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І ВСТУП

Розвиток   кожної   держави   залежить   від   наявності   його   головного
чинника  -   людських   ресурсів.  Значні   перетворення   в   суспільстві,   які
відбуваються  останнім  часом,  суттєво  вплинули  на  перебіг  демографічних
процесів  в Україні. 

Охорона  здоров’я  дітей,  забезпечення  належних  умов  їхнього  розвитку -
стратегія  соціального  розвитку України.

Рівень   здоров’я   підростаючого   покоління   визначає   інтелектуальний,
трудовий,  оборонний  потенціал  суспільства. Пріоритетність  інтересів  дітей,
зобов’язання   держави   щодо  забезпечення    і  зміцнення  їхнього  здоров’я
проголошені  основним  законом   -  Конституцією  України,  а  також   низкою
інших  нормативних  актів  держави.

В  реалізації   державної   політики  щодо  охорони  здоров’я   дітей  на
регіональному  рівні   провідна  роль  належить   обласній  дитячій клінічній
лікарні. Тому, основними  завданнями  обласної  дитячої  клінічної  лікарні  на
2018 рік  залишаються: 

-  забезпечення   висококваліфікованою  стаціонарною  і  поліклінічною
(консультативною)  медичною   допомогою   дитячого   населення   області  за
профілем  відповідно  до  спеціалізації  ліжкового  фонду  і  консультативного
прийому  за  направленням  лікарів  районних,  міських та  інших  лікувальних
закладів  з  метою   уточнення   діагнозу  і  надання  спеціалізованої  допомоги;

- надання  екстреної  невідкладної  медичної  допомоги  при  гострих  і
раптових  станах,  незалежно  від  місця  проживання  і  віку  дитини;

- проведення  планових  виїздів  в  сільську  місцевість  області  з метою
надання    організаційно  -   методичної   і  практичної   допомоги  (консультації
хворих  дітей,  практична  допомога  лікарям  при  диспансеризації);

- планування  і  координація  лікувально  профілактичної  організаційно –
методичної  роботи,  яка  проводиться на  території  області;

- розробка  заходів,  спрямованих  на  підвищення  рівня  і  покращення
якості  медичної  допомоги  дитячому  населенню  області  на  підставі  аналізу
захворюваності, інвалідності,  летальності,  дитячої  смертності  в  області ;

- забезпечення  раціонального використання  ліжкового  фонду  лікарні. 
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ІІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ  ОБЛАСНОЇ   ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,  ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ ОДА, НАЧАЛЬНИКА УОЗ,  НАКАЗИ  МОЗ І ОУОЗ, 

ЩО  ЗНАХОДЯТЬСЯ  НА КОНТРОЛІ 

№
п/п

найменування термін
виконання

виконавці Відмітка
про вик. 

1 Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від
31.03.2015        № 160 «Про затвердження
порядку  забезпечення  громадян,  які
страждають  на  рідкісні  (орфанні
захворювання),  лікарськими  засобами  та
відповідними   харчовими  продуктами  для
спеціального дієтичного харчування»  

щоквартально до
10 числа до 5 

заст..гол.лік.
з ЕТН

2 Наказ  УОЗ  від  28.04.12  №  351  «Про
організацію  підготовки  матеріалів  на
виконання  рішення  Комітету  Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я»

до 5 числа
наступного за

кварталом місяця

заст..гол.лік.
з ОМР

3 Доручення КМУ від 18.04.2012 
№  14443/1/1-12  «Про  надання  медичної
допомоги  дітям  першого  року  життя  та
матерям,  зокрема  запобігання  дитячої  та
материнської смертності»

щоквартально заст..гол.лік.
з ОМР

4 Указ Президента України від 01.06.2013 
№  312/2013  «Про  додаткові  заходи  із
забезпечення  гарантій  реалізації  прав  та
законних інтересів дітей»

щоквартально до
5 числа

заст.. гол. лік. з
ПРР

5 Лист МОЗ України від 28.01.2013 №04.04-
08-66 «Про проведення медичних оглядів»

щоквартально до
5 числа

заст.. гол. лік. з
ПРР

6 Наказ Мінсоцполітики від 06.11.2015 №1092
«Про затвердження рішення колегії 
Мінсоцполітики «Про основні пріоритети 
державної політики у соціальній сфері з 
питань забезпечення прав дітей в Україні»

щоквартально до
5 числа

заст..гол.лік.
з ЕТН

7 Лист Департаменту соціального захисту 
населення Сумської ОДА від 02.07.2013 № 
04-02/467-М «Про надання інформації про 
здійснення заходів щодо попередження 
насильства у сім’ї» 

щоквартально до
5 числа 

заст..гол.лік.
з ОМР

8 Наказ УОЗ від 21.07.2015 №651-од «Про 
виконання рішення міжвідомчої комісії з 
питань охорони дитинства» 

щоквартально до
5 числа

заст.. гол. лік. з
ПРР

9 Наказ УОЗ від 29.03.2016 
№ 249 ОД Про затвердження заходів щодо 
підтримки, соціальної адаптації та 
реінтеграції громадян України, які 
переселилися з тимчасово окупованої 
території на період до 2017 року.»

щоквартально до
20 числа  

заст..гол.лік.
з ЕТН

10 Лист МОЗ від 09.10.2017 №04.01.14/26667
Реабілітація дітей із зони АТО

щоквартально до
5 числа

заст.. гол. лік. з
ПРР

11 Наказ МОЗ України від 28.09.2012 «Про 
порядок контролю якості медичної 
допомоги» 

щоквартально до
5 числа 

заст..гол.лік.
з медчастини

12 Наказ МОЗ України  від 12.12.2002  № 
465 « Про удосконалення організації 
медичної допомоги дітям підліткового 

два рази на рік заст.. гол. лік. з
ПРР
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віку»

ІІІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ЗАХОДИ

№
п/п

найменування термін 
виконання 

виконавці відмітка
про

виконання
  1 Забезпечити   контроль  за  виконанням

програм,   спрямованих   на  покращення
стану   здоров’я   дитячого   населення
області: 

- Загальнодержавної  програми
«Національний  план  дій  щодо
реалізації  Конвенції  ООН    про
права дитини» 

щоквартально заст.. гол лікаря
з економічних

питань

  2 Провести  аналіз   основних  показників
діяльності  лікарні  за 2017 рік,  результати
заслухати  на  медичній  раді  лікарні,
розробити заходи по усуненню негативних
показників,  аналіз  надати в ЛПВ ОУОЗ

січень заст..  гол.
лікаря за
розпод.

обов’язків 

  3 Забезпечити  постійний  контроль  за  
доцільним   використанням  медикаментів,
обладнання  та  реактивів,  отриманих  з
державного бюджету. 

протягом
року

 заст.. гол.лік. з 
медчастини,
економіки, гол.
бухгалтер, обл..

дит. фахівці.

  4 Здійснювати  аналіз  діяльності лікарні  по
основних розділах роботи.  Дані доводити
до   відома  головного  лікаря,  заступників
головного  лікаря,  зав. відділеннями

щомісячно зав. кабінетом
статистики

  5 Забезпечити  проведення  аналізу  основних
показників  стану  здоров'я   дітей  області
згідно свого профілю. Результати надавати
головному педіатру ОУОЗ та надсилати  в
райони області

щоквартально обл..
дит.    фахівці.

Прийняти  участь  в  підготовці матеріалів
для розгляду на:

6 Колегіях ОУОЗ
6.1 Стан  роботи  з  імунопрофілактики  у

районах  з  низькими  показниками  за  2017
рік

березень заст. гол.лік.
з полік. розд.

роботи
7 Апаратній нараді ОУОЗ

7.1 Про результати оздоровлення дітей області вересень заст. гол.лік.
з полік. розд.

роботи
7.2 Стан  роботи   зі  зверненнями  громадян  в

обласній  дитячій  клінічній  лікарні 
жовтень головний

лікар
8 Оперативних  нарадах у  

заступника  начальника ОУОЗ

8.1 Дотримання  протоколів  лікування  дітей  в
умовах  дитячих  відділень  Глухівської  та
Конотопської ЦРЛ

квітень    заст.. гол
лік. з

медчастини
8.2 Стан надання амбулаторно – поліклінічної червень заст. гол.лік.
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допомоги  дітям  в  умовах  Сумського  та
Краснопільського ЦПМСД

з полік. розд.
роботи

8.3 Стан  надання   медичної  допомоги  та
забезпечення медикаментами  дітей, хворих
на муковісцидоз у м. Суми, Буринському,
Сумському та Охтирському районах.

вересень обласний
дитячий

пульмонолог

8.4 Стан  надання  отоларингологічної
допомоги  дітям   у  Тростянецькому  та
Лебединському районах 

жовтень обласний 
дитячий 
отоларин

голог
9 Координаційній раді з контролю та

управління якістю медичної допомоги
9.1 Стан  надання  ортопедо-травматологічної

допомоги  дітям  Білопільського  та
Тростянецького  районів 

травень обл..дит.
ортопедо -

травматолог
9.2 Якість  заповнення  та  контроль  за

виконанням  індивідуальних  програм
реабілітації   дітей -  інвалідів  у  районах з
високим  показником  первинної
інвалідності  

липень заст. гол. лік.
з ЕТН,
обласні

 дит.
фахівці:

9.3 Стан організації  медичної  допомоги дітям
до  року  та  виконання  заходів  по
попередженню  малюкової  смертності  у
Тростянецькому та Роменському районах 

вересень заст. . гол .
лік з ОМР
куратори
районів

10 Обласних  науково-практичних
конференціях

10.1 Актуальні питання дитячої
кардіоревматології

квітень обл.. дит. 
кардіоревмат
олог

10.2 Актуальні питання дитячої психоневрології жовтень обл.. дит. 
психіатр,
невролог

10.3 Актуальні питання офтальмології жовтень обл.. дит.
офтальмолог

10.4 Актуальні питання отоларингології
(сумісно з дорослою службою)

ІІ квартал обл.. дит.
отоларин

голог
11 Обласних  семінарах

11.1 Підсумкова акушерсько – педіатрична
нарада по підсумкам роботи за 2017 рік

лютий заст.. гол.
лікаря за

розподілом
обов’язків

12 Школах організаторів
12.1 Актуальні питання організації  медичної

допомоги дітям
жовтень заст.. гол.

лікаря за
розподілом
обов’язків
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ІV ЗАХОДИ  ПО  ЗМІЦНЕННЮ  ВИКОНАВСЬКОЇ  ДИСЦИПЛІНИ,  КОНТРОЛЮ  ЗА
ВИКОНАННЯМ ДІЮЧИХ  УКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ,

ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОДА, РІШЕНЬ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ, НАКАЗІВ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ТА УОЗ ОДА
№ Найменування термін

виконання
виконавці відмітка

про
виконання

1 З метою  дієвого  контролю  за   виконанням діючих
Указів,  Доручень   Президента  України,   Постанов
Кабінету   Міністрів   України  постійно
вдосконалювати  комп’ютерну   програму  “Контроль
виконавської  дисципліни”.

протягом
року

заст.. з ОМР

2 Забезпечити   контроль  за  станом  виконавської
дисципліни   по   виконанню   діючих   директивних
документів .

щотижнево діловод

3 Здійснювати  аналіз  стану  виконавської  дисципліни  в
лікарні,  результати   обговорювати   на   підсумкових
медичних  радах.

щоквар-
тально

заст. гол. лік. за
розподілом
обов’язків, 

діловод

4 Забезпечити  контроль  за  виконанням  Закону  України
«Про звернення громадян» шляхом  проведення аналізу
звернень громадян до керівництва  лікарні,  результати
обговорювати на підсумкових медичних радах

щоквар
тально

заст. гол. лік. за
розподілом
обов’язків, 

діловод

5 На  виконання  наказу  ОУОЗ  від  21.11.2013  №934-од
«Про  затвердження  заходів  щодо  забезпечення
реалізації  та  гарантії  права  громадян  на  звернення»
проводити   аналіз   стану   роботи   зі   зверненнями
громадян  з   приводу   надання   медичної   допомоги
дітям   області.  Результати  обговорювати  на
підсумкових  медичних  радах   та  заслухати   на
апаратній  нараді у  начальника  ОУОЗ  

щомісячно

    жовтень

заст. гол. лік. за
розподілом
обов”язків, 

діловод

6

На  виконання  наказу  Міністерства  охорони  здоров'я
України  від  05.02.2016  №69 «Про організацію клініко-
експертної оцінки якості надання медичної допомоги та
медичного  обслуговування»  забезпечити  розгляд  на
медичній  раді  з  управління  якістю  всіх  питань  по
організації  лікувально-діагностичного  процесу  в
лікарні». 

щомісячно заст. гол. лік. за
розподілом
обов’язків, 

діловод

7 Проводити перевірки стану  виконавської  дисципліни
щодо  реалізації  в   районах    Указів  та  Доручень
Президента, Постанов  Кабінету Міністрів України по
медичному  забезпеченню дітей  області.

протягом
року

обл…дит.
спеціалісти
куратори
районів

8 Забезпечити  дотримання  вимог  Закону  України  від
14.10.2014року  №  1700  -YIІ  «Про   запобігання
корупції»

протягом
року

заст. гол. лік. за
розподілом
обов’язків, 

9 Забезпечити  дотримання  вимог  закону  України   від
04.07.2012 року № 5036 –  YI  «Про внесення змін до
Основ  законодавства  України  про  охорону  здоров’я
щодо  встановлення  обмежень  під  час  провадження
керівниками  та  працівниками  лікувально  –
профілактичних  і  фармацевтичних      (  аптечних)
закладів професійної діяльності

протягом
року

заст. гол. лік. за
розподілом
обов’язків, 
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V  ЗАХОДИ  ПО  ПОКРАЩАННЮ ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ,
 ПІДБОРУ ТА РОЗПОДІЛУ МЕДИЧНИХ  КАДРІВ 

№ Найменування термін
виконан

ня

виконавець відм.
про

вико
нан
ня

1 На  основі  аналізу  кадрового  забезпечення провести
корегування   резерву  кадрів   на  посади   завідуючих
відділенням  та  старших  медсестер.

січень головний  лікар,
начальник

відділу кадрів

2 Поновити   наказ    “Про   удосконалення  апарату
управління  лікарні”

до 10.01.18 заст. гол. лік. з
ОМР

3 З метою  покращення  професійної  підготовки лікарів
сумісно з  кафедрою  педіатрії   медінституту СумДу
проводити     клінічні  обходи,   спільні  клінічні
конференції згідно  плану .

протягом
року

заст.. гол. лік  з
медчастини

4 Проаналізувати   виконання  плану  підвищення
кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників
лікарні  за  2017  рік.  Дані  обговорити  на  оперативній
нараді у  головного лікаря.

січень начальник
відділу кадрів

5  Контролювати   виконання   плану  підвищення
кваліфікації   та   атестації     лікарів  та  середніх
медичних  працівників на 2018 рік (згідно  з  додатками
№6, №7, №8, №9). Дані  надавати головному  лікарю.

щокварталь
но

начальник
 відд. кадрів

6 З метою  підвищення  кваліфікації лікарів   проводити
загально  –  лікарняні  клінічні   конференції  (згідно   з
додатком  №3) 

протягом
року

заст.. гол. лік  з
медчастини

7 Проводити навчання організаторів охорони здоров'я та
резерву в школі управління (згідно додатку №4)

протягом
року

заст. гол. лікаря
з ОМР

8 Проводити  дні інформації  для  лікарів із залученням
до  цього   обласних   фахівців,  зав.  відділеннями,
співробітників  кафедри  педіатрії  з  курсом   медичної
генетики  медінституту  СумДу.

щомісячно заст.. гол. лік. з 
медчастини

9  Забезпечити  проведення  занять з  лікарями  СОДКЛ в
розрізі спеціальностей  

щотижня заст. гол.лік. з
медчастини 

10 Забезпечити  навчання  лікарів  та  середніх  медичних
працівників  на  курсах  тематичного  удосконалення
згідно плану УОЗ

згідно
плану УОЗ 

заст. гол.лік. з
медчастини 
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                              VІ ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ  
ОБЛАСНОЇ  ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ   ЛІКАРНІ

№ Найменування термін
виконання

виконавець відмітка
про

виконан
-ня

1 Проаналізувати  виконання  кошторису
бюджетних  коштів  за  2017 рік  та  доповісти  на
підсумковій  медичній раді лікарні 

січень заст.гол. лікаря з
економічних

питань

2 Скласти  кошторис  на  розрахунки  до
затвердженого бюджету, тарифікаційний список
працівників  лікарні,  штатний  розпис  лікарні  на
2018 рік.

січень заст.гол. лікаря з
економічних

питань

3
Проводити  розрахунки  вартості  лікування  та
інших питань фінансово – економічної діяльності

щомісячно заст.гол.
лікаря з

економіки

4 Систематично  проводити  аналіз  дотримання
лімітів  споживання  енергоносіїв  та  надавати
головному лікарю  

щомісячно заст.гол.
лікаря з

економіки

5 Поновити  план   заходів  по  забезпеченню
раціонального  та  економного  споживання
енергоносіїв,  у  разі  можливості  перенаправити
кошти на заходи по енергозбереженню

січень провідний
інженер 

 

6 Аналізувати використання бюджетних коштів на
комунальні  послуги  та  своєчасно  вносити
пропозиції по їх економії, про що доповідати на
підсумкових  медичних радах

щоквартально головний лікар,
заст.гол. лікаря з

економічних
питань,

головний
інженер 

7 Проводити  аналіз  стану  фінансування  та
заборгованості  лікарні,  не  допускати
кредиторської та дебіторської  заборгованості  на
початок  місяця.  Інформацію  надавати  в
управління охорони здоров’я.

щомісячно головний
бухгалтер

8 Удосконалити   організацію  роботи  щодо
отримання,  зберігання,  використання  товарів  і
предметів  централізованого  постачання,  їх
обліку  та  звітності   згідно  наказу  УОЗ   від
09.09.2011р №679 «Про   порядок   отримання,
розподілу,    використання  та  звітності
медикаментів,    медичних   засобів,    медичної
апаратури,   бланків   листка   тимчасової
непрацездатності,  що   надходять  в   область  за
рахунок  централізованих   заходів  Міністерства
охорони здоров'я  України» 

щомісячно 
заст..головного

лікаря з
медсестринства, 
гол. бухгалтер

9 Надавати  в  УОЗ  інформацію  по  фінансуванню
бюджетних програм: «Заходи щодо забезпечення
медикаментами  дітей  хворих  на  онкологічні  та
онкогематологічні захворювання», «Заходи щодо
забезпечення   медикаментами  дітей,  хворих  на
гіпофізарний  нанізм»,  медикаменти  для
лікування  дітей  з  первинним  (вродженим)
імунодефіцитом,  медикаменти  для  лікування
дітей  з  муковісцидозом,  лікарські  засоби  для

щомісячно головний
бухгалтер
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лікування  дітей  хворих  на  гемофілію,
медикаменти  для  лікування  дітей  з  ДЦП;
обладнання  для дітей  з  ДЦП; медикаменти  для
лікування дітей з хронічними гепатитами; заходи
щодо забезпечення медпрепаратами та виробами
медичного  призначення  дітей,  вагітних,
породіль,  хворих  на  цукровий  та  нецукрові
діабети.

10 Забезпечити  закупівлю товарів,  робіт  та  послуг
за  рахунок  державних  коштів  відповідно  до
вимог Закону України «Про публічні закупівлі »
від 25.12.2015 року        № 922-VIІІ  з метою
закупівлі на найбільш вигідних умовах 

щомісячно тендерний
комітет

11
Проводити  закупівлю  товарів  та  послуг  за
рахунок  бюджетних  коштів  через  систему
електронних торгів  «PROZORRO» згідно вимог
Сумської обласної ради та діючих законодавчих
вимог

щомісячно тендерний
комітет

12 Розробити проект бюджету на 2019 рік серпень -
вересень

заст. гол. лікаря
з економічних

питань

13 Проводити роботу по залученню альтернативних
джерел фінансування обласної дитячої клінічної 
лікарні. 

щомісячно 
заст. гол.
лікаря,

головний
бухгалтер, 

зав. стр. 
підрозд.

14 Забезпечити  контроль  за  своєчасною  оплатою
рахунків  за  оренду  приміщення,  комунальних
платежів, експлуатаційних витрат 

щомісячно головний
бухгалтер

15 Забезпечити  виконання  наказу  управління
охорони  здоров’я  «Про  підготовку  об’єктів
лікувальних закладів відділу охорони здоров’я до
роботи  в  осінньо  –  зимовий  період  2018-2019
років. 

ІІ –ІІІ квартал головний
інженер

 10



VІІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  ПО  ВПРОВАДЖЕННЮ ДОСЯГНЕНЬ 
МЕДИЧНОЇ НАУКИ, ПЕРЕДОВОГО  ДОСВІДУ 

№ Найменування термін
виконання

виконавець відм.  про
виконання

1 Проаналізувати  ефективність,   своєчасність
впровадження  нових  методів  діагностики  та
лікування у  відділеннях та службах лікарні за
2017 рік. Результати  заслухати  на  оперативній
нараді  у  головного  лікаря.

січень заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи
 

2 На  основі  аналізу  ефективності  впровадження
досягнень  медичної   науки  та   передового
досвіду за 2017 рік,  підготувати інформаційний
лист   в   райони   області  по  втіленню
ініціативних методик.

лютий заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 

3 З  метою   ознайомлення   лікарів  з   новітніми
досягненнями  медичної   науки  та   практики
проводити   “Дні  медичної   інформації”  в
лікарні

щотижнево
(п’ятниця)

лікар
неонатолог,
відповідаль-
ний лікар-

хірург

4 Забезпечити   виступи   фахівців, які   прийняли
участь  в  роботі    з’їздів,  конференцій,
симпозіумів  перед    лікарями  на  оперативних
нарадах та Днях інформації. 

щомісячно заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи, 

5 Проаналізувати  ефективність  впровадження
нових   методик  діагностики  та  лікування   в
дитячих   відділеннях  Шосткинської  міської
дитячої  лікарні  та  Сумської  міської  дитячої
клінічної  лікарні  Святої  Зінаїди.  Дані  надати
головному педіатру та головним лікарям  

жовтень заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи, 

6 Сумісно   з   фахівцями   кафедри   педіатрії   з
курсом  медичної  генетики  та   курсу  дитячої
хірургії   медичного  інституту  СумДу,
підготувати   оглядові  статті   про   сучасні
досягнення науки в  галузі   медицини,  в тому
числі з лікування остеомієліту у дітей, корекції
вад  розвитку  шлунково-кишкового  тракту  та
лікування анемії у дітей раннього віку в  газету
“Медицина  і  здоров’я”.

ІІ –ІІІ  кв. заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи,
 

7 Здійснювати   контроль   за   впровадженням
нових  методик  в  районах області.

при  виїздах в
райони

обласні дит.
фахівці,
куратори
районів 

8 Аналізувати хід виконання плану впровадження
нових  методів  діагностики  та  лікування   в
лікарні,  результати  надавати  в  обласний
інформаційно  –  аналітичний  центр  медичної
статистики. 

щоквартально заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 

9 Провести аналіз роботи по оцінці індикаторів 
якості згідно вимог локальних протоколів у 
відділенні патології новонароджених та 
недоношених дітей, відділеннях соматичного 
профілю. Результати заслухати на оперативній 
нараді при головному лікарі.

липень заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 
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VІІІ.  ЗАХОДИ  ПО  ВДОСКОНАЛЕННЮ ЛІКУВАЛЬНО - ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 
 ДОПОМОГИ  ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ ОБЛАСТІ.

№ Найменування термін
виконання

виконавець відм.  про
виконання

1 Проаналізувати   роботу  лікарів  консультативної
поліклініки  по   наданню  допомоги   дітям   та
підліткам   області,  в   тому   числі     сільської
місцевості,   намітити  заходи  по   покращанню
негативних   показників.  Матеріали  доповісти  на
медичній раді по  підсумках  роботи  за  2017 рік

до 20.01.
заст..гол.
лікаря з

поліклін.
розділу
роботи.

2 Аналізувати  показники  роботи  всіх  структурних
підрозділів  поліклініки, результати обговорювати
на підсумкових  медичних радах лікарні.

щоквар-
тально

заст..гол.
лікаря з

полік. розділу
роботи

3 Проводити  експертні оцінки якості надання 
консультативної допомоги  дітям лікарями  згідно  
затверджених Протоколів. Результати 
обговорювати на оперативних нарадах у головного
лікаря.

щомісячно заст..гол.
лікаря з

поліклін.
розділу
роботи

4 Організувати  роботу:
- обласної дитячої щеплювальної комісії;
- обласної  ЛКК  по   видачі  довідок  на

оформлення інвалідності;
- конфліктної ЛКК.
- обласної відбіркової сан. – кур. комісії
- Клініки, дружньої до молоді
- Центру з підтримки грудного вигодовування

щопонеділка

 щопонеділка

 по зверненню.
протягом року 
протягом року 

заст..гол.
лікаря з

поліклін.
розділу
роботи, 

заст.. з тимч.
втрати

непрацездатн
ості

5 Проводити  аналіз дефектів при  направленні дітей
в  консультативну  поліклініку,  інформувати
керівників районних  та міських ЛПЗ про  виявлені
дефекти.

щомісячно
заст..гол.
лікаря з

поліклін.
розділу
роботи

6 Прийняти  участь  у проведенні в лікарні:
- міжнародного  дня захисту дітей;
- дня інвалідів.
- тижня грудного  вигодовування 

01.06.
02.12.

      серпень

заст..гол.
лікаря з

поліклін.
розділу
роботи

7  Здійснювати  вибіркові   перевірки  стану
медичного  забезпечення  дітей  в  період  літнього
оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах

червень-
серпень

куратори
районів

8 Під  час  виїздів  в  райони  проводити  експертні
оцінки  виконання:
- локальних протоколів 
- Протоколів  обстеження  та  лікування   дітей  в

амбулаторно – поліклінічних умовах;
- обов’язкових профілактичних оглядів дитячого

населення;
- планів профілактичних щеплень. 
- якості заповнення ІПР
- стану сан – кур  оздоровлення

під час виїздів

заст..гол.
лікаря з

поліклін.
розділу
роботи 

куратори
районів

9 Під час  виїздів  в  райони  області  контролювати
питання:
-роботи медичної ради з контролю якості 
-  виписки пільгових рецептів дітям 

  -стану  медичного  забезпечення  дітей  в
організованих дитячих колективах

протягом року заст..гол. 
лікаря з 
поліклін. 
розділу 
роботи
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ІХ.  ЗАХОДИ ПО  ПОКРАЩАННЮ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗНИЖЕННЮ
 ЗАХВОРЮВАНОСТІ З  ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.

№ Найменування термін
виконання

виконавець відм.  про
виконання

1 Під  час   виїздів   в   райони   області
контролювати  питання:
- експертизи  непрацездатності по  догляду  за

дитиною
- виконання   наказу  МОЗ  України  від

09.04.2008  №189  «Про   затвердження
Положення  про  експертизу  тимчасової
непрацездатності» 

- виконання  наказу  МОЗ  України  від
03.11.2004  №532/274/136-ос/1406  «Про
затвердження  зразка,  технічного  опису
листка  непрацездатності  та  Інструкції  про
порядок  заповнення  листка
непрацездатності»  та  наказу  МОЗ  від
24.11.2006 №774/438/207-ос/719 зі змінами 

- наказ  МОЗ  від  13.11.2001  №455  «Про
затвердження Інструкції про порядок видачі
документів  що  засвідчують  тимчасову
непрацездатність громадян» 

протягом року

заст.. гол.
лікаря з ЕТН

2 Проводити   контроль  за  умовами  праці
працівників лікарні.

постійно заст. гол лікаря
з медчастини 

3 На  виробничих  нарадах  обговорювати  стан
захворюваності  працівників   лікарні.

щоквар-
тально

Заст.. гол лік з
ЕТН,

відповідальний
лікар 

4 Провести   заняття  з   медичним  персоналом
лікарні  з   питань  охорони  праці  і  техніки
безпеки.

згідно  плану інженер  по  ТБ

5 Проводити контроль за експертизою тимчасової
непрацездатності  з  боку  завідуючих
профільними відділеннями згідно вимог наказу
УОЗ  від  14.09.2011р.  №  689  «Про  надання
оперативної  інформації  по  контролю  за
експертизою  тимчасової  непрацездатності  ЛПЗ
області» та відповідного наказу по лікарні, дані
обговорювати  на  оперативній  нараді  у
заступника  головного  лікаря  з  лікувальної
роботи    

червень
грудень

заст..головного
лікаря з ЕТН 
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Х  МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ, 
ПОСТРАЖДАЛИХ  ВНАСЛІДОК  АВАРІЇ НА  ЧАЕС

№
Найменування

термін
виконання

 виконавець відм.  про  
виконання

1 Проводити аналіз надання медичної допомоги, 
у  т.  ч.    якості  стаціонарної   допомоги  дітям,
народженим  від  ліквідаторів  та  постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС.

щомісячно заст..гол. лікаря
з поліклін.

розділу

2 Проводити   експертну  оцінку  якості  надання
медичної  допомоги  постраждалим  дітям,
результати оголошувати на підсумкових медичних
радах 

щомісячно заст..гол. лікаря
з поліклін.

розділу

3 Контролювати якість амбулаторно – поліклінічної 
та стаціонарної  допомоги  дітям вищезазначеного 
контингенту в районах області 

під час виїздів заст..гол. лікаря
з поліклін.

розділу

4 Враховуючи ефективність диспансерного огляду 
дітей «Ч» контингенту, які знаходяться під 
наглядом у фахівців обласної дитячої  клінічної 
лікарні, з метою підвищення відсотку охоплення 
диспансерним наглядом по можливості здійснити  
цільові планово – консультативні виїзди в райони 
області згідно плану

І –ІІ кв заст..гол. лікаря
з поліклін.

розділу

5 Взяти участь у проведенні обласної конференції  в
СОСДРЗН. Підготувати доповідь про стан надання
медичної  допомоги  дітям  Чорнобильського
контингенту спеціалістами СОДКЛ

згідно плану
роботи  УОЗ заст..гол. лікаря

з поліклін.
розділу
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ХІІ  МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПІДЛІТКІВ

№
Найменування

термін
виконання

виконавець відм. про
виконання

1 Здійснювати координацію закладів охорони
області  в  частині  проведення періодичних
медичних оглядів, лікувально – оздоровчої
роботи  серед  допризовної  молоді,
оформлення  первинної  документації  для
постановки юнаків  на військовий облік та
підготовки їх до призову.

протягом року 
лікар відповід.  за
роботу з юнаками
заст..гол. лікаря з
поліклін. розділу

роботи

2 Проводити  аналіз  дефектів  роботи
педіатричної  служби  під  час  приписки  та
призовів.  Результати   розглядати  на
оперативних  нарадах  та  надавати  в  УОЗ
ОДА. 

після закінчення
приписки та

призовів 

лікар відповід.  за
роботу з юнаками
заст..гол. лікаря з
поліклін. розділу

роботи

3 Аналізувати:
- результати приписки 
- оздоровлення   юнаків  допризовного

віку.
- стан  лікувально  –  оздоровчої  роботи

допризовної  молодів  т.  ч.  санаторно  –
курортного оздоровлення

Результати  аналізу надавати в лікувально –
профілактичний  відділ  УОЗ  ОДА,
направляти  в  райони області 

травень

січень-серпень

жовтень

липень

відповід.  за роботу
з юнаками лікар,
заст..гол. лікаря з
поліклін. розділу

роботи

4 Координувати  роботу  з  питань  передачі
дітей,  які  досягли  18  років,  в  загальну
медичну  мережу,  підготовки  юнаків  до
приписки та призову в армію, здійснювати
аналіз стану здоров'я при передачі.

протягом року заст..гол. лікаря з
поліклін. розділу

роботи

5 Готувати   матеріал  з  усіх  питань
організації та  надання медичної  допомоги
юнакам допризовного віку  на колегію  та
оперативні  наради ОУОЗ

згідно плану УОЗ лікар відповід.  за
роб оту з юнаками
заст..гол. лікаря з
поліклін. розділу

роботи
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ХІІІ  ЗАХОДИ  ПО  ПОКРАЩЕННЮ   СТАЦІОНАРНОЇ  ДОПОМОГИ  ДИТЯЧОМУ
НАСЕЛЕННЮ  ОБЛАСТІ,  В  ТОМУ  ЧИСЛІ  В  СІЛЬСЬКІЙ  МІСЦЕВОСТІ 

№ Найменування термін
виконання

 виконавець відм. про
виконання

1 Проаналізувати  якість   надання
спеціалізованої  стаціонарної   допомоги  в
обласній   дитячій   клінічній  лікарні.
Результати  заслухати   на   медичній   раді
лікарні по  підсумках  роботи  за  2017 рік 

січень заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи, 

2 Здійснювати аналіз  госпіталізації  дітей із  
числа  відібраних  при  виїздах  в  райони 
області, якості і ефективності їх  лікування в
спеціалізованих   відділеннях, результати 
заслуховувати на оперативній нараді при  
головному лікарю 

січень заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи ,

3 Перевірити  достовірність  статистичних
даних  щодо  роботи  дитячих  стаціонарних
ліжок  області  під  час  виїздів.  Результати
обговорити  з  керівництвом  і  педіатрами
ЦРЛ  та  надавати  головному  педіатру
управління охорони здоров’я. 

квітень заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 

4 Аналізувати  дотримання  стандартів
обстеження та протоколів лікування дітям в
умовах дитячих відділень ЦРЛ. Результати
надавати головному педіатру УОЗ

червень заст. гол.лік.з
лікувальної

роботи 

5 Забезпечити  проведення  аналізу  роботи
стаціонару   за   даними    комп’ютерної
програми  «Стаціонар»  Результати
обговорювати  із   завідуючими
відділеннями  на  оперативних  нарадах.

щомісячно до
10 числа

наступного
місяця

заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 

6 Здійснювати  експертну   оцінку   якості
надання   медичної  допомоги   на  основі
експертних   оцінок,   денних  зрізів.
Результати  в  розрізі   профілів   надавати
головному лікарю  та   заслуховувати    на
ранкових  оперативних  нарадах. 

щомісячно заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи

7 Проводити  анонімне анкетування батьків та
дітей   старшого  віку   з  питань   якості
надання  медичної  допомоги  в  лікарні.
Матеріали  розглядати  на  оперативних
нарадах.

щомісячно заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи

8 З метою усунення  недоліків   при наданні
допомоги   важкохворим  дітям  раннього
віку   проводити   виїзні  КЕК в  районах,  де
зареєстровані  випадки   малюкової
смертності. 

протягом  року заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 

9 Здійснювати  аналіз  якості  надання
медичної   допомоги дітям згідно  сучасних
«Протоколів» та локальних протоколів при
виїздах  в  райони   області.  Матеріали
розглядати  із    заступниками   головних
лікарів  ЦРЛ з  дитинства. 

згідно  планів
виїздів в ЛПЗ

області             

заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи,

10 Здійснювати  аналіз летальності,  додобової щоквартально заст. гол. лік. з
лікувальної
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летальності,  повторної  госпіталізації,
розходження  клінічних  та
патологоанатомічних  діагнозів,
розходження  діагнозів   амбулаторних
закладів  та  обласної   дитячої   лікарні.
Результати  обговорювати  на  підсумкових
медичних радах.

роботи ,

11 Проводити аналіз  роботи  спеціалізованих
відділень     по  наданню  допомоги  дітям
згідно  діючим  «Протоколам  лікування…»
та  індикаторам  якості  згідно  локальних
протоколів  в   розрізі   нозологічних
одиниць.  Результати  заслуховувати  на
медичних  радах лікарні з управління якості
медичної допомоги 

щоквартально заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи

12 Забезпечити  контроль  за  проведенням
оптимізації  ліжкового фонду відповідно до
вимог  Постанови  КМУ  №1024  від
25.11.2015  та  відповідних  наказів  УОЗ  №
491 від 09.06.2016 та № 280 від 06.04.2016

протягом  року заст. гол. лік. з
лікувальної

роботи 

13 Забезпечити  контроль  за  виконанням
нормативних  актів  по  наданню  паліативної
допомоги:
-Наказ МОЗ України від 25.04.2012р.  № 311
«Про затвердження та впровадження медико-
технологічних  документів  зі  стандартизації
паліативної  медичної  допомоги  при
хронічному больовому синдромі»
-Наказ управління охорони здоров'я Сумської
обласної  державної  адміністрації  від
18.06.2012р.  №  488-ОД  «Про  затвердження
медико-технічної  документації  зі
стандартизації паліативної медичної допомоги
при  хронічному  больовому  синдромі  в
Сумській області»
-Наказ  МОЗ  України  від  21.01.2013р.  №  41
«Про  організацію  паліативної  допомоги  в
Україні».
-Наказ управління охорони здоров'я   Сумської
ОДА  від  31.05.2013р.  №  459-ОД  «Про
організацію та впровадження порядку надання
паліативної допомоги у Сумській області»
-Наказ МСП та МОЗ України від 23.05.2014р.
№  317/353  «Про  затвердження  Порядку
взаємодії  суб’єктів  при  наданні  соціальної
послуги  паліативного  догляду  вдома
невиліковним хворим»
-Наказ управління охорони здоров'я Сумської
ОДА  від  07.08.2014р.  №  647-ОД  «Про
реалізацію  в  області  наказу  Міністерства
соціальної політики та Міністерства охорони
здоров'я України від 23.05.2014р. № 317/353»
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ХV ЗАХОДИ  ПО  ПОДАЛЬШОМУ  РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  ВИДІВ  МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ  ДИТЯЧОМУ  НАСЕЛЕННЮ 

№ найменування термін
виконання

виконавець відмітка про
виконання

Кардіоревматологічна служба
1 Провести  аналіз  стану  дитячої

кардіоревматологічної  служби  в  області
згідно наказу МОЗ України від 15.12.1993 р.
№243  “Про  організацію  і  удосконалення
ревматологічної  допомоги  населенню
України”.  Матеріали  аналізу  подати  в
обласне  управління  охорони  здоров’я  та  в
Міністерство охорони здоров’я України.

лютий обласний дитячий
кардіолог

2 Забезпечити  проведення  аналізу  смертності
та інвалідності серед дітей області по класу
хвороб серцево-судинної системи. Результати
розглядати  на  координаційній  раді  по
верифікації діагнозів ОУОЗ. 

2 рази на рік обласний дитячий
кардіолог

Ендокринологічна служба
1 Проаналізувати  стан   здоров’я  дитячого

населення  області  по  класу  захворювань
ендокринної  системи  та  основні  показники
роботи  дитячої  ендокринологічної  служби
області за 2017 рік. Матеріали  надати в МОЗ
України,  ЛПВ   ОУОЗ  та  обласному
ендокринологу.  Розробити  заходи   по
усуненню недоліків.

січень
обласний
дитячий 

ендокринолог  

2 Здійснювати  контроль  за  використанням
інсулінів  хворими  на  цукровий  діабет.
Організувати  оздоровлення  дітей  інвалідів
на базі дитячого санаторію «Лебедин».

протягом року

         липень

обласний
дитячий

ендокринолог

Гастроентерологічна  служба
1 Проаналізувати  хід  виконання  наказу  МОЗ

України  від  07.02.94  р.  №74  “Про
удосконалення  гастроентерологічної
допомоги  дітям”  та  наказу  Міністерства
охорони  здоров'я  України    від  29.01.2013
№  59 «Про  затвердження  уніфікованих
клінічних  протоколів  медичної  допомоги
дітям  із  захворюваннями  органів
травлення»Дані  надіслати  в  МОЗ  України,
головному педіатру ОУОЗ, головним лікарям
ЦРЛ у вигляді інформаційного листа. 

січень обласний дитячий
гастроентеролог

Алергологічна  служба
1 Проаналізувати   виконання  наказу   МОЗ

України   від  20.02.95р  №33  «Про
удосконалення  лікувально – профілак-тичної
допомоги   дітям    з   алергічними
захворюваннями»  та  відповідного   наказу
ОУОЗ від  28.03.95р №107. Аналіз  надати в
МОЗ  України,  ЛПВ  ОУОЗ,  обговорити    з
заступниками  головних  лікарів   ЦРЛ  з
дитинства.

лютий обласний  дит.
алерголог

 18



Нефрологічна служба
1 Провести аналіз стану здоров’я дітей області

по нефрологічним захворюванням та надання
їм  спеціалізованої   допомоги  за  2017р.
Матеріали надати  головному педіатру ОУОЗ
та надіслати у райони області

січень обл.дит.
нефролог

.

2 Провести  аналіз  причин  первинного  виходу
на  інвалідність  дітей  з  нефрологічною
патологією  за  2017  рік  та  стан  медичного
забезпечення  дітей-інвалідів.  Інформацію
надати головному педіатру   ОУОЗ.

березень обл.дит.
нефролог

Гематологічна служба
1 Провести   аналіз  стану  дитячої

гематологічної служби області згідно наказу
МОЗ України від  18.08.93 року №186 “Про
заходи  щодо  удосконалення    якості
медичної допомоги дітям із захворюваннями
системи крові “ та відповідного наказу ОУОЗ
від 20.12.93  року  № 330  «О мерах  по
 дальнейшему  улучшению  качества
медицинской помощи детям с заболеваниями
крови»,  матеріали   направити   в  МОЗ
України,  ЛПВ,  головному  педіатру  ОУОЗ,
обговорити   з заступниками головних лікарів
ЦРЛ  з  дитинства  та  головними  лікарями
ПЦМСД.

січень
обласний. дитячий

гематолог

2 Взяти активну участь у проведенні акції «До
світлого  дня  світлі  вчинки»  з  метою
покращення  матеріально-технічної  бази
гематологічного  відділення  та  забезпечення
лікарськими засобами. 

березень - квітень обласний  дитячий
гематолог

Пульмонологічна служба
1 Проаналізувати  стан  здоров'я    дитячого

населення  області  по  класу  хвороб  органів
дихання  за  2017рік.     Матеріали  надати
головному  педіатру      ОУОЗ  та   ОМВ
СОДКЛ,   обласному  пульмонологу  та
обговорити   з заступниками головних лікарів
ЦРЛ  з  дитинства  та  головними  лікарями
ЦПМСД.

січень обл.дит.
пульмонолог

2 Забезпечити  контроль  за  якістю  заповнення
ІПР на дітей інвалідів  та  станом сан – кур.
оздоровлення.

протягом року обласний
дитячий

пульмонолог

Неонатологічна служба
1 Прийняти  звіти за 2017 рік від    лікувальних

закладів області за  формами  звітності 21,  20
та   47.  Разом   з   обласним   ІА  центром
підготувати  аналіз  діяльності  неонатальної
служби  області  та   надати   їх  на  розгляд
підсумкової  колегії  управління  охорони
здоров’я. 

січень зав. ВІТН
нач. ОЦ

“Медстат”

2  Проаналізувати   роботу   відділень
новонароджених   області   за  2017  рік.
Матеріали   надати   в   лікувально-
профілактичний   відділ  управління   та
обговорити  на  Перинатальній  раді. 

січень зав. ВІТН
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3 З  метою   надання  висококваліфікованої
спеціалізованої  допомоги   новонародженим
та   підвищення  кваліфікації   лікарів
забезпечити   тісну   співпрацю  лікарів  –
неонатологів   зі  співробітниками  кафедри
педіатрії медінституту СумДУ,  неонатології
ХМАПО,  КМАПО 

постійно зав. ВІТН, ВННД,
ВПН

Імунологічна  служба
1 Провести   аналіз   надання   імунологічної

допомоги  дітям   області   по   виконанню
наказу МОЗ України від 02.06.95р №98 “Про
розвиток   дитячої  імунології   в   Україні”  і
відповідного  наказу управління від 06.02.96р
№54.  Дані   надати   в   МОЗ  України   та
головному  педіатру  управління, обговорити
з  заступниками  головних  лікарів   ЦРЛ  з
дитинства.

лютий обл. дит.
імунолог

2 Здійснювати   аналіз  протипоказів  від
проведення профщеплень, наданих обласною
щеплювальною  комісією,  результати
оголошувати   на  нарадах  з  первинною
мережею.

щомісячно   обл.  дит.
імунолог

Хірургічна служба
1 На виконання наказу УОЗ від 10.02.2005 

№  144  «Про  затвердження  Протоколів
лікування  дітей  зі  спеціальності  «Дитяча
хірургія»  перевірититии  дотримання
мстанлдартів якості обстеження та лікування
дітей  У  Буринському,  Лебединському,
районах  Матеріали  обговорити  на  обласній
конференції  хірургів  та  надати  головному
хірургу і головному педіатру  ОУОЗ.

березень обл.дит хірург

Офтальмологічна служба
1 Проаналізувати  стан  здоров’я  дитячого

населення області по класу “Хвороби ока та
придаткового апарату” та основні показники
діяльності  дитячої  офтальмологічної служби
області  за  2017  рік  згідно  статистичних
даних. Матеріали надати в ЛПВ УОЗ, ОМВ
СОДКЛ,  обласному  офтальмологу,  ,
обговорити  на обласній  конференції.

лютий обл. дит.
офтальмолог

2 Спільно   з   кафедрою   офтальмології
Харківського    державного   університету
провести  конференцію  на  тему:  «Актуальні
питання офтальмології»

травень обл. офтальмолог, 
обл. дит.

офтальмолог

Отоларингологічна служба
1 Проаналізувати  стан  здоров’я  дитячого

населення  області,  ефективність  і  якість
спеціалізованої допомоги дітям з хронічними
хворобами  вуха,  горла,  носа  за  2017  рік  в
районах  області,  виявити  недоліки,  вжити
заходи  щодо  їх  усунення.  Аналіз  надати  в
ЛПВ ОУОЗ,   обласному  отоларингологу  та
надіслати  в  райони  області  у   вигляді
інформаційного листа  

лютий обл. дит.
отоларинголог 

2 Забезпечити  виступ  на  обласній  науково  – квітень обл.  дит.

 20



практичній  конференції  отоларингологів  з
доповіддю  про  стан  дитячої
отоларингологічної допомоги дітям області.

отоларинголог

Ортопедична служба

1  Проаналізувати хід  виконання наказу МОЗ
України  від 05.05.95р №84 та відповідного
наказу управління  від 06.08.95р №277 “Про
вдосконалення   дитячої   ортопедо  –
травматологічної  служби  області” з  метою
оцінки   стану   здоров’я  дітей  області,   по
ортопедичній   патології   та   травматизму.
Результати  надати   обласному  ортопедо-
травматологу, та підготувати інформаційний
лист в райони області. 

лютий обл.дит 
ортопедо-

травматолог

2 Проаналізувати стан дитячого   травматизму
в області  за 2017 рік,   розробити заходи по
зниженню  травматизму.  Аналіз  у  вигляді
інформаційного  листа  надіслати  в   райони
області,  надати   в  ЛПВ УОЗ  та  обласному
ортопеду-травматологу. 

березень обл...дит.
ортопедо-

травматолог

3 Перевірити  стан  надання  ортопедо-
травматологічної  допомоги  дітям
Білопільського  та  Тростянецького  районів.
Результати заслухати на координаційній раді
з  контролю  та  управління  якістю  медичної
допомоги ОУОЗ

квітень  обласний
дитячий

ортопедо-
травматолог

Неврологічна служба

1 Проаналізувати  стан  здоров’я  дітей  області,
по  класу  «Захворювання  нервової  системи»
та якість спеціалізованої медичної допомоги
цьому контингенту  по результатах діяльності
дитячої  неврологічної  служби  за  2017  рік,
виявити недоліки,   внести пропозиції  по їх
усуненню.  Матеріали  надати   в  ЛПВ
управління.

січень обл..дит.
 невролог

2 На  виконання  наказу  Міністерства  охорони
здоров’я  Україні  від  13.07.2005  N350  «Про
затвердження  протоколів  надання  медичної
допомоги  дітям  за  спеціальністю  "Дитяча
неврологія»  та  відповідного  наказу
Управління охорони здоров`я від 23.08.2005
№ 939 забезпечити узагальнення отриманих з
ЛПЗ області  пропозицій щодо  внесення змін
та доповнень до Протоколів та направити їх
до МОЗ України.

до 31 грудня обл..дит.
 невролог

Дерматовенерологічна служба

1 Організувати   надання   дермато
венерологічної   допомоги  дітям  області
згідно  наказу МОЗ України від 07.01.2004 
№ 286  «Про  удосконалення
дерматовенерологічної  допомоги  населенню
України». 

протягом року лікар
дерматовенеролог 

2 При виїздах в райони області проводити 
аналізи показників поширеності та 
захворюваності гострозаразних хвороб шкіри
серед дитячого населення області. Результати
доводити до відома керівників ЛПЗ.  

протягом року лікар
дерматовенеролог
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Робота обласного регіонального
моніторингового центру 

1 Забезпечити   підготовку  молодшого
медичного  персоналу  області  по  програмі
«Підтримка грудного вигодовування» 

протягом року керівник ОМЦ,
заст. гол лікаря з
медсестринства 

2 Здійснювати   аналіз  діяльності  центру
підтримки  грудного  вигодовування.  Про
результати  доповідати  на  підсумкових
нарадах. 

щоквартально керівник ОМЦ

3 Проводити  аналіз  діяльності  закладів
охорони  здоров’я  області  акредитованих  на
відповідність статусу «Лікарня доброзичлива
до  дитини»  та  надавати  інформацію  до
моніторингового  центру  НДСЛ
«ОХМАТДИТ».

січень керівник ОМЦ

4 Проводити аналіз роботи центрів,  відділень,
кабінетів  медико-соціальної  допомоги
підліткам  та  молоді  «Клініка,  дружня  до
молоді»  Сумської  області  та  надавати
інформацію  до  моніторингового  центру
НДСЛ «ОХМАТДИТ». 

лютий керівник ОМЦ

5 Забезпечити  підготовку  закладів  до
проведення  оцінки та  переоцінки на  звання
Лікарня доброзичлива до дитини:
- Шосткінська дитяча лікарня;
-  Шосткінська ЦРЛ:
- Конотопська ЦРЛ 
Приймати участь у проведення оцінки. 

протягом року
згідно плану
проведення
оцінки та

переоцінки 

керівник ОМЦ

6 Провести Всеукраїнський тиждень  грудного
вигодовування

серпень керівник ОМЦ     

7 Забезпечити  методичну  допомогу  щодо
відновлення  роботи  відділення  медико  –
соціальної  допомоги  «Клініка  дружня  до
молоді» Кролевецької ЦРЛ 

1 півріччя керівник ОМЦ, 

8 Забезпечити  підготовку  кабінетів,  відділень
та  центрів  медичної  допомоги  підліткам  та
молоді  «Клініка,  дружня  до  молоді»  до
проведення оцінки та переоцінки:
- Шосткінська дитяча лікарня;
- Конотопська ЦРЛ;
- Кролевецька ЦРЛ. 
Приймати участь у проведення оцінки.

протягом року
згідно плану
проведення
оцінки та

переоцінки

керівник ОМЦ
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ХVІ ЗАХОДИ  ПО  ВДОСКОНАЛЕННЮ ДОПОМІЖНИХ  МЕТОДІВ  
ДІАГНОСТИЧНО – ЛІКУВАЛЬНИХ  СЛУЖБ 

№
Найменування

термін
виконання

виконавець відмітка 
про

виконання

Ендоскопічна
1 Провести  аналіз  роботи  ендоскопічного

кабінету по проведенню колоноскопій, з метою
доведення   кількості  процедур  на  1  діючий
апарат до показника по Україні ( з 35 до 70)

травень лікарі-
ендоскопісти

Функціональна  діагностика
1 Здійснити   аналіз   якості  обстеження  ЕКГ  у

дітей  в  розрізі  районів  області.  Результати  у
вигляді  інформаційного  листа  направити  в
райони області. 

вересень лікар кабінету
функц.

діагностики

Рентгенологічна 
1 Здійснити  аналіз  якості   рентгенологічного

обстеження  в  умовах   СОДКЛ.  Результати
доповісти  на  осередку рентгенологів  області
при СОКЛ,  а  також   на  виробничих зборах
відділень.

березень зав.
рентгенологічн.

відділенням 

Лабораторна
1 Здійснити перевірку стандартів забору, доставки

та зберігання біологічного матеріалу в клініко –
діагностичну лабораторію. Результати заслухати
на оперативній нараді при головному лікарю. 

серпень зав. КДЛ
лікар-бактеріолог
лікар-епідеміолог

Фізіотерапевтична
1 Провести  аналіз роботи ФТВ по  використанню

фізіотерапевтичних   методів   лікування  в
розрізі  відділень лікарні. Результати доповісти
на підсумковій медичній раді за І півріччя 2018
року 

липень зав.  відділенням
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ХVІІ ЗАХОДИ  ПО  ВДОСКОНАЛЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  
СЕРЕДНЬОГО  МЕДИЧНОГО  ПЕРСОНАЛУ

 
№ Найменування термін

виконання
виконавець відмітка

про  вик.
1 Проведення занять з медичним 

персоналом, щодо запобігання 
розповсюдження та надання 
конфіденційної інформації про пацієнта.

січень
квітень
липень

жовтень
грудень 

Заст..гол.
лікаря  з м/с

Рада м/с 

2 Здійснювати реєстрацію всіх випадків 
звернення громадян (усних або 
письмових), щодо якості обслуговування 
пацієнтів) та розгляд їх на Раді м/с.

за фактом
надходження

Заст..гол.
лікаря  з м/с

3 Відповідно до реєстрації випадків 
в/лікарняного інфікування та розглядів їх 
на КІК, проводити клінічні розгляди 
випадків, що пов’язані з сестринськими 
втручаннями. 

відповідно до
випадків.

Заст..гол.
лікаря  з м/с

4 Проведення процедури здійснення 
нагляду за побічними реакціями на 
лікарські засоби, відповідно до 
сестринських втручань.

на протязі
року.

Заст..гол.
лікаря  з м/с

5 Анкетування медичного персоналу з 
питань організації роботи у відділенні.

1р. на квартал Заст..гол.
лікаря  з м/с

6 Проводити бесіди на формування у 
молодших спеціалістів та молодших 
медичних працівників навичок здорового 
способу життя у зв’язку із стресовою 
роботою, що потребує підвищеної 
концентрації та загрожує професійному 
вигоранню.

на протязі
року.

Заст..гол.
лікаря  з м/с

7 Проведення експертної оцінки діяльності 
старших медичних сестер, згідно з 
критеріями якості роботи.

1р. на квартал Заст..гол.
лікаря  з м/с
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ХVІІІ ЗАХОДИ  ПО  ВДОСКОНАЛЕННЮ САНІТАРНО –
ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРНІ  ТА

ПРОФІЛАКТИЦІ СНІД
№ найменування термін

виконання
виконавець відмітка про

виконання
1 Організувати та провести навчання для 

медичних працівників лікарні  з питань 
дотримання санітарно-
протиепідемічного режиму та 
профілактики внутрішньо лікарняного 
ВІЛ-інфікування згідно плану заходів з 
наступним прийняттям заліків.

І квартал заст. гол. лікаря 
з мед частини, 
лікар-
епідеміолог,
заст. гол. лікаря 
з  медсестр.

2 Проводити перевірки відділень з питань
дотримання санітарно-
протиепідемічного режиму та 
профілактики внутрішньо лікарняного 
ВІЛ-інфікування з подальшим 
заслуховуванням результатів перевірок 
на засіданнях режимної комісії.

Протягом року 
згідно графіку  
адміністрат.
обходів

заст. гол.лікаря з
мед. частини,
лікар-
епідеміолог,
заст. гол. лікаря 
з медсестр

3 Забезпечити страхування медичних 
працівників, що мають професійний 
контакт з кров’ю. 

Червень заст. головного 
лікаря з 
медсестринства

4 Забезпечити систематичний  контроль 
за якістю передстерилізаційної обробки 
та стерилізації інструментарію 
багаторазового використання при 
кожній обробці інструментарію.

Постійно завідувачі 
відділеннями,
старші сестри 
медичні 
відділень

5 Організувати проведення 
мікробіологічного моніторингу 
дотримання санітарно-гігієнічного 
режиму у відділеннях.Результати 
заслуховувати на засіданнях режимної 
комісії.

Щомісяця зав. відділен, зав.
КДЛ, лікар-
епідеміолог, 
члени 
режимн.комісії

6 Забезпечити дотримання санітарно-
протиепідемічного режиму медичними 
працівниками під час проведення 
лікувально-діагностичних процедур,  
дезінфекції та утилізації біологічних 
відходів, інструментарію одноразового 
використання. 

Протягом року завідувачі 
відділеннями,
старші сестри 
медичні 
відділень

7 Проводити обстеження на ВІЛ-інфекцію
пацієнтів (за згодою) за клінічними 
показами та ознаками приналежності до
груп епідризику. 

Протягом року завідувачі 
відділеннями

8 У разі виникнення аварійної ситуації 
(уколи, порізи, забруднення слизових та
шкірних покривів кров’ю та іншими 
біологічними рідинами) при наданні 
медичної допомоги хворому 
забезпечити проведення 
протиепідемічних заходів згідно вимог 
наказу по лікарні від 17.04.2014 №134-
ОД «Про організацію виконання наказу 

У разі реєстрації 
випадку

завідувачі 
відділеннями, 
старші сестри 
медичні 
відділень
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УОЗ від 10.02.2014 №93-ОД «Про 
затвердження нормативно – правових 
актів щодо захисту від зараження ВІЛ-
інфекцією при виконанні професійних 
обов’язків». 

9 Забезпечити виконання наказу МОЗ 
України від 19.08.2005 № 415 в частині 
ведення затверджених форм первинної 
облікової документації №503/о 
«Журнал реєстрації добровільного 
перед- та після тестового 
консультування у зв’язку з тестуванням 
на ВІЛ-інфекцію, № 503-1/о 
«Інформована згода на проходження 
тесту на ВІЛ» та Інструкцію щодо її 
заповнення, №503-2/о «Довідка про 
результат тесту на ВІЛ». 

Постійно 

10 Забезпечити розгляд кожної 
зареєстрованої аварійної ситуації, 
випадку ВІЛ-інфікування  на засіданні 
режимної комісії. 

Протягом 2 днів 
після реєстрації

голова 
реж.комісії, 
члени реж. 
комісії

11 Забезпечити контроль за виконанням 
протиепідемічного режиму при заборі 
крові, транспортуванні її до клініко-
діагностичної лабораторії лікарні, 
лікувально-профілактичних закладів 
міста.

Протягом року заст. головного 
лікаря з 
медсестринства
лікар-
епідеміолог,
завідувач КДЛ

12 Систематично контролювати 
дезінфекційні засоби і дезінфекційні 
розчини на вміст активнодіючих 
речовин та   мікробіологічну 
контамінацію. 

Протягом року 
за затвердженим 
графіком 

завідувачі 
відділеннями,
старші сестри 
медичні 
відділень

13 З метою профілактики гепатиту В серед 
декретованого контингенту проводити 
своєчасне щеплення та моніторинг за 
станом щепленості працівників.

Постійно лікар-
епідеміолог,  
відпов. за 
організацію 
імунопроф.праці
вн. лікарні

14 Забезпечити конфіденційність ведення 
медичної документації та дотримання 
працівниками лікарні вимог ст. 130, 131,
132, 140, 145 Кримінального кодексу 
України від 05.04.2001.

Постійно завідувачі 
відділеннями,
юрист лікарні
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ХІХ ЗАХОДИ  ПО  ПОКРАЩЕННЮ ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ ТА
ПОДАЛЬШОМУ ПОКРАЩЕННЮ  ГІГІЄНІЧНОГО  НАВЧАННЯ І 

ВИХОВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ 
№

найменування
термін

виконання
виконавець відмітка про

виконання

1 Здійснювати  перевірку  стану
організації  та  проведення  санітарно –
просвітньої   роботи,  а  саме:  виступи в
засобах  масової  інформації   у
заступників  головних  лікарів  ЦРЛ  та
ПЦМСД.

під  час  виїздів заст. гол. лік з
лікувальної

роботи, з
поліклінічного
розділу  роботи  

2 Забезпечити   проведення  санітарно-
просвітньої   роботи  в  засобах  масової
інформації згідно  плану виступів.

протягом року заст. гол. лік
СОДКЛ

згідно розподілу
обов’язків,  лікарі

СОДКЛ

3 Забезпечити відео матеріалами з питань
формування  здорового  способу  життя
для  проведення  навчання  шляхом
використання  теле  –  відео -  системи  в
консультативній поліклініці (ІІ поверх). 

лютий заст. гол. лік  з
поліклінічного
розділу  роботи  

4  Забезпечити  виконання  наказу  УОЗ
СОДА  №  245-ОД  від  05.04.2017  «Про
затвердження  плану  заходів  щодо
реалізації у 2017 Національної стратегії
сприяння  розвитку  громадянського
суспільства  в Україні на 2016-2020 роки
в галузі охорони здоров’я області». 

протягом року заст. гол. лік
СОДКЛ

згідно розподілу
обов’язків,  лікарі

СОДКЛ

5 Підготувати виступи в ЗМІ присвячені:
-  «Всесвітньому  дню  боротьбі  з
туберкульозом»
-  «Всесвітньому  дню здоров'я»
- «Всесвітньому  дню без тютюну»
- «Всесвітньому  дню захисту дітей»
 -  «Всесвітньому   дню  боротьби  з
наркотиками»
-  «Всесвітньому   тижню  грудного
вигодовування»
-  «Всесвітньому  Дню  солідарності  з
ВІЛ-позитивними людьми»
-«Всесвітньому  дню інвалідів»

І кв.

             Ікв.
ІІкв.
ІІкв.

ІІкв.

ІVкв.

ІVкв.

ІVкв.

заст. гол. лік
СОДКЛ

з лікувальної
роботи, 

заст. гол. лік  з
амбулат-

поліклінічної
роботи  

6 Забезпечити   контроль   за  наданням
лікарями  ОДКЛ   матеріалів  в  обласну
медичну  газету  “Медицина   та
здоров’я”,  «Вісник  Сумського
державного  університету»,  звернувши
особливу увагу на тему: «Реформування
охорони здоров'я»

постійно заст. гол. лік  з
поліклінічного
розділу роботи  
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План
виступів  лікарів КУ СОДКЛ  в  засобах  масової  інформації  на  2018 рік

№ Назва засобу
масової

інформації

Тема виступу Місяць Виконавець Місце  роботи

4 Статті Профілактика серцево-судинних 
захворювань у дітей.

жовтень Одинець Л.А. Лікар-
кардіолог

5 Дієтичне харчування та 
профілактика закрепів.

вересень Демченко Т.Г. Лікар-
гастроен-
теролог

6 Лікування косоокості призмами. липень Кугук С.Л. Лікар-
окуліст

7 Дизметаболічні нефропатії. 
Лікування та профілактика.

квітень Приходько 
Н.О.

Лікар-
нефролог

8 Застосування 
фізіотерапевтичних  методів 
лікування у дітей з гемофілією.

березень Чудна О.Г. Лікар-
гематолог

9 Кишкові коліки у дітей раннього
віку

травень Малюта Л.О. Зав.прий-
мальним 
відділенням

10 Епілептичні та неепілептичні 
стани у дітей.

серпень Шурба О.В. Лікар-
невролог

11 Гострі та хронічні фарингіти у 
дітей.

лютий Данілов Ю.К. Лікар-ЛОР

12 Респіраторно-синцитіальна 
вірусна (РСВ) інфекція – одна з 
найбільш важких інфекцій 
дихальних шляхів серед дітей 
першого року життя. 

березень Голуб Н.Д. Зав.ВПННД

13 Термічні опіки у дітей. 
Профілактика. Первинна 
допомога на госпітальному 
етапі.

березень Полоус О.В. Лікар-
анестезіолог

14 Менінгококова інфекція. 
Менінгококцемія у дітей. Перші 
прояви захворювання.

листопад Іщенко Я.Л. Лікар-
анестезіолог
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ХХ ЗАХОДИ  ПО  ОХОРОНІ  ПРАЦІ,  БЕЗПЕЦІ  РУХУ  І  ПОЖЕЖНІЙ  БЕЗПЕЦІ  

№
Найменування

термін
виконання

виконавець відмітка про
виконання

1 Проводити   аналіз   стану   організаційної   та
профілактичної   роботи  по  охорони   праці  у
структурних підрозділах лікарні.

щокварта-
льно

інженер з
охорони

праці

2 Проводити для прийнятих на роботу працівників
вступний інструктаж з питань охорони праці та
пожежної безпеки

постійно інженер з
охорони

праці

3 Контролювати  за  своєчасним  проведенням
навчання з питань охорони праці посадових осіб

постійно інженер з
охорони

праці

4 Проводити   навчання  з   послідуючою
перевіркою  знань  з  питань  охорони  праці:
-  завідуючих   структурними   підрозділами

лікарні.
- працівників   працюючих   на   дільницях   з

підвищеною   безпекою  (ліфтери,  водії,
медперсонал  ФТВ,  ВІТН,  ВПННД,  ВАІТ,
рентгенологічного  відділення,  КДЛ,  ЦСВ,
робітники господарчого обслуговування) 

І квартал інженер  з
охорони

праці, 

5 Перевірити   знання  медпрацівників,  що
працюють   з   киснем   та   посудинами
підвищеного  тиску

січень інженер з
охорони

праці,

6 Проводити   оперативний   контроль  за   станом
охорони праці у  відділеннях лікарні

щомісяця керівники 
підрозділів,

інженер
з охорони

праці

7 Проводити  контроль   за  станом  медичного  та
технічного  обладнання

І квартал
ІІІ квартал

головний
інженер

8 Перевіряти  у   відділеннях   лікарні   стан
пожежної  безпеки  та дії  співробітників у разі
виникнення надзвичайної ситуації

що
квартально

головний
інженер

начальник
штабу

ЦО,інженер з
охорони

праці 

9 Перевіряти   у   відділеннях   лікарні  якість
інструктажів по  охороні  праці. Дані доповідати
на ранкових  оперативних нарадах.

щокварталь
но 

інженер  з
охорони

праці

10 Контролювати  режим  відпочинку  та  праці  у
відділеннях лікарні.

постійно інженер з
охорони

праці

11 Прийняти  міри  по забезпеченню  спецодягом,
засобами  індивідуального  захисту працівників
лікарні.

протягом
року

інженер з
охорони

праці

12 Забезпечити  контроль  за  проходженням  перед
рейсового  та  після рейсового  медогляду водіїв.

протягом
року

інженер з
охорони

праці

13 Провести  чергові  заміри  опору  ізоляції  і
заземлення електроустаткування лікарні  

протягом
року

головний
енергетик 

14 Провести навчання електротехнічного персоналу І квартал головний
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у відповідності до Правил технічної і безпечної
експлуатації електроустановок 

енергетик 

15 Провести  перевірку  стану  технічного  та
медичного обладнання

січень головний
інженер

16 Проводити інструктажі  по безпеці руху. щокварталь
но

головний
інженер

17 Провести роботи по технічному обслуговуванню
автотранспорту

згідно
потреби

головний
інженер,
старший

водій

18   Контролювати  роботу  санітарного  транспорту
по забезпеченню  безаварійної  роботи.

щомісячно інженер з
охорон. праці

19 Прийняти міри по забезпеченню перезарядки та
перевірки технічного стану вогнегасників

протягом
року 

інженер  з
охорони

праці
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            ХХІ ЗАХОДИ ПО МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ Найменування термін

виконання
виконавець відмітка

про  вик.

1 Забезпечити майном та тримати в постійній 
готовності медичні формування ( бригади 
спеціалізованої медичної допомоги постійної 
готовності ІІ черги) згідно табеля оснащення

протягом 
року 

 заст..  гол. 
лікаря з 
медчастини та 
екон. питань  

2 Забезпечити  особовий  склад  формувань
цивільного  захисту  та  персонал  лікарні
засобами  радіаційного  та  хімічного  захисту
згідно потреби

протягом 
року

заст. гол.лік з 
екон. питань,
начальник 
штабу ЦО

3 Забезпечити  100%  стан  утримання  резерву
лікарських  засобів  та  виробів  медичного
призначення для ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій 

постійно заступники  
головного 
лікаря з М/С 
та екон. питань 

4 Проводити заходи по недопущенню 
виникнення надзвичайних ситуацій в лікарні. 

постійно керівники 
структурних 
підрозділів 

5 Забезпечити контроль за станом засобів 
пожежогасіння.

постійно головний 
інженер

6 Забезпечити проведення передатестаційної 
підготовки лікарів та середніх працівників в 
сфері цивільного захисту згідно переліку 

згідно  плану
атестації

начальник 
штабу  ЦО

7 Забезпечити проведення підготовки 
особового складу формувань цивільного 
захисту

згідно  
розкладу 
занять

керівники 
структурних 
підрозділів 

8  Забезпечити проведення загальної   
підготовки особового складу структурних 
підрозділів в сфері цивільного захисту

згідно 
розкладу 
занять

керівники 
структурних 
підрозділів 

9 Організувати підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації керівних кадрів і 
фахівців органів управління і сил цивільного 
захисту в навчально-методично-му центрі 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Сумської області

згідно плану 
(роз поряд-
ження 
міського  
голови)

начальник 
штабу ЦО 

10 Обладнати приміщення системою оповіщення
та забезпечити її ефективне застосування під 
час проведення тренувань, у разі загрози і 
виникнення пожежі та інших надзвичайних 
ситуацій   

постійно гол. інженер,
гол. енергетик, 
начальник 
штабу ЦО

11 Провести:
- спеціальне об’єктове тренування, 
- протипожежні тренування

листопад
квітень

заст.гол. лікаря 
з медчастини, 
начальник 
штабу ЦО

12 Відпрацьовувати заходи з евакуації за участю
персоналу та особового складу комісії з 
питань під час тренувань

листопад голова комісії з 
питань 
евакуації,
начальник 
штабу ЦО

13 Провести засідання комісії з питань  
надзвичайних ситуацій (НС)

згідно плану 
роботи

голова комісії  з
питань НС,
начальник 
штабу ЦО
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ХХІІ ЗАХОДИ  ПО  ПОКРАЩЕННЮ  ОБЛІКУ ТА  ЗВІТНОСТІ 

№ найменування термін
виконання

 виконавці відмітка про
виконання

1 Надавати показники діяльності лікарні шляхом
комп’ютерного  ведення ф.007.  Дані  доводити
до  заступників  головного   лікаря,  зав.
відділеннями.

щомісячно
Зав. кабінетом

обліку та
статистики 

2 Проводити експертні оцінки якості заповнення
первинної   документації  у  відділеннях  і
службах  лікарні  та  консультативній
поліклініці.  Дані  обговорювати  на  ранкових
оперативних нарадах 

 2 рази на місяць 
Зав. кабінетом

обліку та
статистики 

3 Проводити  заняття з лікарями по  кодуванню
хвороб згідно  МКХ – 10 щоквартально

Зав. кабінетом
обліку та

статистики 

4 Проводити  заняття  з  лікарями та перевірку
по  дотриманню  вимог наказу МОЗ України
№ 545  від 08.08.06 р та  відповідного  наказу
УОЗ від 27.11.06р №1135  «Про впорядкування
ведення  медичної  документації, яка  засвідчує
випадки народження  і  смерті»

щоквартально
Зав. кабінетом

обліку та
статистики 

5 Проводити експертну оцінку якості заповнення
«Лікарського  свідоцтва  про  перинатальну
смерть» та «Лікарське свідоцтво про смерть»

щоквартально Зав. кабінетом
обліку та

статистики 

6 Проводити  заняття    з   середнім  медичним
персоналом  по  заповненню  облікових  форм щоквартально 

Зав. кабінетом
обліку та

статистики 

7 Здійснювати  контроль  за  дотриманням  вимог
наказу МОЗ України від 14.02.2012 №110 «Про
затвердження  форм  первинної  облікової
документації  та  інструкцій  щодо  їх
заповнення,  що використовуються  у закладах
охорони  здоров'я  незалежно  від  форми
власності та підпорядкування»

протягом року Зав. кабінетом
обліку та

статистики 

8 Здійснювати  контроль  за  дотриманням  вимог
наказу МОЗ України від 29.05.2013 №435 «Про
затвердження  форм  первинної  облікової
документації  та  інструкцій  щодо  їх
заповнення,  що використовуються  у закладах
охорони  здоров’я,  які  надають  амбулаторно-
поліклінічну  та  стаціонарну  допомогу
населенню, незалежно від підпорядкування та
форми власності»

протягом року Зав. кабінетом
обліку та

статистики 

В. о.головного  лікаря                                                                                                  О.І.Гапієнко
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ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ  ЛІКАРНІ 

НА 2018 рік

№ Показник одини
ця виміру

досягнутий рівень Укр. по
обл.

дит.лік.
2015

Запла
нов.

рівень
2018

2016 9 міс. 
2017

1 Середнє число  днів роботи  ліжка дні 322 260 314 318
2 Обіг  ліжка дні 32,2 26,3 33,4 33,4
3 Середня тривалість перебування на 

ліжку
дні 9,8 9,9 9,4 9,4

4 Лікарняна  летальність % 0,2 0,2 0,36 0,2
5 Додобова  летальність % 0,03 0,04 0,03
6 Летальність дітей  до  року % 0,9 0,64 1,5 0,8
7 Відсоток  пролікованих   сільських

жителів

% 33,6 33,0 40,3 40,0

8 Післяопераційна  летальність % 0,06 0,08 0,2 0,06
9 Питома вага дітей, прийнятих з 

приводу захворювань.
% 92,6 92,3 92,0

10 Кількість лабораторних обстежень на
100 відвідувань в поліклініці.

обсте-
ження

44,4 55,6 45,0

11 Рентген-досліджень на 100 
відвідувань в поліклініці.

дослід-
ження

4,1 3,5 4,1

12 Первинний  вихід на інвалідність 
серед  дітей до 18 років

на 1000 2,14 1,42 2,16 2,1

13 Число фізіотерапевтичних процедур 
на 1 особу, яка закінчила лікування

абс.

число

15,9 16,5 16,5

14 Малюкова смертність на 1000 6,2 6,7 6,2
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Додаток №1

ПЛАН 
 медичних  рад 

№ Найменування заходів термін
виконання

виконавець відповідаль-
ний

відмітка
про

виконан
ня

1 Підсумки  діяльності  лікарні за  2017
рік  та  завдання по  покращанню 
спеціалізованої  медичної  допомоги  
дітям  області .

січень заступники
головного лікаря

за   розп.
обов’язків

головний  лікар 

2 Аналіз  діяльності  лікарні  за  І 
квартал.

квітень заступники
головного лікаря

за   розпод.
обов’язків

головний  лікар 

3 Аналіз основних показників 
діяльності обласної дитячої клінічної 
лікарні в порівнянні з даними по 
обласним дитячим лікарням України

червень заступники
головного лікаря

за   розпод.
обов’язків

головний  лікар

4 Аналіз діяльності лікарні за І 
півріччя 2018 року 

липень заступники
головного лікаря

за   розпод.
обов’язків

головний  лікар

5 Аналіз  діяльності  лікарні  за  9 
місяців 2018 року.

жовтень заступники
головного лікаря

за   розпод.
обов’язків

головний  лікар

6 Проведення засідань медичних рад з 
контролю та управління якістю 
медичної допомоги у випадках:
- смерті пацієнтів;
- розбіжності встановлених 

діагнозів;
- недотримання стандартів 

медичної допомоги, локальних 
клінічних протоколів;

- скарг пацієнтів, або їхніх батьків 

щомісячно заступник
головного лікаря

з медичної
частини

головний лікар
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 Додаток № 2
ПЛАН

оперативних  нарад

№ Найменування заходів місяць доповідач відмітка про  
виконання

1 Робота  обласної  дитячої  клінічної  лікарні  по  
виконанню  плану атестації та  підвищення 
кваліфікації лікарів та  середнього  
медперсоналу за 2017 рік

січень начальник
відділу
кадрів

2 Стан охорони праці в лікарні лютий інженер з
охорони

праці
3 Стан надання допомоги  дітям області в умовах 

нефрологічного відділення 
березень завідувач

нефролог.
відділенням

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

квітень завідувач
гематолог.

відділенням

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

травень завідувач
ВАІТ

6 Аналіз відбору дітей на стаціонарне лікування в
умовах консультативної поліклініки

червень заст. гол
лікаря з пол.

розділу
роботи

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

липень лікар
стоматолог

8 Про стан надання амбулаторно – 
консультативної допомоги дітям з хворобами 
системи кровообігу

серпень завідувач
кардіологіч.
відділенням

9 Робота ендоскопічного кабінету по проведенню 
лікувально – діагностичних обстежень  

вересень лікар
ендоскопіст

10 Виконання заходів з профілактики внутрішньо 
лікарняних інфекцій у відділеннях лікарні

жовтень лікар
епідеміолог

11 Стан надання медичної допомоги дітям в 
умовах відділення патології новонароджених та 
недоношених дітей

листопад завідувач
ВПННД

12 Стан надання хірургічної допомоги 
новонародженим в умовах  обласної дитячої 
клінічної лікарні 

грудень завідувач
хірургічним
відділенням
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                                                                                                          Додаток №3
ПЛАН

загальнолікарняних конференцій

№ Тематика місяць допові
дач

відповідаль
ний

відм. про
виконан

1 Робота  обласної  дитячої  клінічної  
лікарні  по  виконанню  плану 
атестації та  підвищення кваліфікації 
лікарів та  середнього  медперсоналу 
за 2017 рік

січень начальник
віділу
кадрів

заст..гол.лік.
з

медчастини

2 Диференційна діагностика 
епілептичних та не епілептичних 
станів у дітей

лютий лікар
невролог

заст..гол.лік.
з

медчастини
3 Основні принципи грудного 

вигодовування
березень керівник

РОММЦ
заст..гол.лік.

з
медчастини

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

квітень лікар

епідеміо
лог

заст..гол.лік.
з

медчастини

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

травень лікар
неонатолог

заст..гол.лік.
з

медчастини
6 Проблемні питання фізіотерапії та 

шляхи їх вирішення
червень зав. ФТВ заст..гол.лік.

з
медчастини

7 Невідкладні стани в педіатрії липень лікар
анестезіо

лог

заст..гол.лік.
з

медчастини
8 Антибактеріальна терапія 

позалікарняних   пневмоній в умовах 
стаціонарів

серпень лікар пуль
моно
лог

заст..гол.лік.
з

медчастини
9 Вроджені та набуті деформації стоп 

та їх корекція
вересень лікар

ортопед
заст..гол.лік.

з
медчастини

10 Лікування ЛОР патології низькою 
температурою

жовтень лікар
отоларинго

лог

заст..гол.лік.
з

медчастини
11 Розлади психологічного розвитку у 

дітей
листопад практичн.

психолог
заст..гол.лік.

з
медчастини

12 Алгоритм     субопераційного  та
післяопераційного  обстеження  дітей
оперованих  в  ургентному  порядку  з
онкологічною патологією 

грудень лікар
хірург

заст..гол.лік.
з

медчастини
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Додаток №4

ПЛАН
занять в школі управління лікарні

№ Найменування заходів термін
виконання

доповідач відповідаль
ний

 відмітка
про

виконання
1 Ознайомлення працівників із 

законодавчими актами, які 
вступили в дію з 01.01.2018

лютий юрисконсульт заст..гол.лік. з
медчастини

2 Права та обов'язки медичних 
працівників та пацієнтів

травень юрисконсульт заст..гол. лік. з
медчастини

3 Нові положення  трудового 
кодексу.  Прийняття змін до 
колективного договору.

серпень начальник
відділу кадрів

заст..гол.лік. з
медчастини

4 Хід  реформування галузі 
охорони здоров'я 

жовтень заст.. гол. лікаря 
З ОМР

заст..гол.лік. з
медчастини
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Додаток №5

План  впровадження нових  лікувально-діагностичних методик в  практичну  діяльність
№ Джерело  інформації Назви нововведень Місце  впровадження Термін

впровадження
Відповідальний

Обсесивно-компульсивні
розлади в педіатричній
практиці.
І.А. Марцинковський,
К.В. Дубовик. 
Журнал HEHPO-NEWS.-№6 (90). 
- 2017.- с. 42-49. 

Застосування препарату сертралін при 
обсесивно-компульсивних розладах у дітей

п\неврологічне відділення
СОДКЛ 

І кв. Зав. п\невр.відділ.
СОДКЛ,
лікарі-неврологи
дитячі

Застосування препарату Ліра при 
лікуванні дітей раннього віку з 
органічним ураженням ЦНС із проявами 
порушення мовного розвитку. О.Ю. 
Сухоносова, В.В. Сальникова. Журнал 
«Consiliummedicum». - №8.- Т.9.-2015.- с. 
1-2.

Застосування препарату Ліра при лікуванні
дітей з порушеннями мовного розвитку

п\неврологічне відділення
СОДКЛ 

І кв. Зав. п\невр.відділ.
СОДКЛ,
лікарі-неврологи
дитячі

Применение глиятона в лечении 
нарушений психологического развития у 
детей. Л.Б Литвин. Міжнародний 
неврологічний журнал. - №5 (67). - 2014. -
с.1-3.

Гліятон в лікуванні дітей з
порушеннями психологічного розвитку

п\неврологічне відділення
СОДКЛ 

І кв. Зав. п\невр.відділ.
СОДКЛ,
лікарі-неврологи
дитячі

Український журнал
екстремальної медицини
імені Г. 0. Можаєва, № 1/2012
(В.И.Перцов, В.Н.Клименко,
С И.Воротьшцев, А.К.Подкорытов,
С.К.Кононенко, А.С.Гончаренко)

Принципи використання «Стерофундину»,
як компонент сбалансованої інфузійної
терапії.

Відділення анестезіології та
інтенсивної терапії СОДКЛ

І кв. Лікар 
Іщенко Я.Л. 

Неотложные состояния у детей, 
Ю.В. Вельтищев, Москва 2016 год. 
(Михаил Любко)

Принципи профілактики та терапії
післяопераційної нудоти у дітей
препаратами ондасетрону.

Відділення анестезіології та
інтенсивної терапії СОДКЛ

ІІІ кв. Лікар 
Полоус О.В. 

МОЗУ ХМАПО. Навчальний посібник 
2014 рік

Диференціація ентерококів групи А і групи
В за допомогою чутливості до 
котрилеоксазолу і бацитрацинового тесту

Бактеріологічний відділ 
КДЛ 

IІ кв. Кононова О.І.

Наказ № 170 від 15.04.2005 р. м.Київ 
«Про затвердження методичних вказівок з
мікробіологічної діагностики 
менінгококової інфекції та гнійних 
бактеріальних менінгітів.»

Визначення досліджувального 
мікроорганізму до родини Heamophilus за 
допомогою тесту з сапонімом.

Бактеріологічний відділ 
КДЛ

IIІ кв. Пернакова В.Г.
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Український рефракційний пленер 2017 р.
Конференція за міжнародною участю 
20.10.2017р., м.Київ 

Використання мікро-призм в діагностиці та
лікуванні косоокості. 

Кабінет охорони зору 
СОДКЛ 

на протязі
року 

Лікар
Кугук С.Л. 

Український рефракційний пленер 2017 р.
Конференція за міжнародною участю 
20.10.2017р., м.Київ 

Використання ортокератологічних лінз в 
лікуванні прогресуючої міопії. 

Кабінет охорони зору 
СОДКЛ 

на протязі
року 

Лікар
Кугук С.Л. 

Журнал Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина T.V№3(17) 2015

Застосування препарату кофеїна цитрат
(Пейона) для стимуляції дихання та
ранньої екстубації у недоношених
новонароджених.

Відділення інтенсивної 
терапії новонароджених 
СОДКЛ 

на протязі
року 

Лікар 
Мошик О.І. 

Журнал Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина Т.V№4 2016

Застосування препарату вітаміну К
«Канавіт» у новонароджених з метою
профілактики геморагічної хвороби
новонароджених.

Відділення інтенсивної 
терапії новонароджених 
СОДКЛ 

на протязі
року 

Лікар 
Логоша І.В. 

Журнал Неонатологія Т. VI, № 1(19) 2016 
рік. Персистуюча легенева гіпертензія 
новонароджених. Знаменська Т.К. ст.194.)

Застосування RAM-канюль для проведення
неінвазивної високочастотної осциляторної
вентиляції у дітей з легеневою 
гіпертензією. 

Відділення інтенсивної 
терапії новонароджених 
СОДКЛ 

на протязі
року 

Лікар 
Денисенко Н.В. 

Російський
педіатричний журнал, №5
( стор 57-58), 2015

Досвід лікування гемангіом шкіри   у дітей
Гематологічне відділення 
СОДКЛ І кв. 

Зав. відділенням 
Нікітенко Л.К., 
Лікар Машин С.А. 

Журнал « Онкологія» №3, 2016 Профілактика та лікування грибкових 
інфекцій у дітей з онкогематологічними   
та гематологічними захворюваннями.

Гематологічне відділення 
СОДКЛ 

І кв. Зав. відділенням 
Нікітенко Л.К.

Журнал « Онкологія»
№1,2017

Застосування ентеросгелю з метою 
зниження токсичних ефектів  у 
онкологічних хворих

Гематологічне відділення 
СОДКЛ І кв. 

Зав. відділенням 
Нікітенко Л.К.

Журнал « Онкологія»
№3,2016

Застосування мабтери в лікуванні 
неходжкінських лімфом у діткй

Гематологічне відділення 
СОДКЛ І кв. 

Зав. відділенням 
Нікітенко Л.К.

Журнал « Онкологія» №3,2016 Застосування рекормону   в лікуванні 
симптоматичної анемії хворих з солідними
пухлинами   та онкогематологічними 
захворюваннями.

Гематологічне відділення 
СОДКЛ І кв. 

Зав. відділенням 
Нікітенко Л.К.

Матеріали   науково-практичної 
конференціі «Рефракційний пленер» 2017

Застосування препарату «Кваніл»         в 
лікуванні захворювань зорового нерва

очне відділення СОДКЛ 
на протязі

року 
Зав. відділенням 
Сумцова І.Г. 

Матеріали   науково-практичноі 
конференціі «Рефракційний пленер» 2017

Застосуванн очних   крапель ОМК-2            
в лікуванні амбліопій середнього    та 
високого ступеню

очне відділення СОДКЛ 
на протязі

року 
Зав. відділенням 
Сумцова І.Г. 

Матеріали   науково-
практичної конференціі
«Рефракційний пленер»

Застосування очних   крапель «Лакрісек»    
в лікуванні захворювань рогівки          та 
травмах ока

очне відділення СОДКЛ 
на протязі

року 
Зав. відділенням 
Сумцова І.Г. 
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Ювенільний ідіопатичний артрит за 
редакцією Ярини Бойко, Львів, 2017

Використання біологічної терапії   
(тоцилізумаб,ада-лімумаб) в лікуванні 
ювенільного ревматоїдного артриту 

Кардіологічне  відділення
СОДКЛ

І квартал Обласний кардіолог 
Журавель А.О. 

Жарінов О.Й.
Холтерівське  та  фрагментарне
моніторування ЄКГ, Київ, 2016

Застосування холтерівського моніторингу 
ЕКГ з метою 
виявлення ішемії міокарду у дітей   

Кардіологічне  відділення
СОДКЛ

І квартал Обласний  кардіолог
Журавель А.О.

Журнал  «Травма»  том  18 №4 2017 рік,
стор. 92-97.

Комплексна фізична реабілітація хворих з
диспластичними  деформаціями  колінного
суглобу.

Ортопедо-травматологічне
відділення  СОДКЛ

На протязі
року

Завідувач відділенням
Бабич В. А. 

Журнал  «Травма»  том  18  №4  2017  рік,
стор. 7-15.

Лікування  із  застосуванням  методів
первинного  росту  при  різній  довжині
нижніх кінцівок у дітей.

Ортопедо-травматологічне
відділення  СОДКЛ

На протязі
року

Завідувач відділенням
Бабич В. А. 

Методичні рекомендації
Київ-2015
д.мед.н., проф.Щокін О.В.

Діагностика і лікування вродженої плоско-
вальгусної деформації стоп у дітей.

Ортопедо-травматологічне
відділення  СОДКЛ

На протязі
року

Завідувач відділенням
Бабич В. А. 

 «Карнитин і хронічний гемодіаліз» 
Діалізний альманах 2017 №2 с.179-201

Застосування карнитину прихронічний 
нирковій  недостатності

нефрологічне відділення
СОДКЛ

І-ІVкв. Обл.дит. нефролог 
Богород О.В. 

«Сучасні підходи до комбінованої 
гіпертензивної терапії» ж. Український 
медичний часопис  №3 2017 с.105-109

Використання Тіара Тріо в комплексному 
лікуванні ХНН та гломерулонефриту

нефрологічне відділення
СОДКЛ

І-ІVкв. Обл.дит. нефролог 
Богород О.В. 

Науково  –  методичний  посібник  для
лікарів  «Клінічна  ендокринологія
дитячого та підліткового віку».
 Тронько М.Д. Большова О.В.
 Київ. «Бібліотека здоров’я України»
(с292-297) 2017

Визначення  рівня  антитіл  до  тканини
підшлункової  залози  у  дітей  з  цукровим
діабетом  

нефрологічне відділення
СОДКЛ

ІІІ квартал

Обласний  дитячий
ендокринолог

Український журнал дитячої 
ендокринології . Клінічні  практичні  
настанови Ендокринологічного 
товариства. №3 ( с66-67) 2017

Безперервний  моніторинг  рівня  глюкози
крові.

нефрологічне відділення
СОДКЛ

ІІ  квартал Обласний  дитячий
ендокринолог

Рентгенологічний вісник 3-4(60-61) 
2016р.

Первинна  діагностика  лігаментозної
недостатності  шийного  відділу  хребта  у
дітей.  Уріна  Л.К.,  Уріна  М.А.  УНПЦ
ендокринної  хірургії,  трансплантації
ендокринних органів і тканин МЗ України. 

рентген відділення 
СОДКЛ 

Протягом 
року

Зав.відділенням 
Златнік В.Ф., 
лікар-рентгенолог
Хандога B.C.

Рентгенологічний вісник 3-4(60-61) 2016р Променева діагностика нестабільності 
променево-запясткового суглоба. 
Шармазанова О.П. Харківська медична 
академія післядипломної освіти, м. Харків.

рентген відділення 
СОДКЛ 

Протягом 
року

Зав.відділенням 
Златнік В.Ф., 
лікар-рентгенолог
Хандога B.C.

«Хірургія дитячого віку» №4 2016 рік 
ст 51-57

Сучасний підхід до тактики лікування 
атрезії стравоходу в новонароджених дітей

хірургічне відділення 
СОДКЛ 

IV квартал Дорошенко В.В. 
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Додаток № 6

План підвищення кваліфікації лікарів комунальної установи
Сумська обласна дитяча клінічна лікарня на 2018  рік

№
п/п

Прізвище, ім’я та
по-батькові

Рік
закін
ченн

я
ВУЗу

Посада, по якій
планується
підвищення
кваліфікації  

Дата останньої атестації (отримання
сертифікату) 

Планується на 2018 рік  
 

По спец. По орг ПАЦ Спеціалізаці
я

1 Вощенко Марина 
Аркадіївна

1998
Лікар-невролог 
дитячий

16.05.2014 +
Дитяча неврологія 

2 Гуйва Ольга 
Миколаївна

2002 Лікар педіатр
17.05.2013 + 

Педіатрія 
3

Демченко Тетяна 
Григорівна

1989
Лікар-
гастроентеролг 
дитячий

26.12.2013 +
Дитяча

гастроентерологія
4 Ковтуненко Ганна 

Вячеславівна
2009 Лікар-педіатр 

25.11.2016 +
Педіатрія 

5
Іванова Світлана 
Іванівна

1995 Лікар-лаборант
22.11.2013 +

Клінічна лабораторна
діагностика

6
Мінакова Ніна 
Боримівна 

1981
Завідувач 
відділення, лікар-
педіатр

20.12.2013 +
Педіатрія 

7
Никитенко Ліана 
Кузьмівна

1988
Завідувач 
відділенням, лікар 
гематолог дитячий 

20.12.2013 +
Дитяча гематологія 

8 Одинець Лариса 
Анатолівна

1998
Лікар-
кардіоревматолог

14.03.2014 + Дитяча
кардіоревматологія 

9 Приходько Надія 
Олексіївна

1995
Лікар-нефролог 
дитячийг

24.12.2013 + 
Дитяча нефрологія

10
Сосєдська Діана 
Олександрівна

1996

Завідувац центром, 
лікар гінеколог 
дитячого та 
підліткового віку

13.04.2013 + 
Дитяча  гінекологія
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11
Сіденко Оксана 
Володимирівна

2002 Біолог
22.11.2013 +

Клінічна лабораторна
діагностика

12
Свістєльник Інна 
Вячеславівна

2007 Біолог
+ Клінічна

лабораторна
тдіагностика

13 Тресницька Юлія 
Василівна

2002
Лікар-педіатр-
неонатолог

26.04.2013 + 
Неонатологія 

14
Чудна Ольга Георгіївна 2001

Лікар-гематолог 
дитчяий

06.12.2013 + 
Дитяча гематологія

15
Лобода Тетяна 
Олексіївна

2000
Завідувач 
відділення, лікар-
фізіотерапевт

10.09.2014 +
Фізіотерапія 

16 Шкатула Тетяна 
Євгеніївна

1989
Лікар-офтальмолог 
дитячий

26.12.2013 +
Дитяча офтальмологія

17 Дмитрук Світлана 
Анатоліївна

2006 бактеріолог
05.12.2014 +

бактеріологія
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Додаток №7
План атестації лікарів 

КУ Сумська обласна дитяча клінічна лікарня на 2018 рік

Прізвище, ім’я та по-
батькові 

Рік 
народ
ження 

Місце роботи,
посада, посада по
якій планується

атестація 

Стаж з фаху
атестуємого 

Рік, місяць
попередньої

атестації,
категорія 

Рік, місяць
рекоменд.

ПАЦ
категорія до
атестаціх у

2017

Планує мий вид атестації 
Первинна
атестація 

Переатестація 

1
Голінько Вілерій 
Іванович

1988
Лікар-анестезіолог

дитячий
30 2013,

квітень,
перша 

2017, травень,  
вища

+
Дитяча

анестезіологія 
2

Гуйва  Ольга 
Миколаївна

2002
Лікар-педіатр 16 2013,

жовтень,
перша

+
Педіатрія

3
Демченко Тетяна 
Григорівна

1989
Лікар

гастроентеролог
29 2013,

грудень,
вища

+
Дитяча

гастроентерологія
4

Веселов Андрій  
Володимирович

2010

Лікар ортопед-
травматолог

дитячий

7 2013,
червень,

лікар-
спеціаліст

2017, квітень,
друга

+ дитяча
ортопедія та

травматологія

5
Златнік Василь 
Фрідріхович 

1976
Завідувач

відділенням, лікар
рентгенлаборат 

42 2013,
грудень

вища

2017, листопад,
вища

+
Рентгенологія 

6
Іванова Світлана 
Іванівна

1995

Лікар-лаборант 22 2013,
листопад,

друга

+ 
Клінічна

лабораторна
діагностика

7
Кундіус Ірина 
Вікторівна

2000

Лікар-імунолог
дитячий

5 2013,
березень,

лікар-
спеціаліст

2017, листопад,
друга 

+ 
Дитячий
імунолог  

8
Мінакова Ніна 
Борисівна 

1981
Завідувач

відділення, лікар-
педіатр

37 2013,
грудень,

вища 

+ 
Педіатрія  
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9
Овечкін Вячеслав 
Семенович

1977
Лікар-хірург

дитячий
41 2013,

вересень,
вища

2017, червень,
вища

+ 
Дитяча хірургія  

10
Оношко Марія 
Василівна

2002
Лікар

кардіоревматолог
16 2013,

квітень,
перша 

2017, лютий,
перша

+ дитяча
кардіоревматологія

11
Пернакова Валентина 
Георгіївна

1977
Лікар-бактеріолог 41 2013,

листопад,
вища

+
бактеріологія

12
Приходько Надія 
Олексіївна

1989
Лікар-нефролог 29 2013,

грудень,
вища

+ 
Дитяча нефрологія

13
Ромбовський 
Олександр Сергійович

1973
Лікар-хірург

дитячий
42 2013,

вересень,
вища

2017, липень,
вища 

+ 
Дитяча хірургія

14
Сіденко Оксана 
Володимирівна

2002

біолог 15 2013,
листопад,

друга

+ 
Клінічна

лабораторна
діагностика

15
Сосєдська Діана 
Олександрівна

1996
Лікар- гінеколог 22 2013,

квітень,
перша

+
Дитяча гінекологія

16
Тресницька Юлія 
Василівна

2002
Лікар-педіатр-

неонатолог
16 2013,

квітень,
перша

+
Неонатологія 

17
Чудна Ольга 
Георгіївна

2001
Лікар-гематолог

дитячий
17 2013,

грудень,
перша

+
Дитяча гематологія

18
Шкатула Тетяна 
Євгеніївна

1989
Лікар офтальмолог

дитячий
29 2013,

грудень,
вища

+ 
Дитяча

офтальмологія
19

Шевченко Юрій 
Олександрович

1975
Лікар-хірург

дитячий
43 2013,

липень,
вища

2017, червень,
вища

+ 
Дитяча  хірургія

20 
Шаброва Світлана 
Василівна

1983

Завідувач, лікар-
лаборант

40 2013,
листопад,

вища

+ 
Клінічна

лабораторна
діагностика
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Додаток №8

План – заявка 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

КУ Сумська обласна дитяча клінічна лікарня на 2018 рік

№
п/п

Найменування
циклу 

Кіль-
ть

слух.

П.І.Б. Місце роботи ,
посада

Рік
проход
остан. 
курсів 

Форма навчання Квар-
тал

1 «Організація охорони 
здоров’я» 
Старші сестри 
медичні лікувально-
профілактичних
Установ

4 Горюнова Алла Леонідівна
Гайдарова Олена Григорівна
Ашуба Лариса Михайлівна
Босюк Вікторія Валентинівна

Від. для дітей з ураженням ЦНС ст. с/м
Нефрологічне відділення с/м (резерв)

Опер блок хірург відділення ст.с/м
ВАІТ ст. с/м

2013
2012
2013
2013

Удосконалення 
Удосконалення 
Удосконалення 
Удосконалення

III
III
I
I

2 «Педіатрія»
м/с палат 
новонароджених дітей

12 Ващенко Сергій Іванович 
Рибакова Вікторія Анатоліївна
Лук’яненко Лариса Валеріївна 
Кравченко Ірина Іванівна 
Тес лик Наталія Сергіївна 
Заплюсвічка Маргарита Вікторівна
Бондалетова Світлана  Едуардівна
Євдокимова Олена Олександрівна 
Касаріхіна Людмила Петрівна  
Чередниченко Надія Михайлівна
Максимова Марина Миколаївна
Сита Людмила Миколаївна 

Від. інтенсивної терапії новонароджених с/м

Від. інтенсивної терапії новонароджених с/м
Від. інтенсивної терапії новонароджених с/м

Від. інтенсивної терапії новонароджених с/м
Від. інтенсивної терапії новонароджених с/м
Від. інтенсивної терапії новонароджених с/м
Від. патології новонародж.недонош.дітей с/м

Від. патології новонародж.недонош.дітей с/м

Від. патології новонародж.недонош.дітей с/м

Від. патології новонародж.недонош.дітей с/м
Від. патології новонародж.недонош.дітей с/м
Від. патології новонародж.недонош.дітей с/м

2013
2013
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2013
2011
2013
2013

Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення  
Удосконалення
Удосконалення 
Удосконалення
Удосконалення 
Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення

I
I
I
IV
III
IV
I
IV
I
I
IV
IV
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3 «Педіатрія»
м/с дитячих відділень

9 Клешня Олександра Олександрівна
Скрипченко Світлана Дмитрівна
Харченко Юлія Вікторівна
Донченко Галина Миколаївна
Артеменко Олександра Миколаївна
Алексієнко Катерина Миколаївна
Крамська Рита Юріївна
Маслак Тетяна Валеріївна 
Олійник Лариса Михайлівна

Пуль монологічне відділення, с/м
Пуль монологічне відділення с/м
Гематологічне відділення с/м
Від. для дітей з ураженням ЦНС с/м
Від. для дітей з ураженням ЦНС с/м
Кардіоревматологічне від. с/м
Кардіоревматологічне від. с/м
Нефрологічне відділення с/м
Нефрологічне відділення с/м

2013
2013
---

2013
2013
---
---

2012
2013

Удосконалення
Удосконалення
Спеціалізація 
Удосконалення
Удосконалення
Спеціалізація 
Спеціалізація
Удосконалення
Удосконалення

I
IV
III
III
I
I
IV
I
III

4 «Фізіотерапія»
м/с фізіотерапевтич. 
відділень і кабінетів 

2 Андрусяк Ірина Василівна
Торяник Наталія Миколаївна

Фізіотер.від. с/мед 
Фізіотер.від. с/мед

2013
2009

Удосконалення 
Удосконалення 

I
III

5 Амбулаторно – 
поліклінічна справа 

1 Ревенко Олена Миколаївна Поліклін. від. с/м каб. ФД 2013 Удосконалення II

6 Бактеріологія 2 Шаповаленко Аліна Геннадіївна
Заєць Олена Анатоліївна

КДЛ бак. лаборант
КДЛ бак. лаборант

---
2010

Спеціалізація 
 Удосконалення 

IV
IV

7 «Лікувальний масаж» 1 Єгарміна Юлія Русланівна Фізіотер.від. с/мед з масаж 2013  Удосконалення IV

8 «Клінічна 
діагностика»
лаборанти (ф- лабор) 
клінічних лабораторій

2 Стрілець Віта Іванівна
Васильченко Тетяна Юріївна

КДЛ лаборант
КДЛ лаборант

2013
2013

Удосконалення 
Удосконалення

I
I

9 Офтальмологія 1 Бирченко Галина Вікторівна Офтальмологічне відділення с/м 2013 Удосконалення II

10 «Травматологія та 
ортопедія»
м/с травматогічних 
відділень

4 Шаповаленко Вікторія Михайлівна
Фалько Неля Єгорівна
Зайченко Любов Петрівна
Євтушенко Дарія Миколаївна

Орт.-тр.від. с/м перев.
Орт.-тр.від. с/м
Орт.-тр.від. с/м
Орт.-тр.від. с/м

2013
2013
2013
---

Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення
Спеціалізація

III
I
I
II

11 Анестезіологія та 7 Калашникова Тетяна Сергіївна ВАІТ  с/м анестез. 2013 Удосконалення  I
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реанімація Голуб Катерина Василівна
Новакова Альона Валеріївна
Шубенко Марина Володимирівна
Лобза Інна Дмитрівна
Ященко Тетяна Володимирівна
Горох Наталія Вадимівна

ВАІТ  с/м анестез.
ВАІТ  с/м
ВАІТ  с/м
ВАІТ  с/м
ВАІТ  с/м
ВАІТ  с/м

2013
2013
2013
---
---
---

Удосконалення 
Удосконалення
Удосконалення
Спеціалізація
Спеціалізація
Спеціалізація

II
I
II
IV
IV
IV

12 Оторинолярингологія 1 Ревенко Алла Валентинівна Поліклін. від. с/м ЛОР каб. 2013 Удосконалення I

13 «Хірургія» 
м/с хірургічних 
відділень та кабінетів

2 Ващенко Світлана Анатоліївна
Ярмак Ольга Юріївна

Хірург.від. с/мед. процед.
Хірург.від. с/мед.

2013
---

Удосконалення
Спеціалізація 

I
IV

14 «Хірургія» 
операційні та старші 
операційні медсестри 

2 Бабченко Ганна Григорівна
Самойленко Наталія Григорівна

Хірург.від. с/мед. операційна
Орт.-тр.від. с/м операційна

2013
2013

Удосконалення 
Удосконалення 

III
III

15 «Рентгенологія» 2 Дермельова Світлана Миколаївна
Кірічок Вікторія Володимирівна

Рентгенолаборант 
Рентгенолаборант 

2013
2013

Удосконалення 
Удосконалення 

I
I

16 Інфекційні хвороби 5 Фесюн Олена Валентинівна
Алімаскіна Олена Анатоліївна
Гордієнко Олена Євгенівна
Рудь Світлана Павлівна
Абдаладзе Аліна Василівна

Інфекційно – боксоване від. с/м
Інфекційно – боксоване від. с/м
Інфекційно – боксоване від. с/м
Інфекційно – боксоване від. с/м
Інфекційно – боксоване від. с/м

2013
2013
2013
2011
2013

Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення
Удосконалення

II
II
IV
II
IV

17 Функціональна 
діагностика 

1 Семенко Аліна Миколаївна Поліклін. від. с/м каб. ФД 2013 Удосконалення II

18 Медичні сестри з 
дієтичного харчування

1 Курені нова Аліна Сергіївна Дієтсестра 2013 Удосконалення II

19 Медична статистика 1 Глухова Алла Віталіївна Медичний статистик 2014 Удосконалення II
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Додаток №9          
План

проходження атестації молодшими спеціалістами з медичною освітою
КУ СОДКЛ на 2018 рік

№ П.І.П. місце роботи,
займана посада

загальний
стаж роботи

стаж роботи по
спеціальності

рік,місяць,
число

попередньої
атестації

проходження
курсів

план атестації

первинна переатестація

1. Набока Лариса 
Миколаївна

Інфекційно - боксове
відділення 

Ст.с/м

20 років 14 років 28.11.2013
Вища

атестат. кат.

30.10.17рік підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
28.11.18

2. Вензлицкая Алла 
Миколаївна

Інфекційно - боксове
відділення 

с/м

10 років 10 років 15.04.2013
ІІ атестаційна

категорія
.

13.03.15 р. - І атестаційна
категорія 
12.04.18

3. Абдаладзе Аліна 
Василівна

Інфекційно - боксове
відділення 

с/м

6 років 5 років --- 11.10.13 р. ІІ атестаційна
категорія
03.12.18

4. Артеменко 
Олександра 
Миколаївна

Відділення для дітей
з ураженням ЦНС

с/м

45 років 45 років 15.04.2013
Вища

атестат. кат.

08.02.13 рік - підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
12.04.18

5. Донченко Галина 
Миколаївна

Відділення для дітей
з ураженням ЦНС

с/м

28 років 28 років 02.12.13
Вища

атестат. кат.

09.09.13 рік підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
03.12.18

6. Новітченко Тетяна
Валеріївна

ВІТН 
м/с

21 рік 21 рік 06.12.2013 
Вища

атестат. кат.

27.02.17 рік - підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
03.12.18

7. Муравщик ВІТН 23 роки 23 роки 03.12.2013 22.03.16 рік - підтвердження
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Вікторія 
Анатоліївна

с/м Вища
атестат. кат

вищої 
 атестаційної

категорії
03.12.18

8. Тес лик 
Олександра 
Всилівна

ВІТН 
с/м

10 років 10 років 15.04.2013
ІІ атестаційна

категорія

27.02.17 рік - I атестаційна
категорія
12.04.18

9. Чибіряк Антоніна 
Іванівна

Гематологічне
відділення

Ст.с/м

32 років 30 років 27.02.2013
Вища

атестат. кат

30.10.17 рік - підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
27.02.18

10. Тернюк Олена 
Геннадіївна

Гематологічне
відділення

с/м

35 років 35 років 15.04.2013
Вища

атестат. кат

31.08.15рік - підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
12.04.18

11. Мозуль Надія 
Іванівна

Приймальне
відділення

Ст. с/м

30 років 28 років 07.11.2013
Вища

атестат. кат

10.04.17рік підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
07.11.18

12. Драновська 
Людмила Іванівна

Приймальне
відділення

с/м

29 років 26 років 05.12.2013
Вища

атестат. кат

09.02.15рік підтвердження
вищої 

 атестаційної
категорії
03.12.18

13. Іванцова Анжеліка
Володимирівна

Приймальне
відділення

с/м

11 років 10 років       02.10.2013
II атестат. кат.

07.09.17рік I атестаційна
категорія
02.10.18

14. Білоконь Олена 
Миколаївна

нефрологічне
відділення 

Ст. с/м

28 років 28 років 24.12.2013
Вища

атестат. кат.

10.05.16рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
24.12.18

15. Ашуба Лариса хірургічного 47 років 31 рік 04.12.2013 04.03.13 рік - підтвердження
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Михайлівна відділення
Ст. операційна с/м

Вища
атестат. кат.

вищої
атестаційної

категорії
04.12.18

16. Гончаренко 
Валентина 
Володимирівна

хірургічне
відділення 
опер.с/м

45 років 30 років 15.04.2013
Вища

атестат. кат.

17.02.17 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
12.04.18

17. Сапегіна Вікторія 
Вікторівна

хірургічне
відділення 
опер. с/м

5 років 5 років --- 22.06.15 рік ІІ атестаційна
категорія

27.04.18
18. Григоренко 

Катерина 
Сергіївна

хірургічне
відділення 
опер. с/м

19 років 11 років       13.10.2010
II атестат. кат.

27.10.14 рік - I атестаційна
категорія
25.07.18

19. Клешня 
Олександра 
Олександрівна

пуль монологічне
відділення 

с/м

22 роки 22 роки 02.10.2013
          Вища

атестат. кат.

Планується
I квартал
2018рік

- підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
02.10.18

20 Скиданенко 
Тетяна 
Володимирівна

пуль монологічне
відділення 

с/м

25 років 5 років --- Жовтень
2013

ІІ атестаційна
категорія

12.04.18
21. Мартищенко 

Олена Савівна
кардіологічне

відділення 
ст. с/м

43 роки 43 роки 25.04.2013
          Вища

атестат. кат.

24.04.17 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
25.04.18

22. Комлик Оксана 
Миколаївна 

ВАІТ 
с/м

26 років 26 років 02.12.2013
          Вища

атестат. кат.

2017 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
03.12.18

23. Шубенко Марина 
Володимирівна

ВАІТ 
с/м

14 років 14 років 19.10.2013
II атестат. кат.

30.09.17 рік - I атестаційна
категорія 
12.04.18

24. Заруба Наталія ВАІТ 15 років 15 років 02.10.2013 31.10.16 рік - вища
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Вікторівна  с/м I атестат. кат. атестаційна
категорія 
02.10.18

25. Єрмоліна Оксана 
Вікторівна

ВАІТ 
с/м

19 років 9 років 15.04.2013
II атестат. кат.

28.09.15 рік - I атестаційна
категорія 
12.04.18

26. Калашникова 
Тетяна Сергіївна

ВАІТ
 с/м

15 років 11 років 15.04.2013
II атестат. кат.

25.02.13 рік - I атестаційна
категорія 
12.04.18

27. Бондалетова 
Світлана 
Едуардівна

ВПННД
 с/м

27 років 27 років 04.12.2013
Вища атестат.

кат.

07.03.13 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
03.12.18

28. Зиміна Мирослава 
Романівна

ВПННД
 с/м

13 років 13 років 04.12.2013
I атестат. кат.

14.10.16 рік - вища
атестаційна

категорія
03.12.18

29. Покас Євгенія 
Анатоліївна

ВПННД
с/м

11 років 11 років      21.09.2013
II атестат. кат.

06.11.15 рік - I атестаційна
категорія 
02.10.18

30. Усик Наталія 
Миколаївна

ЛОР відділення
Ст.с/м

18 років 7 років 02.10.2013
I атестат. кат.

25.01.16 рік - вища
атестаційна

категорія
02.10.18

31. Іванченко Юлія 
Іванівна

ЛОР відділення
Опер.с/м

16 років 5 років 07.10.2013
I атестат. кат.

15.05.13 рік - вища
атестаційна

категорія
02.10.18

32. Сенченко Ірина 
Іванівна

офтальмолог
відділення
перев. с/м

32 роки 32 роки 15.04.13
Вища

атестат. кат.

28.03.16 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
12.04.18

33. Потапова Наталія 
Миколаївна

офтальмолог
відділення

с/м

17 років 17 років 07.08.2013
I атестат. кат.

29.09.08рік
(планується

на 2018)

- вища
атестаційна

категорія
25.07.18

34. Васильченко лаборант КДЛ 26 років 26 років 29.07.2013 Планується - підтвердження
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Тетяна Юріївна           Вища
атестат. кат.

на 2018 вищої
атестаційної

категорії
25.07.18

35. Шамрай Аліна 
Дмитрівна

лаборант КДЛ 5 років 5 років
(прийнята
01.08.13)

2016 ІІ атестаційна
категорія

02.10.18
36. Бикова Галина 

Анатоліївна
ортопедо-

травматичне
відділення

ст. с/м

32 роки 32 роки 27.02.2013
Вища

атестат. кат.

30.10.17 - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
27.02.18

37. Фалько Неля 
Єгорівна

ортопедо-
травматичне
відділення

с/м

50 років 50 років 15.04.2013
Вища

атестат. кат.

2013 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
12.04.18

38. Зайченко Любов 
Петрівна

ортопедо-
травматичне
відділення

с/м

40 років 40 років 15.04.2013
Вища

атестат. кат..

11.03.13 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
12.04.18

39. Голованьова 
Олена Григорівна

ортопедо-
травматичне
відділення

с/м

28 років 28 років 02.12.2013
Вища

атестат. кат..

16.03.15 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
03.12.18

40 Шкір ман Наталія 
Іванівна

ортопедо-
травматичне
відділення

с/м

32 роки 32 роки 02.12.2013
Вища

атестат. кат..

07.04.14 - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
03.12.18

41. Звегінцева 
Світлана 
Євгенівна

ортопедо-
травматичне
відділення

с/м

57 років 57 рік 02.12.2013
Вища

атестат. кат.

09.12.15 рік - підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
03.12.18

42. Полянська Тетяна лаборант КДЛ 13 років 13 років 28.04.2011 2017 рік - I атестаційна
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Сергіївна II атестат. кат. категорія
25.07.18

43. Міщенко Яна 
Миколаївна

приймальне
відділення

с/м

10 років 10 років      . 11.04.16 рік II
атестаційна

категорія
03.12.18

44. Абрамова Анна 
Іванівна

ФТВ 
Ст.с/м 

41 рік 40 років 25.04.2013
Вища

атестат. кат.

05.05.17 рік підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
28.04.18

45. Єгарміна Оксана 
Миколаївна

ФТВ 
с/м масажист

27років 27 років 15.04.2013
Вища

атестат. кат.

19.02.16 рік підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
12.04.18

46. Крісанова Тетяна 
Іванівна

ФТВ
 с/м

23 роки 23 роки 05.12.2013
Вища

атестат. кат.

10.05.16 рік підтвердження
вищої

атестаційної
категорії
03.12.18

47. Харченко Віталія 
Миколаївна

ФТВ 
с/м

12 років 12 років 24.09.2010
II атестат. кат.

17.03.17 рік I атестаційна
категорія 
02.10.18

48. Єгарміна Юлія 
Романівна

ФТВ 
с/м масажист

5 років 5 років Планується
на 2018

II
атестаційна

категорія
03.12.18

49. Федоненко Алла 
Сергіївна

ФТВ 
с/м

6 років 6 років . Планується
на 2018

II
атестаційна

категорія
12.04.18

50. Сухенко Юлія 
Олексіївна

Інфекційно –
боксоване
відділення 

с/м

9 років 9 років 11.04.16 рік II
атестаційна

категорія
12.04.18

51. Клюшник Оксана поліклінічне 30 років 30 років 14.04.2013 29.02.16 рік  підтвердження
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Олександрівна відділення с/м Вища
атестат. кат.

вищої
атестаційної

категорії
12.14.18
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Додаток №10
ПЛАН-ГРАФІК

планово-консультативних  виїздів в
лікувально-профілактичні  заклади  області

№ Куди  планується виїзд Термін
виконання

Контроль за
виконанням

Відмітка про  виконання

1 Глухівська ЦРЛ Березень
Жовтень

Заст. з ОМР

2 Лебединська ЦРЛ Березень
Жовтень 

Заст. з ОМР

3 Сумська ЦРЛ Березень
Вересень

Заст. з ОМР

Охтирська ЦРЛ Лютий
Вересень

Заст. з ОМР

4 Кролевецька ЦРЛ Квітень
Жовтень 

Заст. з ОМР 

5 Білопільська ЦРЛ Березень
Жовтень 

Заст. з ОМР

Л.Долинська ЦРЛ Лютий  
Вересень

Заст. з ОМР

6 Недригайлівська ЦРЛ Лютий 
Вересень

Заст. з ОМР

7 С.Будська ЦРЛ Квітень
Вересень

Заст. з ОМР

8 Ямпільська ЦРЛ Квітень
Вересень

Заст. з ОМР

9 Тростянецька ЦРЛ Лютий 
Вересень

Заст. з ОМР

10 Буринська ЦРЛ Квітень 
Листопад

Заст. з ОМР

11 В.Писарівська ЦРЛ Травень
Листопад 

Заст. з ОМР

12 Краснопільська ЦРЛ Травень 
Листопад 

Заст. з ОМР

13 Путивльська ЦРЛ  Квітень 
Листопад

Заст. з ОМР

14 Роменська ЦРЛ Травень
Листопад 

Заст. з ОМР

15 Шосткінська ЦРЛ Квітень 
Жовтень 

Заст. з ОМР

16 Конотопська ЦРЛ Травень
Листопад

Заст. з ОМР

55



                                                                                                                                                          
  Додаток 11

ПЛАН 
 сестринських конференцій 

№ Тематика сестринських
конференцій

Дата
провед.

Відповідальний Відмітка про
виконання

1. Надання невідкладної медичної 
допомоги в педіатрії (наказ МОЗ 
№ 437,916)

січень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

2. Роль медичної сестри у лікувальному 
процесі та догляд за тяжкохворими 
пацієнтами

лютий Лікар-неонат.
Кірой О.І.

3. Грудне вигодовування та «тепловий 
ланцюг». Роль медичної сестри у 
лікуванні та догляді за 
новонародженими

березень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

та лікар-
епідеміолог

4. Ятрогенні захворювання. 
Профілактика.

квітень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

та лікар-
епідеміолог

5. Особливо-небезпечні захворювання. 
Практичне навчання забору матеріалу 
на дослідження при холері

травень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

та лікар-
епідеміолог

6. Роль медичної сестри у профілактиці 
в/лікарняного інфікування пацієнтів. 
Парентеральні інфекції.

червень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

та лікар-
епідеміолог

7. Обіг наркотичних на психотропних 
препаратів (нормативна база) 

липень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

8. Медичні відходи. Роль медичної 
сестри у проведенні стерилізаційних 
заходів

серпень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

та лікар-
епідеміолог

9. Медична етика та деонтологія. Роль 
ст.. с/м у дотриманні психологічного 
благополуччя у колективі та роль 
наставництва.

вересень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

10. Правові аспекти у роботі медичної 
сестри. Грип. Його профілактика.

жовтень Заст.гол.лікаря з
медсестринства

та лікар-
епідеміолог

11. Інфузійна терапія. Проведення гемо 
трансфузії. Роль медичної сестри та 
особливості проведення тривалої 
інфузійної терапії.

листопад Лікар-трансфуз.
Чудна О.Г.

12. Невідкладні стани. Особливості 
проведення ШВЛ у новонароджених 
та дітей раннього віку.

грудень Заст.гол.лікаря з
медсестринства,

зав. ВАІТ 
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               Додаток №12

                 ПЛАН

засідань Ради медичних сестер 
КУ Сумська обласна дитяча клінічна лікарня 

на 2018 рік
№ Заплановані заходи Термін

виконання
Відповідальний Відмітка про

виконання
1 Заслухати виконання плану роботи за 

минулий рік, та визначити основні 
напрямки роботи на поточний рік. 

Січень Рада м/с

2 Заслухати звіт голови сектору по 
підвищенню кваліфікації з питань 
якості підготовки сестринських 
конференцій у відділеннях лікарні. 

Лютий Сектор 
підвищення 
кваліфікації 

3 Заслухати на засіданні Ради медичних 
сестер дотримання етико-
денотологічних норм поведінки в 
відділенні інфекційно-діагностичному, 
ортопедо-травматологічному з 
запрошенням осіб, що зазначені в 
скаргах батьків. 

Березень Голова ради 

4 Визначити план дій, щодо святкування 
Дня медичної сестри.

Квітень Голова та члени 
Ради м/с

5 Взяти участь у святкуванні 
Міжнародного Дня медичної сестри. 

Травень Голова Ради 

6 Заслухати та обговорити стан 
підготовки співробітників лікарні до 
акредитації лікарні на звання «Лікарня 
доброзичлива до дитини» 

Червень Рада м\сестер 

7 Заслухати звіт про роботу виробничого 
сектору, вказати на основні напрямки 
роботи. 

Липень Голова 
виробничого 
сектору 

8 Провести аналіз забезпеченості тестами
контролю стерилізації, дез. засобами, 
засобами індивідуального захисту в 
відділеннях неонатального профілю. 

Серпень Рада м\сестер 

9 Заслухати відповідальну особу 
Глухову А.В., з питань забезпечення 
закладу основними медикаментами 
«невідкладної допомоги» 

Вересень Голова ради 

10 Проаналізувати проведення ротації 
дезінфекційних засобів в відділення 
хірургічного профілю. 

Жовтень Голова ради 

11 Заслухати на Раді медичних сестер 
роботу сектору по харчуванню. 
Висвітлити зауваження, що мали місце 
при перевірках з початку року. 

Листопад Сектора по 
харчуванню 

12 Підвести підсумки роботи 
приймального відділення в частині 
забезпеченості розхідними матеріалами 

Грудень Голова Ради 

 57



та надання невідкладної медичної 
допомоги. 

Додаток №13

ПЛАН-ГРАФІК
роботи  лікарні

№ заходи день тижня години

1 Оперативна нарада у головного  лікаря 2 четвер
щомісячно

14.00 - 15.00

2 Засідання медради 3 вівторок
щомісячно

14.00 – 16.00

3 Клінічна конференція            4 середа
щомісячно

14.00 – 16.00

4 Патологоанатомічна конференція 3 середа 14.00 – 16.00

5 Засідання  комісії  з  інфекційного
контролю

2 понеділок
щомісячно

14.00 – 15.00

6 Засідання  школи  управління лікарні 4-й вівторок, ІІ місяця
кварталу

14.00 – 15.00

7 Засідання Ради  сестер 3 понеділок
щомісячно

14.00 – 15.00

8 Оперативна нарада старших медсестер 1 середа
щомісячно

14.00 – 15.00

9 Сестринська конференція 4 четвер
щомісячно

15.00 – 16.00

10 ЛКК 1 п’ятниця 
щомісячно

14.00 – 15.00

11 Оперативна  нарада  з   сестрами
господарками

1 п’ятниця
щомісячно

13.00 – 13.30

12 Рада по  харчуванню 3 вівторок
щоквартально

14.00 – 15.00
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Додаток №14

ІНФОРМАЦІЯ
яка надходить до головного лікаря   з основних питань роботи

медичного закладу та медичного забезпечення.

№ Вид інформації Звідки  надається
інформація

Періодичність  надання

Щоденна інформація

1 Сигнальне  донесення  по
лікарні  про  ліжковий  фонд
та переміщення по .лікарні

приймальне 
відділення

08.00

2 Дані про тяжко хворих дітей
по лікарні

черговий лікар 08.00

3 Дані про тяжко хворих дітей
по області

ЦРЛ 12.00

4 Реєстраційні   талони  на
померлих

ЛПЗ області 16.00

5 Дані про померлих дітей від
0  до  17  років  в  районах
області

ЛПЗ області 10.00

6
Летальність по лікарні

чергові лікарі 08.00

Щотижнева інформація

1
Контроль  виконання
планових  заходів,   наказів,
контрольних документів

діловод  16.00

Щомісячна  інформація

1 Основні   показники
діяльності  лікарні стат.  відділ лікарні

5 числа  місяця, наступного
за  звітним

2 Дані   про   кількість
пролікованих   хворих   з
сільської  місцевості. 

стат.  відділ лікарні
5 числа  місяця, наступного

за  звітним

3 Використання   бюджетних
асигнувань   за   поточний
місяць

головний  бухгалтер
5 числа  місяця, наступного

за  звітним

4 Аналіз  малюкової  
смертності 

ОМВ 10 числа  місяця,
наступного  за  звітним

5 Аналіз  роботи  виїзної  
неонатальної бригади 

зав. ВІТН 5 числа  місяця, наступного
за  звітним

6 Виконання  плану  роботи  
лікарні 

ОМВ 5 числа  місяця, наступного
за  звітним

7 Функція  лікарської  посади зав. консультативною
поліклінікою

5 числа  місяця, наступного
за  звітним

8 Плинність  кадрів начальник відділу
кадрів

5 числа  місяця, наступного
за  звітним
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Щоквартальна  інформація
1 Аналіз   діяльності   лікарні

за  квартал  по  відділеннях,
службах,   консультативної
поліклініці

ОМВ 10 числа  місяця,
наступного  за  звітним

2 Аналіз   виїзної   роботи
спеціалістів  СОДКЛ ОМВ 15 числа  місяця,

наступного  за  звітним
3 Аналіз  малюкової  

смертності  по  причинах  і 
періодах.

ОМВ 10 числа  місяця,
наступного  за  звітним
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Додаток № 15

РОЗПОДІЛ
обов’язків  по керівництву між головним лікарем та його заступниками

 головний лікар
- здійснює загальне керівництво лікарнею;
- відповідає за фінансове забезпечення закладу;
- несе відповідальність за підбір, розподіл кадрів;
- контролює діяльність господарської служби;
- відповідає за матеріальне забезпечення лікарні;
Гапієнко О.І. заступник головного лікаря з медчастини
Відповідає:
- за організацію лікувально-діагностичного процесу в лікарні;
- раціональне використання медичного обладнання та медикаментів;
- забезпечує дотримання санітарно-епідемічного режиму в лікарні;
- відповідає за якість лікувального харчування в лікарні;
- здійснює контроль за роботою середнього медичного персоналу;
- за втілення в роботу відділень лікарні новітніх технологій;
- за якість надання екстреної медичної допомоги у  відділеннях хірургічного та соматичного
профілю;
Шкрьоба В.П.  заступник головного лікаря з  оргметодроботи.
Відповідає:
-  за  організаційно -  методичну роботу по керівництву лікувально-профілактичних закладів
області;
- за організаційно - методичну роботу обласних фахівців в районах області;
- за організацію планово – консультативної допомоги районам області; 
- складає і контролює виконання плану оргзаходів лікарні;
- розробляє заходи, направлені на покращання здоров’я дитячого населення області;
- несе відповідальність за достовірність  статистичної звітності в лікарні;
Оводенко В.В. заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи
Відповідає: 
-  за організацію надання консультативної допомоги дітям області;
- раціональне використання медичного обладнання поліклініки;
- забезпечує дотримання санітарно-епідемічного  режиму в поліклініці;
- здійснює контроль за роботою середнього медичного персоналу поліклініки;
- здійснює контроль за роботою денних стаціонарів області;
- за організацію і контроль за мед. забезпеченням юнаків призовного віку4
Сташко О.В. заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності
Відповідає:
-  за  організацію  експертизи  тимчасової  непрацездатності  у  лікарні  та  лікувально-
профілактичних закладах області, які надають медичну допомогу дитячому населенню
- очолює лікарсько – консультативну комісію;
- очолює обласну  сан – курортну  відбіркову комісію;
Прядко 0.І. заступник  головного  лікаря з економічних питань
Відповідає:
- за комплексний економічний аналіз діяльності лікарні;
-  за  організацію  раціональної  фінансово  -  господарської  діяльності  лікарні,  раціональне
використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів;
-  здійснює контроль  за  додержанням фінансової  дисципліни,  витратами фонду  заробітної
плати, тарифікацію медичних  працівників;
Вечерко Л.О.  заступник головного  лікаря з месестринства 
Відповідає за: 

- правильність розстановки середнього та молодшого медичного персоналу лiкарнi, складання
та виконання графiкiв роботи;
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- роботу середнього та молодшого медичного персоналу з догляду i обслуговуванню  хворих
шляхом проведення регулярних обходів вiддiлень у денний  та нічний час;
- правильність та чітке виконання середнім медичним персоналом лікарських призначень;
- санiтарно-гiгiєнiчне утримання вiддiлень лiкарнi, одягу та білизни хворих;
- своєчасність та якість дезiнфекцiї приміщення, де знаходилися iнфекцiйнi хворі;
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