
Головному лікарю КУ 
СОДКЛ
Змислі І.Ф.

Доповідна записка
про виконання плану роботи обласної дитячої клінічної лікарні

за I півріччя 2018 року

Кількість запланованих питань 24
         із них

виконано 24
перенесено на наступний квартал -

№
п/п

Заплановано Фактично виконано Примітка

V. Основні організаційні заходи 

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

1

1

2

Про підсумки діяльності медичної 
галузі у 2017 році. Проблемні 
питання та основні завдання по їх 
вирішенню на 2018 рік.

Проведено 23.02.2018 
    Рішення №1

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

адміністрації 

Дотримання стандартів обстеження  
та протоколів лікування дітей в 
умовах  дитячих соматичних 
відділень Конотопської
та  Глухівської  ЦРЛ 

Заслухано 20.03.18,
рішення №2д

Стан надання амбулаторно-
поліклінічної допомоги дітям в 
Сумському та Краснопільському 
районах.

Заслухано 14.06.18,
рішення №5д

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

обласної державної адміністрації



1 Про стан надання ортопедо-
травматологічної допомоги дітям 
Білопільського та Тростянецького 
районів.

Проведено 17.05.2018 
    Рішення №1

Проведення обласних науково – практичних конференцій, семінарів,
нарад

1 Підсумкова акушерсько – 
педіатрична нарада

Проведено 21.02.18

2 Актуальні питання дитячої 
кардіоревматології

Проведено 05.04.18

3 Актуальні питання отоларингології 
(сумісно з дорослою службою).

Проведено 12.04.18

4 Обласний семінар для медичних 
працівників оздоровчих закладів 

Проведено 01.06.18

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 2017 рік

Заслухано 11.01.18,
рішення №1

2 Стан охорони праці в лікарні Заслухано 14.02.18,
рішення №2

3 Стан надання допомоги  дітям області
в умовах нефрологічного відділення

Заслухано  15.03.18,
рішення №3

4 Стан надання медичної допомоги 
дітям, хворим на злоякісні 
новоутворення кровотворної та 
лімфатичної системи в умовах 
гематологічного відділення

Заслухано  12.04.18,
рішення №4

5 Дотримання стандартів обстеження та
протоколів лікування дітей з 
менінгоенцефалітами у відділенні 
анестезіології та інтенсивної терапії

Заслухано  15.05.18,
рішення №5

6 Стан надання стоматологічної 
допомоги дітям, що знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у 
спеціалізованих відділеннях

Заслухано  21.06.18,
рішення №6

Питання для розгляду на медичній раді лікарні
1 Підсумки  діяльності  лікарні за  2017 

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

Проведено 23.01.18
рішення №1



2 Аналіз  діяльності  лікарні  за  І 
квартал.

Проведено 17.04.18
рішення №2

Питання для розгляду на школі управління лікарні 
1 Ознайомлення працівників із 

законодавчими актами, які вступили 
у дію з 01.01.2018 року. 

Проведено 27.02.2018

2 Права та обов'язки медичних 
працівників та пацієнтів

Проведено 29.05.2018

Проведення загально – лікарняних конференцій
1 Грип. ГРВІ, клініка лікування, 

профілактика .
24.01.18

2 Сказ. Клініка, лікування , 
профілактика.

28.02.18

3 Диференційна діагностика 
епілептичних та не епілептичних 
станів у дітей

28.03.18

4 Організація проведення 
протиепідемічних заходів на випадок 
виявлення хворого (підозри) на 
особливо небезпечні інфекції.

25.04.18

5 Сучасні підходи до виходжування 
недоношених дітей. Проблеми та 
досягнення.

23.05.18

6 Проблемні питання фізіотерапії та 
шляхи їх вирішення

27.06.18

Заступник головного лікаря 
з оргметодроботи                                    В.П.Шкрьоба


