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Про стан роботи по підвищенню 
кваліфікації та атестації серед лікарів 
та середніх медпрацівників лікарні за 2017 рік

Заслухавши  доповідь  начальника  відділу  кадрів  Алексєєвої  О.М.  ,
заступника головного лікаря з медсестринства Вечерки Л.О. оперативна рада
відмічає,  що  станом  на  01.01.2018  року   згідно  штатного  розпису
затверджено 787,5 посади, працює 741 фізичних осіб,   128 – лікарі , 317 –
сестер медичних, 169 – молодші медичні сестри та сестри господарки, 127 –
інший персонал.  Лікарів по штату  154,5 -  фізичних осіб 128: 115 лікарів (з
них  6 лікарів у відпустці по догляду за дитиною до 3-х), 6 біологів,   та 7
лікарів інтернів.

По  плану  в  2017  році  курси  підвищення  кваліфікації  повинно  було
пройти 20 лікарів, із яких пройшли 19 (95%). Всього в лікарні  підвищили
кваліфікацію  на  курсах  ПАЦ,  СПЕЦ,  ТУ  –  31  лікар.  Не  пройшла  курси
Свістєльник І.І.-  не надійшло путівки, запланований у 2018, на даний момент
перебуває  в  ХМАПО, на  курсах  спеціалізації.  Не має  спеціалізації  з  фаху
Неонатологія лікар Моісеєнко К.А. 

На 01.01.2018 року з 115 лікарів атестовано 100 % від підлягаючих, 20
лікарів мають сертифікати лікарів спеціалістів, але недостатньо стажу  для
встановлення  кваліфікаційної  категорії  з  відповідного  фаху,  88  –  мають
атестаційні категорії..

Заплановано було  у 2017 році на атестацію 30 лікарів,  атестовані 30. 
 Вищу категорію мають 57 лікарів, це 53%,  (61%- 51), І- 20 – 19% (25%- 20),
ІІ – 11 – 10% (10%- 0,08), лікарі-спеціалісти – 20 -19%.

В 2017 році встановлено 4 вищих атестаційних категорій, 2 - перших, 6
-  друга,  підтверджено  15  вищих  кваліфікаційних  категорій,  2  сертифікати
ліккрів-сеціалвстів, 1 – перша категорія..  

В цілому по лікарні високий відсоток атестації лікарів (99%). 
Станом на 01.01.2017 р.  в лікарні с/м по штату 341,25, фіз. осіб  - 317,

38 у відпустці по догляду за дитиною до 3-ри річного віку
 В 2017 році  підвищили свою кваліфікацію – 49осіб,  із них с/м - 44
осіб, лаборанти – 2 осіб, рентген лаборант – 1 особи,  2- медичні статистики,
що складає 100% від запланованих.  

Всього сер. мед. персоналу , що мають курси – 258  особів, що складає
81%  (2017  –  76,1%)  від  числа  працюючих  та  100  відсотків  із  числа
підлягаючих. 

Всього  атестовано  сер.  мед.  персоналу  :  195  осіб  (62%  від  числа
працюючих та 100% від підлягаючих  )      

Не підлягають атестації: Всього – 122 особи,  із них 38 осіб – відпустка
по догляду за дитиною до 3-х та 6-ти  років, 84 особи – не мають достатнього
стажу для атестації.



В 2017 році  атестовано 42 особи (100%) з  40 по плану (  2  – позапланові
атестації): 
У відділеннях лікарні проведені заліки з питань ; 
1..  Попередження   внутрішньолікарняного  інфікування  пацієнтів  та
асептична обробка рук.
2. Грудного вигодовування
3. Невідкладні стани в педіатрії 

 Враховуючи вищезазначене, оперативна нарада:

ВИРІШУЄ:

1.  Роботу  лікарні    по  підвищенню  кваліфікації  та  атестації  лікарів  та
молодших медичних працівників  з медичною освітою вважати задовільною.
2.  Заступнику  головного  лікаря  з  медичної  частини  Гапієнко  О.І.  по
підсумкам  роботи  за  перше  півріччя  проаналізувати  стан  роботи  по
підвищенню кваліфікації та атестації в лікарні та обговорити на оперативній
нараді.

Термін 15.07.2018  
3.  Начальнику  відділу  кадрів  Алексєєвій  О.М.,  заст..  гол  лікаря  з
медсестринства Вечерці Л.О.
3.1.  Щоквартально контролювати хід виконання річного плану атестації  та
підвищення  кваліфікації  лікарів  та  середніх  медпрацівників  та  доповідати
про нього головному лікарю.

Термін 05.04.2018; 05.07.2018 ; 05.10.2018, 05.01.2019 . 
3.2. Скласти план підвищення кваліфікації та атестації лікарями та середніми
медпрацівниками на 2018 рік.

Термін жовтень 2018 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника головного
лікаря з медичної частини Гапієнко О.І

Головний лікар                                                        І.Ф.Змисля


