
Головному лікареві
 КУ СОДКЛ
Змислі І.Ф.

Доповідна записка
про виконання плану роботи обласної дитячої клінічної лікарні

за   2017 рік

Кількість запланованих питань 55
         із них

виконано 54
перенесено на наступний рік                 1

№
п/п

Заплановано Фактично виконано Примітка

V. Основні організаційні заходи 

Питання для розгляду на колегіях  управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації 

1

 2

 3

 1

2

Про підсумки діяльності медичної 
галузі у 2016 році. Проблемні 
питання та основні завдання по їх 
вирішенню на 2017 рік.

Проведено 28.02.2017 
    Рішення №1

Про підсумки роботи закладів 
охорони здоров'я області у І півріччі 
2017 року. Проблемні питання та 
шляхи їх вирішення у ІІ півріччі

Проведено 21.07.2017 
    Рішення №6

Аналіз ефективності профоглядів та 
диспансерного нагляду за дітьми, 
своєчасність їх оздоровлення та 
проведення реабілітаційних заходів у 
Шосткинському, Конотопському та 
Глухівському районах.

Проведено 26.09.3017
Рішення №9

Питання для розгляду на апаратних  нарадах  при начальнику
управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Про результати оздоровлення дітей 
області.

Заслухано 18.09.2017

Стан роботи зі зверненнями громадян
в обласній дитячій клінічній лікарні.

Заслухано 02.10.2017



1

2

3

4

Питання для розгляду на оперативних нарадах  заступнику
начальника управління охорони здоров’я обласної державної

адміністрації 

Про стан надання психіатричної 
допомоги дитячому населенню 
області

Заслухано 14.02.17,
рішення №1д

Дотримання стандартів та протоколів 
при лікуванні дітей в стаціонарах 
Охтирської і Тростянецької 
центральних районних лікарень.

Заслухано 18.03.17
      рішення  № 2д

Аналіз діяльності центрів, відділень 
та кабінетів медико – соціальної 
допомоги підліткам та молоді 
«Клініка, дружня до молоді» 
Сумської області за 2014 – 2016 
роки».

Заслухано 09.08.17
      рішення  № 10-д

Про стан надання допомоги дітям 
хворим на цукровий діабет в 
Шосткинському та Роменському 
районах.  

Заслухано 14.11.17
      рішення  № 13-д

Питання для розгляду на координаційній раді з контролю та
управління якістю медичної допомоги управління охорони здоров’я

обласної державної адміністрації
1 Про аналіз первинного виходу на 

інвалідність серед дітей віком до 18 
років за 2016 рік та вжиття заходів 
щодо її зниження в наступному році 

Заслухано 22.02.17
рішення № 1-Д

2 Стан надання ортопедо-
травматологічної допомоги дітям 
Лебединського та Путивльського 
районів

Заслухано 20.04.17
рішення № 2-Д

3 Стан організації медичної допомоги 
дітям до року та виконання заходів по
попередженню малюкової смертності 
у Буринському та Путивльському 
районах

Заслухано 29.09.17 
Рішення № 15-д

4 Аналіз первинного виходу на 
інвалідність серед дітей до 18 років 
по класу хвороб ендокринної 
системи, розладах психіки та 
поведінки, хвороб системи 
кровообігу.

Заслухано 17.10.17 
Рішення № 19-д



Питання для розгляду на оперативних нарадах при головному лікарю
1 Робота  обласної  дитячої  клінічної  

лікарні  по  виконанню  плану 
атестації та  підвищення кваліфікації 
лікарів та  середнього  медперсоналу 
за 2016 рік

Заслухано 12.01.17,
рішення №1

2 Стан надання спеціалізованої 
консультативної допомоги дітям 
області в умовах кабінету охорони 
зору

Заслухано 16.02.17,
рішення №2

3 Аналіз використання методів 
функціональної діагностики у 
відділеннях лікарні по результатам 
експертних оцінок за 2016 рік 

Заслухано  
16.03.17, рішення №3; 

4 Стан надання амбулаторно –
консультативної допомоги дітям з 
гастроентерологічною патологією

Заслухано  
13.04.17, рішення №4;

5 Виконання локальних протоколів при
лікуванні дітей з інфекційним 
мононуклеозом та кашлюком в 
умовах інфекційно – боксованого 
відділення за останні три роки.

Заслухано  
11.05.17, рішення №5;

6 Стан роботи по відбору на 
стаціонарне лікування дітей 
фахівцями в умовах консультативної 
поліклініки

Заслухано  
15.06.17, рішення №6;

7 Стан надання консультативної 
ортопедичної допомоги дітям в 
умовах консультативної поліклініки.

Заслухано  
13.07.17, рішення №7;

8 Аналіз тимчасової непрацездатності , 
якість оформлення документації по 
листкам непрацездатності лікарні за 
підсумками роботи за І півріччя 2017 
року 

Заслухано  
10.08.17, рішення №8;

9 Сучасні методи оперативного 
лікування хворих з гіпоспадією в 
мовах хірургічного відділення за 
період 2012 – 2016 роки

Заслухано  
14.09.17, рішення №9;

10 Дефекти забору та транспортування 
матеріалу в КДЛ на всі види 
досліджень за підсумками роботи у І 
півріччі 2017 року

Заслухано  
12.10.17, рішення №10



11 Робота приймального відділення 
стосовно  дефектів направлення на 
лікування до обласної дитячої 
клінічної лікарні

Заслухано  
09.11.17, рішення №11

12 Стан надання спеціалізованої 
психіатричної допомоги дітям в 
умовах психо – неврологічного 
відділення 

Заслухано  
13.12.17, рішення №12

Питання для розгляду на медичній раді лікарні
1 Підсумки  діяльності  лікарні за  2016 

рік  та  завдання по  покращанню 
спеціалізованої  медичної  допомоги  
дітям  області . Аналіз звернень 
громадян. Виконавська дисципліна .

Проведено 26.01.17
рішення №1

2 Аналіз діяльності лікарні за І кв. 2017
року. Аналіз звернень громадян. 
Виконавська дисципліна 

Проведено 28.04.17
рішення №2

3 Аналіз діяльності лікарні за І півріччя
2017 року. Аналіз звернень громадян. 
Виконавська дисципліна

Проведено19.07.17
рішення №3

4 Аналіз  діяльності  лікарні  за  9 
місяців 2017 року.

Проведено24.10.17
рішення №4

Питання для розгляду на школі управління лікарні 
1 Ознайомлення працівників із 

законодавчими актами, які вступили 
у дію з 01.01.2017 року. 

Проведено 28.02.2017

2 Права та обов’язки медичних 
працівників та пацієнтів.

Проведено 23.05.2017

3  Актуальні правові питання 
проведення лікарської діяльності

Проведено 22.08.2017

4 Шляхи реформування галузі охорони 
здоров'я 

Проведено 23.10.2017

Проведення загально – лікарняних конференцій
1 Вогнепальні поранення. Принципи 

надання невідкладної допомоги.
25.01.17

2 Метаболічний синдром у дітей. 22.02.17
3 Профілактика інфікування ВІЛ 

інфекцією медичних працівників при 
виконанні професійних обов’язків.

29.03.17

4 Ботулізм у дітей. Клініка, 
діагностика, лікування.

26.04.17

5 Стафілококові та стрептококові 
інфекції зіву та носу.

24.05.17

6 Актуальні питання соматоневрології 29.05.17



7 Хронічний пієлонефрит у дітей. 26.07.2017
8 Особливості лікування дітей з 

гострим остеомієлітом. 
23.08.2017

9 Принципи інфузійної терапії. 
Невідкладні стани. 

27.09.2017

10 Ведення хворих з алергопатіями в 
умовах стаціонару

24.10.2017

11 Тромбоцитопенії у дітей. 
Використання препаратів крові.

28.11.2017

12 Грип.  Клініка,  лікування,
профілактика

20.12.2017

Лікар – методист                                                                 І.Ф. Змисля 


