із
диспансер
доставковим пристроєм типу Циклохалер у випадку перебігу БА на тлі туберкульозу легень. Інформаційний лист
«Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» (НІФП НАМП), Київ-2017
Впровадження методики «Лікування та
І кв.
Обласний проти- Вольський Я.В.
корегуюча торакопластика у лікуванні
туберкульозний
поліхіміорезистентного туберкульозу
диспансер
легень та плеври». Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
питання торакальної хірургії» Київ,
2017 р.

64
1

2

3

4

7.

Впровадження методики «Комплексна
передопераційна підготовка та хірургічне
лікування хворих на хіміорезистентний
туберкульоз легень». Матеріали науковопрактичної конференції « Актуальні питання торакальної хірургії» Київ, 2017 р.
Впровадження в практику клінічних
рекомендацій в діагностиці та лікуванні тяжкого сепсису і септичного шоку
(The Third International Consensus
Detenitions for Sepsis and Sepkis Shock
(Sepsis-3\\JAMA- 2016/) під час лікування ускладнень туберкульозу та ВІЛінфекції у вигляді менінгоенцефаліту
змішаного генезу. Матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні
питання торакальної хірургії» Київ,
2017 р.
Визначення активності ГГТП в сироватці
крові
кінетичним
методом.
(Інструкція до набору реактивів;
В.С.Камышников Справочник по клинико-биохимическим
методам
исследований. М.2012 г).

ІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

8.

9.

5
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10. Визначення активності ліпази в сироватці крові кінетичним методом.
(Інструкція до набору реактивів;
В.С.Камышников Справочник по клинико-биохимическим методам исследований. М.2012 г).
11. Застосування різних способів парієтальної плевректомії
при запальних
процесах в плеврі. Методичний посібник для лікарів «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»
(НІФП НАМП), Київ-2017.
12. Застосування препаратів Меропенем
(Іміпенем), Бедаквілін та Деламанід в
комплексному лікуванні хворих на
МРТБ легень та туберкульоз із розширеною резистентністю. Інформаційний
лист «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» (НІФП НАМП),
Київ-2017.

3

4

5

ІІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.
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13. Проведення імунохроматографічного
тесту Прокальцитонін в діагностиці
сепсису. (Інструкція до набору тестів
Прокальцитонін;
В.С.Камышников
Справочник по клинико-биохимическим
методам исследований. М.2012 г).
14. Застосування препарату «Деркаст»
інгібітор фосфодієстераз в лікуванні
пацієнтівз загостренням ХОЗЛ/БА.
Матаріали Астма-Конгресу, Київ-2017
15. Визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові. (Інструкція до
набору реактивів; В.С.Камышников
Справочник по клинико-биохимическим
методам исследований. М.2012 г).
фракцій
холестерину
16. Визначення
(високої та низької щільності) в сироватці крові. (Інструкція до набору
реактивів; В.С.Камышников Справочник по клинико-био-химическим методам исследований. М.2012 г).
17. Визначення глікованого гемоглобіну в
крові. (Інструкція до набору реактивів; В.С.Камышников Справочник по
клинико-биохимическим
методам
исследований. М.2012 г).

3

4

5

ІІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІІІ кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІV кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІV кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.

ІV кв.

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Вольський Я.В.
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5

ІV кв.
Обласний проти- Вольський Я.В.
18. Впровадити прискорений метод визначення ТМЧ мікобактерій туберкульозу
туберкульозний
до препарату «лінезолід» для хворих
диспансер
на мультирезистентний туберкульоз за
допомогою баканалізатора BACTEC
960. Згідно рекомендаційного листа
ЦГЗ МОЗ України №2370 від
11.12.2017р.
ІV кв.
Обласний проти- Вольський Я.В.
19. Проведення імунохроматографічного
тесту Міоглобін та Креатинкіназа в
туберкульозний
діагностиці
інфаркту
міокарда.
диспансер
(Інструкція до набору тестів Міоглобін
та
Креатинкіназа;
В.С.Камышников Справочник по клинико-биохимическим методам исследований. М.2012 г).
Обласна стоматологічна поліклініка
І кв.
Обласна
Федорченко С.В.
20. Впровадити нанокерамічного реставраційного матеріалу Ceram-X.
стоматологічна
поліклініка
ІІ кв.
Обласна
Стеченко В.Л.
21. Впровадити Іригатор.
стоматологічна
поліклініка
ІІ кв.
Обласна
Богдан С.Б.
22. Впровадити виготовлення безметалевої
кераміки на основі діоксиду цирконія.
стоматологічна
поліклініка
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23. Впровадити мікрогібридний світлополімерний реставраційний матеріал
DiaFil.
24. Впровадити ацеталові кламера в часткових та бюгельних знімних протезах

3
ІІІ кв.

4

Обласна
стоматологічна
поліклініка
ІV кв.
Обласна
стоматологічна
поліклініка
Обласний онкологічний диспансер
І.Лікувально-діагностичні методки:
Протягом Обласний онколо25. Впровадження системи BI-RAPS та
ACR для оцінки мамографії.
року
гічний диспансер
Черезшкірне
дренування
жовчних
проПротягом
Обласний онколо26.
токів. (Матеріали курсів «Стажуванроку
гічний диспансер
ня по інтервенційній ультразвуковій
діагностиці в хірургії», листопад,
2017р.).
27. Черезшкірна нефроетомія. (Матеріали Протягом Обласний онколокурсів «Стажування по інтервенційній
року
гічний диспансер
УЗД діагностиці в хірургії»).

5
Стеченко В.Л.
Богдан С.Б.

Бардаков Г.Г.
Бардаков Г.Г.

Бардаков Г.Г.
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28. Комп’ютерна томографія з внутрішньовенним посиленням в діагностиці
первинних пухлин глотки та гортані у
пацієнтів з метастатичним ураженням
лімфатичних вузлів шиї. (Матеріали
конференції «КТ діагностика злоякісних пухлин шиї та глотки», Луцьк,
2016рік. Матеріали конференції «Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіації», Одеса, 2017р.).
29. Черезшкірне дренування під контролем УЗД утворень черевної порожнини. (Матеріали курсів «Стажування
по інтервенційній ультразвуковій діагностиці в хірургії», листопад, 2017р.).
30. Передопераційне маркування спеціалістами непальпабельних пухлин під
УЗД контролем контролем маркувальними засобами (гачки, провідники,
кліпси). (Svotl. Ультразвукова біопсія
пухлин молочної залози, 1998р.).
ерві
31. Кліування при ендоскопічній
катомії. (Матеріали всеукраїнського
конгресу
ендо-скопістів
України,
2017р.).

3

4

5

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер
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32. Визначення гаммаглутамілтранферази
(ГГТ) в сироватці крові. (Інструкція до
набору, 2017р.).
33. Визначення ліпази в сироватці крові.
(Інструкція до набору, 2017р.).
34. Визначення альбуміну в сироватці
крові. (Інструкція до набору, 2017р.).
35. Променева терапія при лікуванні саркоми тіла матки. Курс адь’вантної
променевої терапії, який включає проведення дистанційної променевої терапії через 2 тижня після операції РВД 2
Гр, СВД 40-50Гр. Внутрішньопорожнинне опромінення РВД 3,5Гр,
СВД 28Гр при ураженні цервікального
каналу. (УРЖ №3, 2017р., Сухина Є.Н.,
Сухін В.С., Немальцова О.В.).
36. Трансторакальна біопсія пухлинної
патології легень під контролем КТ.
(Методичні рекомендації, Національний інститут раку. Федусенко О.А.,
Київ, 2013р.).
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Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер
Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер
Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер
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37. Використання методики мультифракціонування разової дози при раку шкіри. Опромінення здійснюється в статичному режимі з мультифракціонуванням РД 2,6Гр до СВД 65-70Гр в ІІ етапі
з тритижневою перервою та використанням мазі «Артитромб» в такому ж
режимі. (УРЖ №3, 2017р. Жукова Т.О.,
Почерняєва В.Ф.,
Баштан В.П.,
Васько Л.М.,
Марченко
В.Ю.).
38. Застосування мультикінадних інгібіторів-сорафеніба при радійодрезистентних раках щитовидної залози. (НДІ ендокринології ім. В.П. Комісаренка,
м.Київ, 2017р.).
39. Трепанобіопсія для діагностики мієлопроліфе-ративних захворювань. (Наказ
МОЗ України №797 від 29.07.2017р.).
40. Визначення рівня ферритину, віт. В12,
фолієвої кислоти при анемії. (Наказ
МОЗ України №709 від 02.11.2015р.).
41. Проведення ПЕТ-КТ, як метод моніторингу в ході лікування лімфом. (Наказ
МОЗ України №866 від 08.10.2013р.).
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Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер
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42. Оцінка тривалості важкої нейтропенії
на фоні прийому «палінабуліну» в порівнянні з «пелфілграстимом» у пацієнтів з солідними пухлинами, які отримують мієлосупресивну хіміотерапію
доцетакселом. (Протокол ВРІ-2358105 рондомізованого, подвійного сліпого багатоцентрового клінічного дослідження з метою оцінки довготривалої
безпечності та ефективності «плінабуліну», березень, 2017р.).
43. Проведення імуногістохімії при лімфомах Ходжкина. (Наказ МОЗ України
№866 від 08.10.2013р.).
44. Використання препарату «ібрутинаб»
при лікуванні хронічного лімфолейкозу. (Наказ МОЗ України №439 від
12.05.2016р.).
45. Використання IgG при хронічному лімфо лейкозі. (Наказ МОЗ України
№439 від 12.05.2016р.).
ІІ. Передові форми роботи та
наукова організація праці:
46. Приймати участь у проектуванні та
створенні «Центру трансплантації стовбурових клітин».
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Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер

Протягом
року

Обласний онколо- Бардаков Г.Г.
гічний диспансер
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хіміотерапевтичного Протягом Обласний онколо47. Застосування
протоколу R-ДА-EPOCH в лікуванні
року
гічний диспансер
агресивних форм неходжкінських лімфом. (Рекомендації ESMO, 2017р.).
48. Впровадження технології візуалізації і Протягом Обласний онколобіопсії сторожевого лімфатичного вузроку
гічний диспансер
ла при раку молочної залози». (Матеріали з’їзду мамологів, 2017р., Вельшар
Л.З., Решетов Д.Н., Габуня З.Р., Прилеко В.Н.).
49. Впровадити метод лапараскопії при Протягом Обласний онкололікуванні раку яєчників, тіла і шийки
року
гічний диспансер
матки.
50. Впровадити гістерорезектоскопію для Протягом Обласний онкололікування передпухлинної патології
року
гічний диспансер
ендометрію та початкових стадій
ендометрію.
онкоурогінекологічні Протягом Обласний онколо51. Освоювати
операції.
року
гічний диспансер
Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер
Протягом Ніжинський шкі52. Міофін» в терапії мікозів волосяної
частини голови. (Український журнал
року
рно-венерологічдерматології, венерології, косметолоний диспансер
гії, 2017р, №2, метод рекомендації).

5
Бардаков Г.Г.

Бардаков Г.Г.

Бардаков Г.Г.
Бардаков Г.Г.

Бардаков Г.Г.
Борисяк Я.В.
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53. Сучасні підходи до комплексного лі- Протягом Ніжинський шкі- Борисяк Я.В.
кування розацеа і демодекозу з урахуроку
рно-венерологічванням етіопатогенетичних чинників.
ний диспансер
(Український журнал дерматології,
венерології, косметології, 2016р, №3
Методрекомендації).
54. Застосування препарату «Дермабін» у Протягом Ніжинський шкі- Борисяк Я.В.
лікуванні псоріазу. (Український журроку
рно-венерологічнал дерматології, венерології, космений диспансер
тології, 2017р, №1, методрекомендації).
Обласний наркологічний диспансер
І кв.
Обласний нарко- Гладка Т.О.
55. Застосування препарату «Кветиксол» у
хворих з розладами психіки та пологічний диспанведінки внаслідок вживання ПАР.
сер
(«Методи
лікування
тривожних
розладів», жур. «Neuronews» №8,
2016 рік).
56. Впровадження методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України «Інтегровані підходи до купірування больового синдрому при наркотичній
залежності» (Сосін І.К., Гончарова
О.Ю. Методичні рекомендації, Київ,
2017р.).

І кв.

Обласний нарко- Поклад Ю.В.
логічний диспансер
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57. Застосування препарату «Селофен»
(Залеплон) для лікування розладів сну
у хворих на розлади психіки та поведінки
внаслідок
вживання
ПАР.
(А.В.Матюха, Інститут психіатрії і
наркології, 2015 рік).
58. Застосування препарату «Мелітор» для
профілактики та лікування депресивних розладів у хворих на наркоманію
та алкоголізм. (В.Г.Коротоножкін,
жур. «Neuronews» №3, 2010 рік).
59. Застосування препарату «Сонован» для
профілактики порушень сну у хворих
на алкоголізм при абстинентному синдромі. (І.В. Кузнєцов, журнал
«Нейроnews» № 2, 2016 рік).
60. Застосування препарату «Міансерин» в
терапії соматоформної вегетативної
дисфункції у наркологічних хворих.
(О.О.Хаустова.
Психосоматичний
підхід до порушень вегетативної нервової системи в загальній лікарській
практиці. Жур. «Neuronews» №2/1,
2016 рік).
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І кв.

Обласний нарко- Любченко Л.М.
логічний диспансер

І кв.

Обласний нарко- Седень П.П.
логічний диспансер

ІІ кв.

Обласний нарко- Седень П.П.
логічний диспансер

ІІ кв.

Обласний нарко- Симонова Г.М.
логічний диспансер
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61. З метою розширення доступу до медикаментозного підтримувального лікування в Україні, впровадити збір даних
за допомогою інструменту 24 (анкети
для опитування пацієнтів ЗПТ). (Lynn
Madden. Єльський університет (США)
та Український інститут політики
щодо громадського здоров’я, 2014 р).
62. Застосування препарату «Телфаст» для
лікування алергічних реакцій у хворих
на
алкоголізм
та
наркоманію.
(В.М Конах, жур. «НейроNews» №8,
2013 рік).
63. Застосування препарату «Медихронал»
у комплексному лікуванні психічних
та поведінкових розладів внаслідок
вживання алкоголю. (Н.Х.Харченко
Український НДІ соціальної і судової
психіатрії і наркології, м. Київ, 2002р).
64. Застосування препарату «Мезакар» для
лікування генералізованих клонікотонічних та парціальних судомних
нападів
алкогольної
етиології.
(Л.Р.Зенков
«Алгоритми
вибору
лікарських засобів при лікуванні фокальної епілепсії», 2004 рік).
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ІІ кв.

Обласний нарко- Поклад Ю.В.
логічний диспансер

ІІІ кв.

Обласний нарко- Седень П.П.
логічний диспансер

Протягом
року

Обласний нарко- Сагач М.І.
логічний диспансер

IV кв.

Обласний нарко- Сагач М.І.
логічний диспансер
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Обласний шкірно-венерологічний диспансер
І кв.
Обласний шкірно- Кліменок О.М.
65. Застосування сучасного пробіотику
Нормагут в дерматології (Журнал клівенерологічний
нічна імунологія №8 2015р.).
диспансер
Препарат Декспан - плюс зволожуючий крем з посиленою регенеруючою
дією (Журнал імунологіїгії, алергології
№3 2015 р.).
Застосування препарату Алодерм - Нео
у лікуванні оніхомікозу (Журнал дерматології,венерології №2 2016р.).
ІІ кв.
Обласний шкірно- Велігура Н.А.
66. Застосування препарату Аллервей в
терапії алергодерматозів у дітей (м.р
венерологічний
Інституту дерматології та венеролодиспансер
гії м. Харків).
Застосування препарату Алергокорту
в терапії вульгарного псоріазу (Журнал
дерматології.венерології№2 2016р.).
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67. Застосування препарату Авелокс в лікуванні хламідійної та урогенітальної
інфекції (Журнал дерматології та венерології №1, 2015р.).
Застосування препарату Вармокс (крем
паста в лікуванні долонно-підошовних
бородавок (Журнал дерматології та
венерології №2 2016р.).
Застосування препарату Мілагін для
лікування бактеріонального вагінозу,
ендоцервіциту (і.л. Інституту дерматології і венерології).
68. Застосування препарату Алергодерм –
мазь в лікуванні алергодерматозів
(і.л. 2015р.).
Застосування препарату Онихоцід в
лікуванні онихомікозів (журнал дерматовенерології №1 2016р.).
69. Застосування препарату Кортидерм в
лікуванні бородавок.
70. Застосування препарату Флоріум лактобактерії задля профілактики бактеріального вагінозу (Журнал дерматології та венерології №3 2016р.).
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ІІ кв.

Обласний шкірно- Дворник Н.М.
венерологічний
диспансер

ІІІ кв.

Обласний шкірно- Забелина С.В.
венерологічний
диспансер

ІІІ кв.

Обласний шкірно- Галушко Н.Є.
венерологічний
диспансер
Обласний шкірно- Солодовник М.І.
венерологічний
диспансер

ІІІ кв.
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ІІІ кв.
Обласний шкірно71. Застосування препарату Зеркалиін 1%
розчин кліндаміціну гідрохлоріду для
венерологічний
лікування хворих папуло- пустульоздиспансер
ною формою вульгарного акне.
(Журнал дерматології та венерології
№1 2016р.).
ІІІ кв.
Обласний шкірно72. Застосування протигрибкового засобу
системного застосування Флузамед
венерологічний
капсули в лікуванні генітального кандиспансер
дидозу.
Застосування препарату Лименда для
місцевого лікування вагінітів різної
етіології.
Застосування препарату Біоселак капсули задля підтримки нормальної
мікрофлори жінок.
Обласний госпіталь ветеранів війни
Використання лікарських препаратів:
І кв.
Обласний госпі73. «Цитомаксу» при лікуванні наслідків
інсульту та черепно-мозкових травм».
таль ветеранів
(Журнал «Український медичний часовійни
пис» №3, 2016 рік).
І кв.
Обласний госпі74. Золопенту» у лікуванні хворих на
гастроезофагорефлюксної
хвороби.
таль ветеранів
(Методичні рекомендації, 2016р).
війни
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Андрушко О.І.

Гежа М.В.

Товчига В.А.

Товчига В.А.
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75. «Кокарніту» у лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.
(Методичні рекомендації, 2015р).
76. «L-лізину есцинату» – протинабрякового препарату у лікуванні неврологічної патології. (Журнал «Український
медичний, часопис» №4 2015 р).
77. «Мукосату» при лікуванні хворих з
остеоартрозами.
(Методичні рекомендації, 2016р).
78. «L-ліпоєвої кислоти» при лікуванні
неврологічних
розладів.
(Журнал
«Український медичний часопис», №6,
2015 рік).
79. Гліатиліну» у лікуванні когнітивних
розладів після перенесених інсультів
та черепно-мозкових травм.
(Міжнародний неврологічний журнал
№1, 2016 рік).
80. «Усолів» для лікування захворювань
печінки. (Методичні рекомендації,
2015р.).

3
ІІ кв.
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Обласний госпіталь ветеранів
війни
Обласний госпіталь ветеранів
війни

Товчига В.А.

Обласний госпіталь ветеранів
війни
Обласний госпіталь ветеранів
війни

Товчига В.А.

IV кв.

Обласний госпіталь ветеранів
війни

Товчига В.А.

IV кв.

Обласний госпіталь ветеранів
війни

Товчига В.А.

ІІ кв.

ІІІ кв.
ІІІ кв.

Товчига В.А.

Товчига В.А.
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Обласний кардіологічний диспансер
Впровадити в практику роботи використання препаратів:
81. Флекаїнід (ривороксибан) для лікуван- Протягом Обласний кардіоня суправентрикулярних і шлуночкороку
логічний диспанвих аритмій. (Здоров’я України від
сер
04.10.2017 За матеріалами VII опрактичної конференції аритмологів
України. (18-19 травня 2017 р., м. Київ) проф.. Жарінов О.Й. Флекаїнід в
Україні: перспективи застосування
для лікування передсердних і шлуночкових аритмій).
Протягом Обласний кардіо82. Триномія (АСК+аторвостатин
+раміприл 100/20/5 мг) для вторинної
року
логічний диспанпрофілактики з боку серцево-судинної
сер
системи. (Здоров’я України від
04.10.2017 № 4 (53) Іноваційна терапевтична стратегія вторинної профілактики ССЗ.).
83. Престилол (бісопролол+периндоприл Протягом Обласний кардіо5/5; 5/10; 10/10 мг) для лікування артероку
логічний диспанріальної гіпертензії та/або стабільної
сер
ішемічної хвороби.

5

Федорченко Т.М.
Степанюк В.М.

Федорченко Т.М.
Атанов О.О.

Федорченко Т.М.
Атанов О.О.

82
1
84

2
Впровадити в практику роботи:
Доплерографія інтракраніальних
судин.

3

4

Протягом
року

Обласний кардіологічний диспансер
Обласний кардіологічний диспансер
Обласний кардіологічний диспансер

Визначення діастолічної дисфункції Протягом
лівого шлуночка за допомогою
року
тканинного доплера.
86. Продовжити електронне ведення тало- Протягом
ну амбулаторного пацієнта, направроку
лення на госпіталізацію та консультативного заключення.
87. Значення клубочкової фільтрації при Протягом
лікуванні серцевої та ниркової недороку
статності. (Спецвипуск Додаток №1 до
журналу Серцева недостатність та
коморбідні стани №1-2017 ННЦ
«Інститут кардіології ім. академіка
М.Д.Стражеска НАМН України»,
проф. Воронков Л.Г.).
Обласна лікарня
І. Надати допомогу ЛПЗ області
щодо впровадження:
І кв.
88. - методичних рекомендацій та алгоритму поведінки при тромбоемболії
гілок легеневої артерії;
85

5
Федорченко Т.М.
Откидач П.В.
Федорченко Т.М.
Откидач П.В.
Атанов О.О.

Обласний кардіо- Федорченко Т.М.
логічний диспан- Криволапа Н.В.
сер

Обласна лікарня

Попов С.В.

83
1

2

89. - косметичної мініфлебектомії при
варикозній хворобі (мат. мастеркласу Dr.Attilio, 2015р.);
90. - методики визначення β-ЛП турбідіметричним методом за допомогою
наборів «Реагент»;
91. - корекції астигматизму за допомогою
окулярів;
92. - сучасного підходу до вітреальної
хірургії проліферативної діабетичної
ретинопатії (мат. НПК офтальмологів, м.Полтава, 2016р.);
93. - способу введення лікарських засобів
до заднього полюсу ока (інф. бюлетень НАМНУ №19, 2009р.);
94. - використання периферичних венозних портів у комплексному лікуванні нейрохірургічних, хірургічних та
онкологічних захворювань (мат.
НПК «Секрети судинної та ендоваскулярної хірургії», 2016р.);
95. - методики визначення концентрації
АЛТ, АСТ у сироватці крові та кількості креатиніну у сироватці крові та
сечі за допомогою наборів «Спайнлаб»;

3

4

5

І кв.

Обласна лікарня

Попов С.В.

І кв.

Обласна лікарня

Чабан Т.О.

І кв.

Обласна лікарня

Биховець І.І.

І кв.

Обласна лікарня

Биховець І.І.

І кв.

Обласна лікарня

Биховець І.І.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Попов С.В.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Чабан Т.О.

84
1

2

96. - сучасних принципів ентерального та
парентерального харчування у хворих ВАІТ (ж. «Медицина невідкладних станів» №4, 2016р.);
введення в експлуатацію ІХА Cobas
97.
e411;
98. - методики визначення на ІХА Cobas
e411 гепатитів В і С, ВІЧ, сифілісу(антитіл);
99. - введення в експлуатацію автоматичного гематологічного аналізатора
Mindrey BC-20S;
100. - способу лікування макулярного набряку як ускладнення тромбозу гілки
центральної вени сітківки (мат.
НПК дитячих офтальмологів України, м.Партеніт, 2009р.);
101. - хірургічного лікування хворих онкологічного профілю як профілактики
тромбоемболії легеневої артерії
(мат. ІV з’їзду судинних хірургів і ангіологів України, м.Ужгород,
2016р.);

3

4

5

ІІ кв.

Обласна лікарня

Бабенко А.І.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Чабан Т.О.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Чабан Т.О.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Чабан Т.О.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Биховець І.І.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Попов С.В.

85
1

2

102. - методики визначення білку, що
зв’язує жирні кислоти FABR на ІХА
для ранньої діагностики інфаркту міокарда;
«Fast trek» терапії у хворих хірургіч103.
ного профілю (ж. «Біль, знеболювання та інтенсивна терапія» №3,
2017р.);
104. - реєстру частохворіючих пацієнтів та
пацієнтів з клінічними ознаками
імунодефіциту для подальшої оцінки
їх лабораторного імунного статусу;
105. - алгоритму діагностики та визначення маркерів фіброзу печінки при поєднаному перебігу неалкогольної
жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу (м.р. МОЗ
України, м.Київ, 2017р.);
106. - провідникової анестезії у хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю (Пашук О.В. «Регіональне знеболення»);

3

4

5

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Чабан Т.О.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Бабенко А.І.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Біщак М.Т.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Черв’якова Л.І.

ІV кв.

Обласна лікарня

Попов С.В.

86
1

2

107. - сучасної тактики лікування судинних та дистрофічних захворювань
ока та способу лікування гострої
непрохідності центральної артерії
сітківки (мат. НПК офтальмологів,
м.Полтава, 2016р.);
108. - диференційного підходу до вибору
методу лікування набряку макули у
пацієнтів з тромбозом ретинальних
вен (мат. ХІІІ з’їзду офтальмологів
України, м.Одеса);
109. - консенсусу експертів «Оптимізація
допомоги пацієнтам з порушенням
зору внаслідок діабетичного набряку
макули. Роль і місце анти-VEGFпрепарату афліберсент» (Офтальмологічний журнал №3, 2016р.);
110. - блокуючого остеосинтезу переломів
кісток гомілки;
111. - комп’ютерної томографії органів
грудної клітки з контрастним
підсиленням, особливості в діагностуванні захворювань органів грудної
клітки;

3

4

5

ІV кв.

Обласна лікарня

Биховець І.І.

ІV кв.

Обласна лікарня

Биховець І.І.

ІV кв.

Обласна лікарня

Черв’якова Л.І.

ІV кв.

Обласна лікарня

Ігнатенко Ю.Г.

ІV кв.

Обласна лікарня

Лузан О.М.

87
1

112.

113.

114.

115.

116.

117.

2
Використання лікарських препаратів у лікуванні хворих:
- «Спіолто-Респімат» в якості базової
терапії у пацієнтів з ХОЗЛ (мат. ІІ
Астма-конгресу від 19.10.17р.);
- «ЙоSен» для корекції дефіциту мікроелементів як метод профілактики
патології щитовидної залози у дорослого населення (інф. лист МОЗ України, 2016р.);
- «Енгілен» при хронічному безкам’яному холециститі (ж. «Сучасна
гастроентерологія» №4(96), 2017р.);
- «Тіотриазолін» в комплексному лікуванні хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит (Плаксивий
О.Г. і співавт., ЖВНГХ №3-с, 2016р.);
- вітаміну Д при остеопорозі, гіпопаратиреозі, дефіциті вітаміну Д (ж. «Дайджест» №2, 2016р.);
- «Ксолар» у пацієнтів з важкою
неконтрольованою бронхіальною астмою (газета «Здоров’я України» від
27.03.15р.);

3

4

5

І кв.

Обласна лікарня

Левковська С.П.

І кв.

Обласна лікарня

Луговська В.В.

І кв.

Обласна лікарня

Ревко О.П.

І кв.

Обласна лікарня

Свєтлєйший Р.А.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Луговська В.В.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Левковська С.П.

88
1

2

118. - нейростимуляторів при провідниковій анестезії (Дн.Е.Тинтинеллі
«Невідкладна медична допомога»);
119. - «Солідагорен» при нефропатіях та
інфекціях сечовивідних шляхів
(Український журнал нефрології та
гемодіалізу №3(55), 2017р.);
120. - «Гавіскон подвійної дії» в лікуванні
гастроезофагіальної рефлюксної хвороби (ж. «Сучасна гастроентерологія» №4(96), 2017р.);
121. - аерозоль-терапії «Декасаном» при
хронічних гаймороетмоїдитах
(Андрєєв В.І. і спіавт., ЖВНГХ №3-с,
2016р.);
122. - «Lacerta» для лікування трофічних
виразок при посттромбофлебітичному
синдромі (спеціалізований курс «FTRметодика лікування трофічних виразок», м.Київ, 2014р.);
123. - «Альфа Нормікс» при неалкогольній
жировій хворобі печінки (ж. «Сучасна
гастроентерологія» №4(96), 2017р.).

3

4

5

ІІ кв.

Обласна лікарня

Попов С.В.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Горда О.М.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Ревко О.П.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Свєтлєйший Р.А.

ІV кв.

Обласна лікарня

Попов С.В.

ІV кв.

Обласна лікарня

Ревко О.П.

89
1

124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.

2
ІІ. Передові форми роботи та
наукова організація праці:
Впровадити цілодобовий моніторинг
глікемії апаратом іРro.
Організувати роботу кабінету «Діабетична стопа» в ендокринологічному
відділенні.
Впровадити використання ангіографа
для емболізації судин спланхнічної
зони при деструктивних формах гострих та хронічних панкреатитів.
Впровадити застосування методів
комп’ютерної томографії для діагностики захворювань жовчних шляхів на
догоспітальному етапі.
Застосування урофлоуметрії в урологічному кабінеті поліклінічного відділення.
Впровадити оцінку лабораторного
імунного статусу пацієнтів з клінічними ознаками імунодефіциту.
Впровадити в застосування в лабораторній діагностиці кількісних методів
визначення маркерів некрозу міокарда (Тропоніни).

3

4

5

І кв.

Обласна лікарня

Чобітько В.М.

І кв.

Обласна лікарня

Чобітько В.М.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Лінник А.О.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Губко М.М.

ІІ кв.

Обласна лікарня

Губко М.М.

ІІІ кв.

Обласна лікарня

Губко М.М.

ІV кв.

Обласна лікарня

Чобітько В.М.
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131.

132.

133.

134.
135.

2
Впровадити комплексну оцінку результатів обстеження хворого на догоспітальному етапі з метою скорочення постопераційних ризиків.
Проведення лекцій для лікарівінтернів та лікарів кафедрою анестезіології НМАПО ім.П.Л.Шупика в
режимі «онлайн».
Застосовувати при проведенні шкірно алергологічної діагностики приктест як основний.
Організувати кабінет діабетичної
полінейропатії.
Впровадити кісткову денситометрію
з метою покращення діагностики
захворювань паращитовидних залоз.

3

4

5

ІV кв.

Обласна лікарня

Лінник А.О.

ІV кв.

Обласна лікарня

Лінник А.О.

ІV кв.

Обласна лікарня

Губко М.М.

ІV кв.

Обласна лікарня

Чобітько В.М.

ІV кв.

Обласна лікарня

Чобітько В.М.
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Додаток № 8
ПЛАН
проведення обласних науково-практичних конференцій, нарад та семінарів
№
п/п
1

Назва теми, вид заходу

2
Науково-практичні
конференції,
конференції:
1. Сучасні методи лікування сечокам’яної хвороби. Підсумки роботи
урологічної служби області за 2017р.

Період
Базовий
проведення медичний заклад
3
4
Лютий

Обласна лікарня

2. Актуальні питання астми та алергії.

І кв.

Обласна лікарня

3. Сучасні методи лікування ішемічної
хвороби серця.

І кв.

Обласна лікарня

4. Сучасні досягнення клінічної ендокринології.

Березень

Обласна лікарня

Беруть участь
у роботі
5
Науковці НДІ урології, лікарі-урологи, нефрологи
ЛПЗ області
Кафедра клінічної
імунології та алергології НМАПО
ім.П.Л.Шупика,
алергологи, імунологи, райтерапевти,
лікарі сімейної
медицини
Лікарі-кардіологи,
лікарі-терапевти
ЛПЗ області
Ендокринологи
ЛПЗ області

92
1

2

5. До Всесвітнього дня нирки. Захворювання нирок та здоров’я жінки. Актуальні питання нефрології.
6. Новітні технології в діагностиці та
лікуванні запальних захворювань
ЛОР-органів.

7.

Комплексне лікування оніходистрофіі
з застосуванням препарату Ротавит
Роял.

3
Березень
Березень

19 березня

4

5

Обласна лікарня

Нефрологи, терапевти, сімейні лікарі
ЛПЗ області
Обласна лікарня ЛОР кафедра
НМАПО
ім. П.Л. Шупика,
ЛОР кафедра НМУ
ім. О.О. Богомольця, отоларингологи
ЛПЗ області
Обласний шкірно- Дерматовенерологи
венерологічний
області
диспансер

8. Підвести підсумки роботи наркологічної служби області за 2017 рік.
Визначити проблемні питання та
пріоритети діяльності служби на 2018
рік.
9. Підсумки роботи психіатричної служби області за 2017 рік.

Березень

Обласний нарко- Лікарі-наркологи
логічний диспан- області
сер

Березень

10. Зарубіжний досвід лікування інсульту
в гострому періоді. Підсумки роботи
неврологічної служби Чернігівської
області за 2017р.

Квітень

Обласна
Лікарі-психіатри
психоневрологіч- області
на лікарня
Обласна лікарня Районні невропатологи, заввідділеннями неврології
ЛПЗ області

93
1

2

3

4

11. Бронхіальна астма, її перебіг та можливість досягнення контролю над захворюванням та супутньою патологією.

Квітень

Обласна лікарня

12. До Міжнародного дня медичної сестри.

Травень

Обласна лікарня

13. Лікування стриктур уретри. Травми
сечостатевої системи.

Травень

Обласна лікарня

14. Проводити Дні спеціаліста (Дні кардіолога).

Щоквартально

15. Реформування госпітального сегменту. Впровадження DRG. Новий підхід
до бюджетування лікарні.
16. Науково-практична конференція «Новітні технології в променевій терапії».

14 травня

Обласний
кардіологічний
диспансер
Обласний шкірновенерологічний
диспансер
Обласний
онкологічний
диспансер

Травень

5
Інститут фтизіатрії
та пульмонології
ім.Ф.Г.Яновського,
лікарі-пульмонологи, терапевти
ЛПЗ області
Медсестри ЗОЗ області, Асоціація
медичних сестер
І.Л. Антоня
(ХМАПО), лікаріурологи, нефрологи
ЛПЗ області
Батог І.П.
Дерматовенерологи
області
Лікарі радіологи
України, лікарі
облонкодиспансеру, онкологи області, лікарі ЛПЗ
області
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17. Науково-практична конференція за
темами наукових робіт лікарівінтернів.
18. Сучасні підходи до виконання вимог
з інфекційного контролю у протитуберкульозних та загально лікарняних
закладах. Нові стратегії подолання ТБ
в сучасних умовах. Ведення випадку
ТБ.
19. Єтіотропне лікування оніхомікозів.
Сучасні заходи при оптимальному
місцевому лікуванні циклопирокс в
лікуванні оніхомікозу нігтів.
20. Алергодерматози, нові підходи до лікування та профілактики.

3
Травень
Вересень

4

5

Обласна
Головний лікар
стоматологічна
поліклініка
Обласний проти- Головні лікарі
туберкульозний
ЦПМСД, фтизіатри
диспансер

21 вересня

Обласний шкірно- Дерматовенерологи
венерологічний
області
диспансер

Вересень

Ніжинський шкі- Головний позаштарно-венерологіч- тний спеціаліст
ний диспансер
УОЗ з дерматовенерології
Обласна лікарня Ендокринологи
ЛПЗ області
Обласна лікарня Головні, старші
медсестри ЗОЗ області, Асоціація
медичних сестер
Обласна лікарня Лікарі-офтальмологи ЛПЗ області

21. Сучасна діабетологія: новації та стандарти.
22. Актуальні питання медсестринства.

Жовтень

23. Актуальні питання офтальмології.

Жовтень

Жовтень
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24. Інфекційні захворювання сечостатевої
системи.

25. Міжнародна науково-практична конференція «Онкологія сьогодні: стратегія, напрямки і пріоритети».
26. Актуальні питання функціональної та
ультразвукової діагностики.
27. Актуальні питання ревматології.

28. Сучасні підходи до комплексної терапії стероїдночутливих дерматозів
(атопічного дерматиту, екземи, псоріазу, алергічного контактного дерматиту, себорейного дерматиту) з застосуванням препарату Момедерм.
29. Актуальні питання діагностики та лікування ІПСШ. Помилки діагностики.

3

4

5

Жовтень

Обласна лікарня

Науковці НДІ урології, лікарі-урологи, нефрологи,
гінекологи ЛПЗ
області
Жовтень
Обласний онколо- Лікарі онкологи
гічний диспансер України, області,
лікарі ЛПЗ області.
Листопад Обласна лікарня Лікарі функціональної та УЗ діагностики ЛПЗ області
Листопад Обласна лікарня Лікарі-ревматологи, терапевти,
сімейні лікарі ЛПЗ
області
18 листопада Обласний шкірно- Лікар дерматовеневенерологічний
ролог
диспансер

Листопад

Ніжинський шкі- Головний
рно-венерологіч- позаштатний
ний диспансер
спеціаліст УОЗ з
дерматовенерології
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НАРАДИ

30. Регіональна відповідь на виклики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, поєднаної
патології ВІЛ/ТБ і шляхи подальшої
координації дій в умовах галузевого
реформування, використання кращих
практик, визначення перспектив досягнення глобальних цілей прискореного подолання епідемій.
31. Підсумки роботи служби торакальної
хірургії області за 2017 рік.
32. Підсумки діяльності офтальмологічної
служби області за 2017 рік та заходи
щодо покращення спеціалізованої допомоги населенню області у 2018 році.
33. Підсумки роботи стоматологічної
служби за 2017р. Планові заходи на
2018р.

34. Підсумки роботи ЛПЗ області з експертизи тимчасової непрацездатності за
2017р. та завдання на 2018р.

Лютий

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Головні лікарі
ЦПМСД, фтизіатри, інфекціоністи,
фахівці ОЦПБ зі
СНІДом та ОПТД

Лютий

Обласна лікарня

Березень

Обласна лікарня

Торакальні хірурги
області
Лікарі-офтальмологи ЛПЗ області

Березень

Обласна лікарня

Березень

Обласна лікарня

Районні, міські стоматологи області,
головні лікарі обласної, міської, дитячої
стоматологічних поліклінік
Голови ЛКК ЛПЗ
області, ФСС з
ТВП, обласний
центр МСЕК
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35. Підсумки роботи онкологічної служби
за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

Березень

36. Про роботу дерматовенерологічної
служби області у 2017 році та завдання по її удосконаленню.

Березень

37. Підсумки роботи анестезіологічної
служби області за 2017р.
38. Стратегія поліпшення якості ведення
випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ в умовах
впровадження сучасних пацієнт орієнтовних технологій із забезпеченням
соціального супроводу.
39. Сучасні підходи до виконання вимог
з інфекційного контролю у протитуберкульозних та загально лікарняних
закладах. Нові стратегії подолання ТБ
в сучасних умовах. Ведення випадку
ТБ.

Квітень
травень

Вересень

4

5

Обласний онколо- Лікарі онкологи,
гічний диспансер голови районних
і міських ПРЕК
Ніжинський шкі- Головний
рно-венерологіч- позаштатний
ний диспансер
спеціаліст УОЗ з
дерматовенерології
Чернігівська ЦРЛ Анестезіологи, хірурги ЛПЗ області
Обласний проти- Головні лікарі
туберкульозний
ЦПМСД, фтизіатдиспансер
ри, інфекціоністи,
фахівці ОЦПБ зі
СНІДом та ОПТД
Обласний проти- Головні лікарі
туберкульозний
ЦПМСД, фтизіатри
диспансер

98
1

2

3

4

40. Діагностика і лікування запальних
захворювань глотки і гортані (кущовий).

Вересень

Ніжинська ЦМЛ

41. Про стан та подальше удосконалення
роботи щодо надання інтегрованих
ТБ/ВІЛ сервісних послуг. Роль та значення мульти дисциплінарних команд
у формуванні прихильності хворих до
лікування.

Листопад

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Лютий

Обласне патологоанатомічне
бюро

5
Отоларингологи
Куликівської, Борзнянської, Ніжинської, Носівської,
Бобровицької, Козелецької ЦРЛ, Ніжинської і Прилуцької ЦМЛ, обласної лікарні, обласної дитячої лікарні
Головні лікарі
ЦПМСД, фтизіатри, інфекціоністи,
фахівці ОЦПБ зі
СНІДом та ОПТД

СЕМІНАРИ–НАРАДИ

42. Нарада-семінар патологоанатомів області та лікарів-цитологів:
- Підсумки діяльності патологоанатомічної служби в області за 2017 рік і
завдання на 2018 рік та стан цитологічних досліджень в Чернігівської області.

Лікарський персонал бюро, Централізованого патологоанатомічного
відділення ЧМЛ
№2, представник
УОЗ ЧОДА
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43. Семінар-нарада «Про стан виконання
обласної Цільової соціальної програми забезпечення профілактики протидії ВІЛ-інфекції, лікування догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД у 2017 році» та визначення
подальших шляхів удосконалення роботи.
районних
стоматологів
44. Семінар
«Організаційно-методичні
питання
надання стоматологічної допомоги
населенню області».
45. Провести обласний семінар-нараду на
тему «Гострі та хронічні гепатити як
наслідки перенесених інфекцій під час
бойових конфліктів» для лікарів, відповідальних за медичне обслуговування ветеранів війни та осіб похилого віку, сімейних лікарів, терапевтів,
неврологів.
46. Радіаційний контроль та безпека в медичних закладах області.

3
Лютий

4

5

Обласний центр з
профілактики та
боротьби зі
СНІДом.

Головні лікарі ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД,
фахівці ОЦПБ зі
СНІДом, лікарі кабінетів «Довіра»

Березень

Обласна
стоматологічна
поліклініка

Головний лікар обласної стоматологічної поліклініки

Травень

Обласний
госпіталь
ветеранів війни

Товчига В.А.

Березень

Управління охорони здоров’я

Лікарі-рентгенологи, рентгенлаборанти ЛПЗ області
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47. Підсумки діяльності профпатологічної
служби області за 2017р. та заходи
щодо її покращення в 2018р.

Квітень

Обласна лікарня

48. Сучасна концепція лабораторної діагностики при невідкладних станах. Кардіомаркери.
49. Сучасні аспекти діагностики та лікування інтерстиціальних захворювань
легень.

25 квітня

Обласна лікарня

Травень

Обласна лікарня

50. Ведення обласного та регіональних
реєстрів хворих на хронічну хворобу
нирок.

Жовтень

Обласна лікарня

51. Радіаційний контроль та безпека в медичних закладах області.

Грудень

Управління охорони здоров’я

5
Лікарі, відповідальні за профпатологічну службу в
ЛПЗ області
Зав.КДЛ, лікарілаборанти, біологи
КДЛ ЛПЗ області
Інститут фтизіатрії
та пульмонології
ім.Ф.Г.Яновського,
лікарі-пульмонологи, терапевти
ЛПЗ області
Лікарі-нефрологи,
лікарі, відповідальні за ведення реєстру хворих на
хронічну хворобу
нирок
Лікарі-рентгенологи, рентгенлаборанти ЛПЗ
області
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Додаток № 9
ПЛАН
відкриття кабінетів, відділень та реорганізації
мережі первинної ланки медико-санітарної допомоги
№
п/п
1
1.

Найменування заходів
2
Відкриття, закриття (відділень, центрів):
закриття
фельдшерських
пунктів
в
с.Соснівка та с.Петрова Слобода в Корюківському центрі ПМСД;

Термін
Відповідальні
відкриття за відкриття
3
4
Протягом
року

відкриття відділення заготівлі крові та її
компонентів Чернігівського СПК у Корюківській ЦРЛ;
відкриття відділення гемодіалізу в Бобровицькій ЦРЛ;

Протягом
року

відкриття дитячого денного стаціонару на 4
ліжка;

І кв.

ІІ кв.

Головний
лікар Корюківського
центру
ПМСД
Головний
лікар Корюківської ЦРЛ
Головний
лікар Бобровицької ЦРЛ
Головний
лікар Новгород-Сіверського центру
ПМСД

Контроль
виконання
5
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
Заступник
начальника
УОЗ
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Додаток №10
ПЛАН
виїзних засідань медичної ради обласної лікарні
№
п/п

Дата та
порядок денний засідання

Доповідачі

Співдоповідачі

1

2
3
4
19 квітня – смт. Талалаївка
1. Обсяг та якість надання спеціалізованих видів Головні Чобітько В.М.
медичної допомоги населенню Талалаївського лікарі ЦРЛ,
району. Упровадження та дотримання в ЛПЗ ЦПМСД
району локальних клінічних протоколів медичної
допомоги.
1.1 Надання медичної допомоги хворим з ендокри- Головний Черв’якова Л.І.
нологічною патологією в ЛПЗ району.
лікар ЦРЛ
17 травня – смт. Варва
Про стан експертизи тимчасової непрацездатнос- Головний Губко М.М.
ті, заходи щодо зниження захворюваності з тимлікар ЦРЛ
часовою втратою працездатності в ЦРЛ.
2.1 Обсяг та якість лабораторних методів обстежен- Головні Чабан Т.О.
ня в ЛПЗ Варвинського району.
лікарі ЦРЛ,
ЦПМСД
2.

Відповідальний за виконання
5
Жиденко А.М.

Жиденко А.М.

Жиденко А.М.
Жиденко А.М.
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2.2 Обсяг та якість фізіотерапевтичних методів
обстеження в ЛПЗ району.

3

4

Головні Левченко Т.Г.
лікарі ЦРЛ,
ЦПМСД

18 жовтня – смт. Козелець
Організація,
обсяг та якість надання спеціалізо- Головний Лінник А.О.
3.
ваних видів медичної допомоги хворим хірургіч- лікар ЦРЛ
ного профілю в ЛПЗ району.
Головний Черниш Г.І.
3.1 Про стан профпатологічної служби в ЦРЛ.
лікар ЦРЛ
15 листопада – м. Бахмач
Про стан організації та якість надання спеціалі- Головний Лінник А.О.
зованих видів медичної допомоги хворим хірур- лікар ЦРЛ
гічного профілю в ЛПЗ Бахмацького району.
Головні Сокольська О.Я.
4.1 Обсяг та якість функціональних та ультразвукових досліджень в ЛПЗ району.
лікарі ЦРЛ,
ЦПМСД
Головні
Сітарська Л.А.
4.2 Обсяг та якість рентгенологічних методів обстеження в ЛПЗ району.
лікарі ЦРЛ,
ЦПМСД
4.

5
Жиденко А.М.

Жиденко А.М.
Жиденко А.М.

Жиденко А.М.
Жиденко А.М.
Жиденко А.М.
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Додаток № 11
ПЛАН
виїзних засідань медичної ради обласної дитячої лікарні
№
п/п

Дата та порядок денний

1
1.
1.1

2
Квітень
Про стан надання медичної допомоги дітям в
Козелецькому районі.

2.
2.1

Вересень
Стан імунопрофілактики дитячого населення в
Чернігівському та Сновському районах.

Відповідальний за
виконання
5

Доповідачі

Співдоповідачі

3

4

Головні
лікарі ЦРЛ,
РЦПМСД

Кривець Л.І.

Головний
лікар

Головні
лікарі
РЦПМСД

Кривець Л.І.

Головний
лікар
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Додаток №12
ПЛАН
виїзних засідань протитуберкульозної ради обласного
протитуберкульозного диспансеру
№
п/п
1
1.

2.

Дата та порядок денний

Доповідачі

Співдоповідачі
4

Відповідальний за виконання
5

2
3
Червень
Про стан виявляння, якість лікувально- Районний
діагностичного процесу хворих на туберкульоз, фтизіатр
ко - інфекцію ТБ/ВІЛ та організацію контрольованого лікування у Куликівському районі.

Спеціалісти
облтубдиспансеру

Головний
лікар

Жовтень
Про стан виявляння, якість лікувально- Районний
діагностичного процесу хворих на туберкульоз, фтизіатр
ко - інфекцію ТБ/ВІЛ та організацію контрольованого лікування у Ріпкинському районі.

Спеціалісти
облтубдиспансеру

Головний
лікар
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Додаток № 13
ПЛАН
виїзних засідань обласної протиракової експертної комісії
обласного онкологічного диспансеру
№
п/п
1

Дата, перелік питань

Доповідачі

1.

2
3
1
25 квітня (виїзне засідання)
Про стан протиракової роботи і диспансе- Головний лікар
ризації онкохворих у Городнянському Городнянської ЦРЛ
районі.

2.

30 травня
Про стан протиракової роботи і диспансеГоловний лікар
ризації онкохворих у Н.-Сіверському Н.-Сіверської ЦРЛ
районі.

Співдоповідачі
4

Відповідальний за
підготовку
5

Лікарі обласного онкодиспансеру,
куратори
району

Головний
лікар
Зуб В.О.

Лікарі обласного онкодиспансеру,
куратори
району

Головний
лікар
Зуб В.О.
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1

2

3

3.

26 вересня
Про стан протиракової роботи і диспансе- Головний лікар
ризації онкохворих у Корюківському Корюківської ЦРЛ
районі.

4.

31 жовтня (виїзне засідання)
Про стан протиракової роботи і диспансе- Головний лікар
ризації онкохворих у Чернігівському Чернігівської ЦРЛ
районі.

4

5

Лікарі обласного онкодиспансеру,
куратори
району

Головний
лікар
Зуб В.О.

Лікарі обласного онкодиспансеру,
куратори
району

Головний
лікар
Зуб В.О.
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Додаток № 14
ПЛАН
виїзних засідань медичної ради обласного центру РЗ та ОН
№
п/п
1
1.

Дата та порядок денний

Доповідачі

2
3
Травень
Про стан медичного забезпечення лікар- Головний лікар
ськими засобами та організацію надання Семенівського
медичної допомоги у 2017 році та за І кв. центру ПМСД
2018р. населенню, яке постраждало
внаслідок Чорнобильської катастрофи в
Семенівському районі.

Співдоповідачі

Контроль
виконання

4

5

Заступник
головного
лікаря з медчастини
Лебединець
І.В. – зав.
відділенням
медстатстики та ВДР
Бєляєв В.О.

Головний
лікар
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1
2.

2

3

Вересень
Про стан медичного забезпечення лікар- Головний лікар
ськими засобами та організацію надання Чернігівського
медичної допомоги у 2017 році та за центру ПМСД
6 місяців 2018 р. населенню, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи
в Чернігівському районі.

4

5

Заступник
Головний
головного
лікар
лікаря з
медчастини
Лебединець
І.В. – зав.
відділенням
медстатистики та ВДР
Бєляєв В.О
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Додаток №15
Календарний план
підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів
та спеціалістів з немедичною освітою
№ п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Форма
підвищення
3

Строки
навчання
4

5

6

рентген-лаборанти відділень і кабінетів;
лаборанти (ф-ри лаб.) патанатомічних відділень;
медсестри загальної практики/сімейної медицини;
лаборанти (фельдшери-лаборанти)
клінічних лабораторій;
медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів;
медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів;
медсестри інфекційних відділень;
фельдшери ФАП, амбулаторій;

удоск.

1

15.01-09.02

20

удоск.

1

15.01-09.02

30

Сітарська
Л.А.
Синиця В.О.

удоск.

1

15.01-09.02

25

Вамуш В.Л.

удоск.

1

22.01-16.02

25

Чабан Т.О.

удоск.

1

22.01-16.02

30

Ревко О.П.

удоск.

1

22.01-16.02

25

удоск.
удоск.

1
1

29.01-23.02
29.01-23.02

20
25

медсестри дитячих відділень і кабінетів;

удоск.

1

29.01-23.02

25

Левченко
Т.Г.
Ворона С.Г.
Романюк
М.М.
Карета О.П.

Контингент слухачів
2

Термін
К-ть
навчання слухачів

Керівник
циклу
7

111
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

2

3

4

5

6

7

акушерки жіночих консультацій та
оглядових кабінетів;
медсестри дерматовенерологічних
відділень і кабінетів;
медсестри офтальмологічних відділень і кабінетів;
фельдшери з медицини невідкладних
станів;
медсестри з функціональної діагностики;
медсестри хірургічних відділень і
кабінетів;
лаборанти (ф-ри-лаб.) баклабораторій;
медсестри педіатричних дільниць,
каб. здорової дитини, каб. профщеплень;
медсестри загальної практики/сімейної медицини
старші медсестри лікпрофустанов;
медсестри психіатричних установ;
медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів;
медсестри палат новонароджених
дітей;

удоск.

1

05.02.-02.03

25

Гусак В.І.

удоск.

1

05.02.-02.03

15

удоск.

1

05.02.-02.03

15

Пономаренко
І.М.
Биховець І.І.

удоск.

1

12.02-09.03

25

удоск.

1

12.02-09.03

25

удоск.

1

12.02-09.03

20

удоск.

1

19.02-16.03

10

Даниленко
І.В.
Сокольська
О.Я.
Василинчук
В.В.
Донець М.П.

удоск.

1

19.02-16.03

20

Овсієнко Л.В.

спец.

2

19.02-13.04

25

Сіра Н.О.

удоск.
удоск.
удоск.

1
1
1

26.02-23.03
26.02-23.03
26.02-23.03

20
25
25

удоск.

1

05.03-30.03

15

Чобітько В.М.
Ященко В.І.
Левковська
С.П.
Гусак В.І.

112
1

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

2

3

4

5

6

7

медсестри фізіотерапевтичних відділень і кабінетів;
медсестри хірургічних відділень і
кабінетів;
рентген-лаборанти відділень і кабінетів;
фельдшери з медицини невідкладних
станів;
фельдшери ФАП, амбулаторій;

удоск.

1

05.03-30.03

25

удоск.

1

05.03-30.03

25

спец.

3

12.03-01.06

10

удоск.

1

12.03-06.04

25

удоск.

1

12.03-06.04

25

операційні та старші операційні медсестри;
лаборанти (фельдшери-лаборанти)
клінічних лабораторій;
медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів;
медсестри протитуберкульозних
диспансерів;
медстатистики установ охорони здоров’я;
медсестри палат реанімації та інтенсивної терапія;
медсестри хірургічних відділень і
кабінетів;
акушерки пологових будинків;

удоск.

1

12.03-06.04

20

Левченко
Т.Г.
Коваленко
С.М.
Сітарська
Л.А.
Даниленко
І.В.
Романюк
М.М.
Лінник А.О.

удоск.

1

19.03-13.04

25

Чабан Т.О.

удоск.

1

19.03-13.04

25

Ревко О.П.

удоск.

1

19.03-13.04

20

Дейкун М.П.

удоск.

1

26.03-20.04

15

удоск.

1

26.03-20.04

20

Тарасовський
В.О.
Бабенко А.І.

удоск.

1

26.03-20.04

20

Фаль В.П.

удоск.

1

02.04-27.04

20

Гусак В.І.
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1

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

2

3

4

5

6

7

фельдшери (м/с) наркологічної
служби;
старші медсестри лікпрофустанов;

удоск.

1

02.04-27.04

15

Поклад
Ю.В.

удоск.

1

02.04-27.04

15

медсестри станцій, відділень та кабінетів переливання крові;
старші медсестри лікпрофустанов;
фельдшери з медицини невідкладних
станів;
медсестри загальної практики/сімейної медицини;
медсестри неврологічних відділень і
кабінетів;
медсестри стоматологічних відділень
і кабінетів;
медсестри-анестезістки відділень
анестезіології та реаніматології;
медсестри(інструктори) з лікувальної
фізкультури;
медсестри процедурних кабінетів;
медсестри ЛОР-відділень і кабінетів;

удоск.

1

02.04-27.04

10

спец.
спец.

2
2

23.04-15.06
23.04-15.06

20
20

спец.

2

23.04-15.06

25

Чобітько
В.М.
Герасименко
П.В.
Дятел Л.М.
Даниленко
І.В.
Вамуш В.П.

удоск.

1

23.04-18.05

25

удоск.

1

23.04-18.05

20

Марцинкевич
О.О.
Горбань С.П.

удоск.

1

14.05-08.06

25

Бабенко А.І.

удоск.

1

14.05-08.06

20

удоск.
удоск.

1
1

14.05-08.06
14.05-08.06

25
15

фельдшери (медсестри) шкіл, училищ, інтернатів;
зубні техніки;

удоск.

1

21.05-15.06

10

Левченко
Т.Г.
Фаль В.П.
Свєтлєйший
Р.А.
Овсієнко Л.В.

удоск.

1

21.05-15.06

20

Горбань С.П.
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1

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

2

3

4

5

6

7

медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів;
головні медсестри, акушерки лікпрофустанов;
лаборанти (фельдшери-лаборанти)
клінічних лабораторій;
медсестри загальної практики/сімейної медицини;
операційні та старші операційні м/с;
медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів;
медсестри дитячих відділень і кабінетів;
медсестри гінекологічних відділень і
кабінетів;
медсестри інфекційних відділень;
медсестри неврологічних відділень і
кабінетів;
медсестри протитуберкульозних
диспансерів;
медсестри перев'язувальних травматологічних і ортопедичних відділень;
фельдшери ФАП, амбулаторій;

удоск.

1

21.05-15.06

25

удоск.

1

10.09-05.10

10

спец.

2

10.09-02.11

10

Левковська
С.П.
Чобітько
В.М.
Чабан Т.А.

спец.

2

10.09-02.11

20

Сіра Н.О.

спец.
удоск.

2
1

10.09-02.11
17.09-12.10

10
25

Лінник А.О.
Ревко О.П.

удоск.

1

17.09-12.10

20

Карета О.П.

удоск.

1

24.09-19.10

20

Гусак В.І.

удоск.
удоск.

1
1

24.09-19.10
24.09-19.10

20
20

удоск.

1

01.10-26.10

20

Ворона С.Г.
Марцинкевич
О.О.
Дейкун М.П.

удоск.

1

01.10-26.10

15

Фаль В.П.

удоск.

1

08.10-02.11

25

медсестри терапевтичних відділень і
кабінетів;

удоск.

1

08.10-02.11

25

Романюк
М.М.
Левковська
С.П.

115
1

64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

2

3

4

5

6

7

медсестри психіатричних установ;
медсестри палат реанімації та інтенсивної терапії;
медсестри педіатричних дільниць,
каб. здорової дитини, каб. профщеплень;
медсестри онкологічних відділень і
кабінетів;
рентген-лаборанти відділень і кабінетів;
фельдшери з медицини невідкладних
станів;
медсестри дитячих відділень і кабінетів;
медсестри терапевтичних дільниць і
кабінетів профілактики;
медсестри масажних кабінетів;
медсестри загальної практики/сімейної медицини;
медсестри хірургічних відділень і
кабінетів;
лаборанти (фельдшери-лаборанти)
клінічних лабораторій;
фельдшери ФАП, амбулаторій;
операційні та старші операційні медсестри.

удоск.
удоск.

1
1

16.10-09.11
16.10-09.11

25
15

Ященко В.І.
Бабенко А.І.

удоск.

1

22.10-16.11

15

Овсієнко Л.В.

удоск.

1

22.10-16.11

10

Зуб В.О.

удоск.

1

22.10-16.11

15

удоск.

1

29.10-23.11

20

удоск.

1

29.10-23.11

20

Сітарська
Л.А.
Даниленко
І.В.
Карета О.П.

удоск.

1

29.10-23.11

15

Фаль В.П.

удоск.
удоск.

1
1

05.11-30.11
05.11-30.11

25
25

Левченко Т.Г.
Вамуш В.П.

удоск.

1

05.11-30.11

25

удоск.

1

12.11-07.12

25

Присяжний
А.В.
Чабан Т.А.

удоск.
удоск.

1
1

12.11-07.12
12.11-07.12

20
20

Романюк М.М.
Лінник А.О.
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Додаток №16

Бахмацький
Бобровицький
Борзнянський
Варвинський
Городнянський
Ічнянський
Козелецький
Коропський
Корюківський
Куликівський
Менський
Ніжинський
Н.-Сіверський
Носівський
Прилуцький
Ріпкинський
Семенівський
Сосницький
Сновський
Срібнянський
Талалаївський
Чернігівський
м. Чернігів
м. Ніжин
м. Прилуки
Міська стоматологічна поліклініка
РАЗОМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4
4
ІІ кв.

4

ІІ-ІІІ кв.

4
4
5
11

ІІІ кв.

ІІІ кв.

3
3

5

4

3

5
9

5
4
6
3

10

2
1

9
2

6

3
2
1
4
1

3

7
9

3

1

5
3

2;10

7

4

5

І кв.

1

3
6
9
10

Разом по ЛПЗ

Обласний центр
з профілактики
та боротьби
зі СНІДом

Обласний центр
ІАТ та ПЗСЖ

Обласна
стоматологічна
поліклініка

Обласний
наркологічний
диспансер

Обласний
госпіталь
ветеранів війни

Обласний
шкірно-венерологічний
диспансер

ОЦРЗ та ОН

Обласний
кардіологічний
диспансер

Обласний
онкологічний
диспансер

Обласний протитуберкульозний
диспансер

Обласна
психоневрологічна лікарня

Найменування
районів і міст

Обласна дитяча
лікарня

№
п/п

Обласна
лікарня

ПЛАН
виїздів головних штатних та позаштатних спеціалістів УОЗ в медичні заклади області

1

2

3
5
1

5
9
9

7

31
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Додаток №17
План
проведення комплексних статистичних ревізій в медичних закладах області

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28.

Бахмацька ЦРЛ, ЦПМСД
Бобровицька ЦРЛ
Борзнянська ЦРЛ
Варвинська ЦРЛ,ЦПМСД
Городнянська ЦРЛ
Ічнянська ЦРЛ, ЦПМСД
Козелецька ЦРЛ
Коропська ЦРЛ, ЦПМСД
Корюківська ЦРЛ
Куликівська ЦРЛ
Менська ЦРЛ
Ніжинська ЦРЛ
Н.-Сіверська ЦРЛ, ЦПМСД
Носівська ЦРЛ
Прилуцька ЦРЛ
Ріпкинська ЦРЛ
Семенівська ЦРЛ
Сосницька ЦРЛ, ЦПМСД
Сновська ЦРЛ
Срібнянська ЦРЛ
Талалаївська ЦРЛ
Чернігівська ЦРЛ
Ніжинська ЦМЛ
Прилуцька ЦМЛ
Чернігівська міська стоматполіклініка
Прилуцький наркологічний диспансер
м.Прилуки дитяча лікарня
Ніжинський наркологічний диспансер

+
+
+
+

+

4
4
3
6
4, 3, 8

+

+

5, 5

+

+
+

3
5
10

+
+
+

5
9
10

+

+

+
+
+

Календарний місяць
перевірки
4

+

+

Обласний
центр
РЗ та ОН

Обласний
центр ІАТ
та ПЗСЖ

Обласний
наркологічний
диспансер

Обласний
шкірновенерологічний
диспансер

Обласна
стоматологічна поліклініка

Обласний
онкологічний
диспансер

+

6 (стаці1
онар)
+ - медичний заклад, особа від якого проводить статистичну ревізію
Кількість перевірок

Обласний
протитуберкульозний
диспансер

Обласний
госпіталь
ветеранів
війни

Медичні заклади,
які підлягають
перевірці

Обласна
психоневрологічна лікарня

№
п/
п

Обласна
дитяча
лікарня

Обласні медичні закладі, які здійснюють статистичну ревізію та перевірку

7

+

6, 7
8
9, 5
9

+
+

+
13

4

2
5
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Додаток №18
ПЛАН
проведення суцільного флюорографічного обстеження
сільського населення
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Райони

Строк виконання

2

3

м.Чернігів
Бахмацький
Бобровицький
Борзнянський
Варвинський
Городнянський
Ічнянський
Козелецький
Коропський
Корюківський
Куликівський
Менський
Ніжинський
Н-Сіверський
Носівський
Ріпкинський
Семенівський

Січень
Вересень
Лютий
Липень
Серпень
Січень, грудень
Серпень
Березень, листопад
Лютий
Травень
Травень
Жовтень
Червень
Березень
Липень
Січень, грудень
Квітень

Відповідальний
за проведення
4
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.

Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.

Контроль
виконання
5
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ

119
1
18.
19.
20.
21.
22.

2
Сосницький
Срібнянський
Сновський
Талалаївський
Чернігівський

3
Червень
Вересень
Листопад
Жовтень
Квітень

4
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.
Дейкун М.П.

5
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
Заступник начальника УОЗ
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Додаток №19
Контрольні завдання по заготівлі донорської крові ВПК
№
п/п

Зміст заходів

1

2

1.

Контрольні завдання по заготівлі донорської крові ВПК (рекомендовані
обсяги заготівлі):
- 2500л. консервованої донорської крові – ВПК області,
- 4000л. – КЗ «Чернігівська обласна
станція переливання крові».

Термін
виконання
3
Протягом
року

Виконавці

Контроль

4

5

Головний лікар
обласної станції
переливання крові

Заступник
начальника
УОЗ
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Додаток № 20
ПЛАН
виїздів спеціалістів обласного центру РЗ та ОН для обстеження
потерпілого населення в радіаційно-забруднені райони
№
п/п

Найменування
районів (міст)

Строк виїзду

1
1.

2
Ріпкинський район,
ЦПМСД, ЦРЛ

3
Березень

2.

Семенівський район,
ЦПМСД, ЦРЛ

Квітень

3.

Козелецький район,
ЦПМСД, ЦРЛ

Липень

4.

Чернігівський район,
ЦПМСД, ЦРЛ

Вересень

5.

Бобровицький район,
ЦПМСД, ЦРЛ

Протягом року

Відповідальний
за виїзд
4
Завідувач відділення
статистики та ВДР
Бєляєв В.О.
Завідувач відділення
статистики та ВДР
Бєляєв В.О.
Завідувач відділення
статистики та ВДР
Бєляєв В.О.
Завідувач відділення
статистики та ВДР
Бєляєв В.О.
Завідувач відділення
статистики та ВДР
Бєляєв В.О.

Контроль
5
Заступник начальника УОЗ

Заступник начальника УОЗ

Заступник начальника УОЗ

Заступник начальника УОЗ

Заступник начальника УОЗ
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Додаток №21
ПЛАН
виступів в ЗМІ керівників та головних спеціалістів
Управління охорони здоров’я
№
п/п
1

Тематика
2

Дата проведення
3

1.

Профілактика застудних захворювань
(в т.ч. грип та ГРВІ).

І кв.

2.

Порядок надання первинної медичної
допомоги.

І кв.

3.

Старт всеукраїнської інформаційної
кампанії з вибору лікаря з надання
первинної медичної допомоги «Обери
собі лікаря!».

І кв.

Виконавець
4
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Засоби масової
інформації
5
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
УОЗ Чернігівської Телебачення,
міської ради, ЦРЛ, радіо, преса,
ЦМЛ, ЦПМСД
інтернетвидання,
веб-сайти
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1

2

3

4

4.

Всесвітній день боротьби проти раку.

4 лютого

5.

Міжнародний день рідкісних захворювань.

28 лютого

6.

Всесвітній день імунітету.

1 березня

7.

Міжнародний день охорони здоров'я
вуха і слуху.

3 березня

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти

124
1

2

3

4

8.

Всесвітній день боротьби з глаукомою.

6 березня

9.

Всесвітній день нирки.

8 березня

10.

Міжнародний день людини із синдромом Дауна.

21 березня

11.

Всесвітній день води.

22 березня

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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1

2

3

4

5

12.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

24 березня

13.

Старт підписання Декларації про вибір
лікаря з надання первинної медичної
допомоги.

ІІ кв.

14.

Інформування про
охорони здоров’я.

ІІ кв.

УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

15.

Профілактика хвороб органів дихання.

ІІ кв.

УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

16.

Перехід на літній час.

30 березня

УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

зміст

реформи

Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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1

2

3

4

17.

Інформаційна кампанія «Обери собі
лікаря!».

Квітень

18.

Всесвітній день поширення інформації
про проблему аутизму.

2 квітня

19.

Всесвітній день здоров'я.

7 квітня

20.

Сімейні лікарі і їхня роль в громадському здоров’ї.

ІІ кв.

21.

Міжнародний день боротьби з хворобою Паркінсона

11 квітня

5
УОЗ Чернігівської Телебачення,
міської ради, ЦРЛ, радіо, преса,
ЦМЛ, ЦПМСД
інтернетвидання,
веб-сайти
Обласні медичні
Телебачення,
заклади, УОЗ
радіо, преса,
Чернігівської
інтернетвидання,
міської ради, ЦРЛ, веб-сайти
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
Телебачення,
заклади, УОЗ
радіо, преса,
Чернігівської
інтернетвидання,
міської ради, ЦРЛ, веб-сайти
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської Телебачення,
міської ради,
радіо, преса,
ЦРЛ, ЦМЛ,
інтернетвидання,
ЦПМСД
веб-сайти
Обласні медичні
Телебачення,
заклади, УОЗ
радіо, преса,
Чернігівської
інтернетвидання,
міської ради, ЦРЛ, веб-сайти
ЦМЛ, ЦПМСД
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1

2

3

4

22.

Всесвітній день гемофілії.

17 квітня

23.

День довкілля.

21 квітня

24.

Річниця Чорнобильської катастрофи.

26 квітня

25.

Імунізація.

Квітень

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти

128
1

2

3

4

26.

Сезонна алергія.

27.

Міжнародний день Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця.

8 травня

28.

Всесвітній день медичних сестер.

12 травня

29.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією.

17 травня

Травень

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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1

2

3
день

пам’яті

4

30.

Міжнародний
СНІДу.

31.

Всесвітній день щитовидної залози.

25 травня

32.

Міжнародний
склерозу.

розсіяного

30 травня

33.

Всесвітній день боротьби проти астми
і алергії.

30 травня

день

жертв

20 травня

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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1

2

3

4

34.

Всесвітній день без тютюну.

35.

Меланоми
шкіри.

36.

Безпека
поводження
профілактика опіків.

37.

Міжнародний день захисту дітей.

1 червня

38.

Міжнародний день охорони навколишнього середовища.

5 червня

та

профілактика

на

31 травня

раку

Червень

воді,

Червень

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Обласні медичні
Телебачення,
заклади, УОЗ
радіо, преса,
Чернігівської
інтернетвидання,
міської ради, ЦРЛ, веб-сайти
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
Телебачення,
заклади, УОЗ
радіо, преса,
Чернігівської
інтернетвидання,
міської ради, ЦРЛ, веб-сайти
ЦМЛ, ЦПМСД
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1

2

3

4

39.

Всесвітній день донора крові.

14 червня

40.

День медичного працівника.

17 червня

41.

Міжнародний
наркотиками.

з

26 червня

42.

Інформування про хід впровадження
реформ в охороні здоров’я.

ІІІ квартал

43.

Інформування
про
діяльності НСЗ України.

ІІІ квартал

день

боротьби

особливості

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
УОЗ Чернігівської Телебачення,
міської ради, ЦРЛ, радіо, преса,
ЦМЛ, ЦПМСД
інтернетвидання,
веб-сайти
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2

3

4

44.

Профілактика кишкових інфекцій та
харчових отруєнь.

Червеньвересень

45.

Профілактика отруєнь грибами.

Червеньвересень

46.

Всесвітній
гепатитами.

47.

Тиждень грудного вигодовування.

Серпень

48.

Гігієна навчання, підготовка до школи.

Серпень

день

боротьби

з

28 липня

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
УОЗ Чернігівської Телебачення,
міської ради, ЦРЛ, радіо, преса,
ЦМЛ, ЦПМСД
інтернетвидання,
веб-сайти
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2

3

4

49.

День фізичної культури і спорту.

8 вересня

50.

Всесвітній
допомоги.

8 вересня

51.

Міжнародний
самогубств.

52.

Всесвітній
лімфомами.

53.

Всесвітній день контрацепції.

день

надання

день

день

першої

попередження

боротьби

з

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

10 вересня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
15 вересня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
26 вересня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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2

3

4

54.

Всесвітній день боротьби проти сказу.

28 вересня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
29 вересня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
ІV квартал УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

55.

Всесвітній день серця.

56.

Вакцинація.

57.

Інформування про хід впровадження
реформ в охороні здоров’я.

ІV квартал УОЗ Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

58.

Профілактика застудних захворювань
(в т.ч. ГРИП та ГРВІ).

ІV квартал Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

5
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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2
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59.

Профілактика застудних захворювань
(в т.ч. грипу та ГРВІ).

60.

Міжнародний день лікаря.

61.

Міжнародний день людей похилого
віку.

62.

Всесвітній день охорони психічного
здоров’я.

4
Жовтеньгрудень

Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
1 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
1 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
10 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

5
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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63.

Всесвітній день зору.

64.

Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги.

65.

Всесвітній день здорового харчування.

66.

Всеукраїнський день боротьби з
захворюванням на рак молочної залози

4
11 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
13 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
16 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
20 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

5
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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3

67.

Всесвітній день боротьби з інсультом.

68.

Всесвітній день боротьби з псоріазом.

69.

Місяць обізнаності з раку легень.

70.

Всесвітній
пневмонією.

день

боротьби

4

з

29 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
29 жовтня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
Листопад Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
12
Обласні медичні
листопада заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

5
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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71.

Всесвітній день боротьби з діабетом.

72.

Міжнародний день відмови від куріння.

73.

Міжнародний день боротьби проти
хронічної обструктивної
хвороби
легень.

74.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

4
14
Обласні медичні
листопада заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
15
Обласні медичні
листопада заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
17
Обласні медичні
листопада заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД
1 грудня Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

5
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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1
75.

2

3

Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями.

4
3 грудня

5
Обласні медичні
заклади, УОЗ
Чернігівської
міської ради, ЦРЛ,
ЦМЛ, ЦПМСД

Телебачення,
радіо, преса,
інтернетвидання,
веб-сайти
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Додаток №22
План
створення пунктів екстреної (швидкої) медичної допомоги
з доїздом до 20 хвилин
Райони
1.

Козелецький

Сільська
дільнична
лікарня

Сільська
лікарська
амбулаторія
с.Чемер

Фельдшерськоакушерських пункт

Дата
відкриття
Протягом року

