Основні напрямки діяльності
Комунальної 1-ої міської поліклініки у 2017 році
Організація роботи Комунальної 1-ої міської поліклініки у 2017 році буде
спрямована на реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я шляхом
виконання:
- Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ ,,Основи законодавства України про
охорону здоров’я” (зі змінами);
- Закону України від 07.07.2011 № 3611-VI ,,Про внесення змін до Основ
законодавства України про охорону здоров’я”;
- Закону України від 12.12.1991 № 1972-XII ,,Про протидію
поширенню
хвороб,
зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист
людей, які живуть з ВІЛ” зі змінами;
- Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ ,,Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” зі змінами та доповненнями;
- Закону України від 21.03.1991 № 875-ХІІ ,,Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні”;
- Закону України від 02.10.1992 №2657-ХІІ ,,Про інформацію”, зі змінами: від
06.04.2000 № 1642- ІІІ Закону України ,, Із змінами та доповненнями”
від 13.01.2011 № 2938- VІ,, Про внесення змін до Закону України,,Про інформацію”;
- Закону України від 24.02.1994 №4004 – ХІІ ,,Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”;
Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР ,,Про наркотичні засоби, психотропні
речовини, і прекурсори”;
- Закону України від 08.07.1999 №863-XIV із змінами і доповненнями ,,Про обіг
в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”;
- Закону України від 04.04.1996 № 123/96-ВР ,,Про лікарські засоби” із змінами та
доповненнями;
- Закону України від 02.10.1996 № 39396-ВР ,,Про звернення громадян” зі змінами:
від 14.02.2008 № 7960/1/1 – 08 ,,Про звернення громадян”;
- Закону України від 02.10.1998 № 2657-ХІІ ,,Про інформацію”;
- Закону України від 11.02.1998 № 113/98- ВР ,,Про метрологію та метрологічну
діяльність” зі змінами;
Закону України від 01.05.1999 № 1105-ІУ ,,Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності” зі змінами та доповненнями;
- Закону України від 22.02.2000 № 1489-III ,,Про психіатричну допомогу” зі змінами;
- Закону України від 01.06.2000 № 1775-III ,,Про ліцензування певних видів
господарської діяльності”;
- Закону України від 06.04.2000 № 1645-IІІ ,,Про захист населення від інфекційних
хвороб” із змінами та доповненнями;
Закону України від 11.01.2001 № 2240-ІІІ ,,Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням” зі змінами та доповненнями;
- Закону України від 24.02.2001 № 2402-ІІІ ,,Про охорону дитинства” зі змінами та
доповненнями;
- Закону України від 05.06.2003 № 913-IV ,,Про захист населення від інфекційних
хвороб” із змінами та доповненнями;
- Закону України від 06.10.2005 № 2961-IV ,,Про реабілітацію інвалідів в Україні” зі
змінами;
- Закону України від 04.09.2008 № 375-VI ,,Про оздоровлення та відпочинок дітей”;
- Закону України від 04.09.2008 № 375-VI ,,Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі
змінами);
1

- Закону України від від 01.06.2010 №2297 –VІ ,,Про захист персональних даних” зі
змінами;
- Закону України від 13.01.2011 №2939-VI ,,Про доступ до публічної інформації” зі
змінами;
- Закону України від 07.07.2011 № 3611-VІ ,,Про виконання змін до Основ
законодавства України про охорону здоров’я”;
- Закону України від 22.03.2012 № 4565- VІ ,,Про внесення змін до ЗУ ,,Про протидію
захворюванню на туберкульоз” та інших законодавчих актів України;
- Закону України від 14.10.2014 № 1700-VIІ ,,Про запобігання корупції” зі змінами;
- Закону України від 28.12.2014 № 77-VІІІ ,,Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці”;
- Закон України від 12.04.2016 № 1078- VІІІ, 12.05.2016 № 1356- VІІІ ,,Про публічні
закупівлі”, зі змінами.
Стратегія роботи Комунальної 1-ої міської поліклініки та розвиток системи
надання медичної допомоги населенню визначається у напрямку постійного
підвищення ефективності процесів управління та якості роботи
структурних підрозділів і передбачає реалізацію заходів за такими
напрямками:
- проведення активної демографічної політики, скерованої на охорону материнства і
дитинства, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я;
пріоритетний розвиток ПМД, удосконалення надання медичної допомоги на засадах
сімейної медицини, подолання диспропорції у розвитку первинної і спеціалізованої
медичної допомоги;
- удосконалення процесу управління на основі інформатизації закладу, створення
сучасної системи інформаційного забезпечення та практичне впровадження єдиного
інформаційного поля системи медичної допомоги поліклініки;
- формування системи моніторингу стану здоров’я населення, діяльності
структурних підрозділів та контролю якості медичної допомоги;
- впровадження у практику роботи відділень сучасних медичних технологій,
ефективних методів діагностики та лікування хвороб;
- комплексний підхід до управління якістю медичної допомоги шляхом клінічного
аудиту, розробки індикаторів якості, стандартизації всіх складових медичного
обслуговування, внутрішнього контролю, аналізу задоволення пацієнтів отриманою
медичною допомогою, безперервного підвищення кваліфікації лікарів, створення
економічної мотивації для покращення якості медичних послуг залежно від обсягу і
якості наданої медичної допомоги;
- структурна реорганізація закладу з метою розмежування медичної допомоги між
первинним і вторинним рівнями;
- забезпечення доступності медичної допомоги для соціально-незахищених
верств населення, дітей, підлітків, вагітних, ветеранів війни, людей похилого віку, осіб
з обмеженими фізичними можливостями, постраждалих від аварії на ЧАЕС, інвалідів І
і ІІ групи;
- забезпечення надання медичної допомоги учасникам АТО, у т.ч. організація їх
медичної, соціальної та психологічної реабілітації;
- забезпечення надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам та
реалізації їх прав у галузі ,,Охорона здоров'я”;
- удосконалення роботи амбулаторно-поліклінічної служби, широке впровадження
стаціонарзамінних технологій, ведення диспансерного нагляду за здоровими і хворими
людьми;
- здійснення комплексу заходів з профілактики, поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу
та інших інфекційних захворювань;
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- зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення медичною апаратурою та
обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій;
- поповнення матеріально-технічних засобів медичної служби цивільної оброни та
покращення її організації для забезпечення медичної допомоги при надзвичайних
ситуаціях;
- забезпечення загальнодержавної політики у сфері охорони праці, встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних
захворювань і аварій;
- пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня санітарно-гігієнічних
знань громадян з метою запобігання захворювань та залучення широких верств
населення до збереження та зміцнення власного здоров’я.
Для реалізації зазначених завдань адміністрація Комунальної 1-ої міської
поліклініки у 2017 році планує здійснити наступні заходи:
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№
п/п

Назва заходів

1

2

1.

Узагальнити результати роботи установи
та підвести підсумки діяльності поліклініки
2016 року щодо забезпечення населення
медичною
лікувально-профілактичною
допомогою та ефективності використання
ресурсів.

січень

2.

Звітувати управлінню охорони здоров’я
ЛМР за результатами надання населенню
медичної
лікувально-профілактичної
допомоги та ефективності використання
ресурсів.
Провести підсумкову медичну раду за
результатами
діяльності установи
з
визначеними висновками, недоліками,
проблемами
та
заходами
щодо
покращення
стану
забезпечення
населення медичною допомогою в 2017
році.
Провести підсумкові наради в структурних
підрозділах поліклініки з поглибленим
аналізом
роботи
та
заходами
визначеними на 2017 рік.
За результатами оцінки стану здоров’я
населення та основних показників роботи
визначити рейтинг діяльності структурних
підрозділів, окремих дільниць, лікарів –
спеціалістів.
Розробити та затвердити:
- плани роботи заступників головного
лікаря,
завідувачів
відділеннями,
структурними підрозділами та кабінетами.

січень

3.

4.

5.

6.

6.1.
6.2.

6.3.

Термін
виконан
ня

3
І. Організаційні заходи

план засідання медичних рад поліклініки
на 2017 рік.
- план семінарських занять із резервом на
керівні посади.
- графік роботи профільних комісій
поліклініки: протиракової, інфекційного
контролю,
КІК
за
туберкульозом,
протиепідемічної,
комісії по розбору
випадків малюкової,
перинатальної,
материнської
смертності,
комісії
з
контролю та управління якістю медичної
допомоги (КЕК).

Виконавці

Контроль
виконання

Відмітка
про
вико
нання

4

5

6

в.о.головного
лікаря, заступники головного лікаря,
завідувачі відділеннями та
структурними
підрозділами
Н.Бачун,
І.Яніцький,
Р.Перхач,
Н.Федин

Н.Бачун

Н.Бачун

02.02.
2017

Н.Бачун,
І.Яніцький,
Р.Перхач,
О.Грицко,
Н.Моравська,
Н.Богдан,
М.Залуська

Н.Бачун

лютийберезень

завідувачі відділеннями та
структурними
підрозділами

Н.Бачун,
І.Яніцький

лютий

до
01.01.17

до
01.01.17
до
01.01.17
до
01.01.17

завідувачі
структурних
підрозділів

Н.Бачун,
І.Яніцький

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами
та кабінетами
Н.Бачун

Н.Бачун,
І.Яніцький,
Р.Перхач

Н.Бачун,
І.Яніцький
Н.Бачун,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Д.Климпуш,
Р.Перхач

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун
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6.4.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- план проведення загально-поліклінічних
науково-практичних конференцій.
Розробити та поновити накази з основної
діяльності установи на 2017 рік.

до
01.01.17
січень

Підготувати
пакет
документів
на
отримання
ліцензії на провадження
діяльності з наркотичними засобами,
психотропними
речовинами
та
прекурсорами. Отримати ліцензію.
Продовжити роботу щодо реалізації
державної політики з надання медичної
допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини шляхом створення
амбулаторій сімейної медицини. Відкрити
амбулаторію
сімейної
медицини
за
адресою вул. Личаківська, 119.
Проводити засідання медичної ради
поліклініки,
профільних
комісій,
оперативних нарад із
завідувачами
відділеннями, структурними підрозділами,
кабінетами
та
старшими
сестрами
медичними відділень.
Проводити внутрішні перевірки (внутрішній
аудит) роботи відділень та підрозділів
поліклініки,
результати
перевірок
заслуховувати на засіданнях контрольноекспертної комісії (КЕК) – медичній раді
поліклініки.
Здійснювати адміністративні
обходи
структурних підрозділів поліклініки, за
результатами обходів вживати заходи з
ліквідації
виявлених
недоліків
і
недопущення їх в майбутній роботі.
Здійснювати контроль якості медичної
допомоги шляхом експертизи клінічних
питань
діагностики,
лікування
та
реабілітації медичною радою відповідно
до Порядку, затвердженого наказом МОЗ
України від 28.09.2012 № 752 ,,Про
порядок
контролю
якості
медичної
допомоги” та наказу УОЗ від 25.02.2013 №
56 ,,Про порядок контролю якості медичної
допомоги у ЗОЗ м.Львова”; від 06.08.2013
№ 693 ,,Про організацію клініко-експертної
оцінки якості медичної допомоги”
Проводити моніторинг виконання наказу
ГУОЗ ЛОДА від 19.10.2012 №731 згідно
вимог наказу МОЗ України від 21.09.2012
№732 ,,Про затвердження Плану заходів
МОЗ України на виконання Концепції
управління якістю медичної допомоги у
галузі охорони здоров’я в Україні на період

до
01.11.17

до
01.10.17

завідувачі
відділеннями
Н.Бачун,
І.Яніцький,
О.Грицко,
Н.Моравська
Н.Бачун,
О.Грицко

Н.Бачун,
Р.Перхач,
З.Козак

Н.Бачун
Н.Бачун

Н.Бачун

Начальник
УОЗ В.Зуб

упродовж
року
(згідно
графіку)

Н.Бачун,
І.Яніцький,
Р.Перхач,
О.Грицко,
Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року,
згідно
наказу

Н.Бачун,
І.Яніцький

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
О.Грицко,
І.Яніцький,
Н.Моравська,
Р.Перхач

Н.Бачун

упродовж
року

Голова, члени
КЕК

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
О.Грицко,
І.Яніцький,
завідувачі
відділень та
структурних
підрозділів

Н.Бачун
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

до 2020 року”.
Н.Бачун,
Продовжити роботу з реформування упродовж
року
І.Яніцький,
установи, розвитку первинної медичної
Н.Моравська,
допомоги, раціонального використання
завідувачі
фінансових, кадрових та матеріальновідділень та
технічних ресурсів. Планувати розвиток
структурних
установи з медичним обслуговуванням
підрозділів
первинного та вторинного рівня надання
медичної допомоги.
заступники
Продовжити відпрацювання організаційної, упродовж
року
головного
матеріально-технічної, кадрової роботи
лікаря,
щодо
створення
амбулаторій
по
завідувачі
СМ
районному принципу, які ввійдуть в
створені центри ПМСД на правах
юридичної особи.
Продовжити відпрацювання організаційної, упродовж заступники
року
головного
матеріально-технічної, кадрової роботи
лікаря,
щодо створення клініко-діагностичного
завідувачі
центру на правах юридичної особи.
Забезпечити виконання вимог Закону
України ,,Про засади запобігання і протидії
корупції”
з
внесеними
змінами
та
виконання Плану заходів УОЗ ЛМР щодо
запобігання і протидії корупції на 2017 рік.
Здійснювати
постійний
контроль
за
трудовою дисципліною та виконанням
наказу УОЗ ЛМР від 19.09.2011 № р-362
,,Про посилення трудової дисципліни у
ЗОЗ м. Львова” та відповідного наказу по
установі.
Забезпечити неухильне виконання Законів
України ,,Про звернення громадян”, ,,Про
доступ до публічної інформації”, ,,Про
захист персональних даних”.
Аналізувати
роботу
з
усними
та
письмовими
зверненнями
громадян,
з’ясовувати причину звернення та вжити
заходи по усуненні її. Результати аналізу
звернень обговорювати на оперативній
нараді у головного лікаря та на засіданні
медичної ради поліклініки. Вживати заходи
щодо недопущення звернень громадян по
якості надання меддопомоги населенню.
Проводити щомісячний моніторинг та
щоквартальний
аналіз
статистичних
показників
діяльності
підрозділів
поліклініки, вживати заходи з ліквідації
виявлених негативних тенденцій.
Продовжити роботу з впровадження
протоколів надання медичної допомоги,
діагностики, лікування та реабілітації,
затверджених наказами МОЗ України та на
їх виконання розробляти та затверджувати

упродовж
року

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун

відділеннями
заступники
Н.Бачун
головного лікаря, завідувачі
відділеннями

упродовж
року

заступники
головного
лікаря,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

постійно

заступники
головного лікаря, завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
І.Яніцький,
Р.Перхач

Н.Бачун

упродовж
року

заступники
головного лікаря, завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

адаптовані протоколи за профілями
діяльності установи відповідно до наказу
МОЗ України від 28.09.2012 № 751,,Про
створення та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги в системі Міністерства
охорони здоров'я України” та наказу УОЗ
від 04.04.2013 № 340 ,,Про методику
розробки та впровадження локальних
протоколів та індикаторів якості медичної
допомоги”.
Постійно
вдосконалювати
порядок
організації скерування
на планову та
невідкладну медичну допомогу населенню.
Вживати
заходи
при
виявлених
порушеннях.
Забезпечити
проведення
професійної
підготовки
керівників
структурних
підрозділів та працівників, які знаходяться
у резерві на керівні посади поліклініки.
Забезпечити
покращення
якості
професіональної
підготовки
молодих
спеціалістів шляхом виконання планів
наставницької роботи, затверджених 1МП.
Забезпечити інтенсифікацію лікувальнодіагностичного
процесу
шляхом
впровадження в практику діяльності служб
новітніх методів діагностики та лікування,
передових форм роботи та наукової
організації праці, стандартів, клінічних
протоколів,
локальних
протоколів
з
маршрутом
пацієнта,
державних
і
локальних формулярів лікарських засобів.
Забезпечити доступність до медичної
допомоги особам з особливими потребами
шляхом безперебійного функціонування
оглядових кабінетів, проводити попередній
запис інвалідів на прийом.

упродовж
року

завідувачі відділеннями та
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
Н.Богдан

Н.Бачун

упродовж
року

О.Грицко,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
І.Яніцький,
завідувачі
відділеннями,
лікаріспеціалісти

Н.Бачун

упродовж
року

І.Яніцький,
Р.Перхач

Н.Бачун

Продовжувати роботу на відповідність упродовж
року
звання
ВООЗ/ЮНІСЕФ
,,Лікарня,
доброзичлива до дитини”. Здійснювати
подальше
впровадження
Розширеної
Ініціативи ,,Лікарня, доброзичлива до
дитини”.
Проводити аналіз роботи згідно ,,Моделей щоквартально
кінцевих результатів”.
Забезпечити виконання вимог наказу МОЗ упродовж
року
України
від
29.05.2013
№435,
від
17.06.2013 №511 ,,Про затвердження змін
до наказу МОЗ України від 10.07.2007 №
378; від 31.07.2013 № 665 ,,Про
затвердження форми звітності з питань
надання медичної допомоги дітям…”, зміни

Н.Бачун
Д.Климпуш,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Р.Перхач
Н.Бачун,
завідувачі
відділеннями
заступники
головного
лікаря,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун
Н.Бачун
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32.

33.

34.

35.

1.

2.

3.

до наказів МОЗ України від 27.12.1999 №
302, від 23.07.2002 № 280, від 14.02.2012
№110 та від 29.05.2013 №435, які
затверджені наказами МОЗ України від
11.08.2014 №553 та від 28.07.2014
№527,,Про затвердження форм первинної
облікової документації та інструкції щодо їх
заповнення, що використовуються у
закладах охорони здоров’я, які надають
амбулаторно-поліклінічну
допомогу,
незалежно від підпорядкування та форми
власності”.
Н.Бачун,
Н.Бачун
Удосконалити роботу реєстратур шляхом щоквартально
О.Грицко
забезпечення якісного функціонування
талонної системи з метою скорочення часу
очікування пацієнтів на прийом до лікаря,
забезпечення
найбільш
оптимального
розподілу потоків відвідувачів.
Н.Бачун
Продовжити роботу по комп’ютеризації упродовж Н.Моравська,
року
З.Козак
структурних
підрозділів
поліклініки.
Впровадження
електронних
форм
медичного
документообігу
з
використанням у практичній роботі.
завідувачі
Н.Бачун
Продовжувати роботу по інформаційному постійно,
відділень,
наповненні веб-сторінки поліклініки, на упродовж
року
У.Морквич,
яких висвітлювати діяльність установи,
О.Грицко
розміщувати інформацію з профілактики та
раннього виявлення захворювань, звіти,
проекти, перспективи розвитку тощо).
завідувачі
Н.Бачун
Забезпечити роботу мереж Facebook з постійно,
відділень,
метою інформування населення про упродовж
року
У.Шандра,
діяльність поліклініки, обміну інформацією
О.Грицко
між ЗОЗ, пропаганди здорового способу
життя, висвітлення окремих управлінських
функцій, тощо.
ІІ. Заходи з покращення лікувально-профілактичної допомоги
січеньПідвести
підсумки
амбулаторнолютий
поліклінічної роботи та діяльності ПМД на
засадах СМ за 2016 рік.
Результати
роботи обговорити на підсумковій нараді
та нарадах в відділеннях, розробити
заходи по ліквідації виявлених недоліків і
негативних тенденцій.
Проводити роботу з підготовки кадрів для упродовж
року
ПМД на засадах сімейної медицини.

Забезпечити
постійний
контроль
за упродовж
року
виконанням вимог наказу МОЗ України від
01.04.2009 №207 ,,Про забезпечення ЗОЗ
медичними
стандартами,
клінічними
протоколами та нормативами надання
медичної допомоги ”.

завідувачі
відділеннями і
структурними
підрозділами

Н.Бачун

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин
Н.Бачун,
І.Яніцький,
завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

Н.Бачун
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Забезпечити виконання вимог наказу МОЗ
України від 28.09.2012 року №751 ,,Про
створення
і
впровадження
медикотехнологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги в системі МОЗ
України”.
Розробляти і затверджувати локальні
протоколи адаптовані до умов поліклініки
та маршрути пацієнтів.
Встановити
суворий
контроль
за
проведенням
профілактичних
оглядів
дітей, підлітків, декретованого контингенту
згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002
№ 280; наказу МОЗ України від 21.02.2013
№ 150 ,,Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони України від 23 липня
2002 № 280”, працівників шкідливих та
небезпечних умов праці – наказ МОЗ
України від 21.05.2007 № 246; державних
службовців – наказ МОЗ України від
30.07.2012 № 578 та спільного наказу
МОЗУ, ГУДСУ та ДУС від 18.02.2003 №
75/24/1.
Підвищити якість та збільшити охоплення
диспансеризацією здорових та хворих осіб
шляхом
систематичного
проведення
профілактичних оглядів дітей і підлітків,
організованих
груп
населення,
декретованого контингенту, вагітних, осіб
групи ризику та ін.
Здійснювати заходи по забезпеченню
стаціонар замінних формах надання
меддопомоги: стаціонар вдома, денний
стаціонар.
Ширше
впроваджувати
в
практику лікування пацієнтів методом
,,стаціонар
вдома”,
з
достатнім
використанням
інструментальних,
лабораторних методів та консультації
лікарів-спеціалістів,
використовувати в
роботі наказ МОЗ від 06.12.1987 № 1278
,,Про організацію стаціонарного денного
перебування в поліклініці, стаціонарі на
дому”.
Забезпечити виконання заходів боротьби з
онкологічними
захворюваннями.
Стан
онкологічної захворюваності заслуховувати
на медичній раді поліклініки.

упродовж
року,
по мірі
надходьження

Н.Бачун,
І.Яніцький,
завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами,
лікаріспеціалісти

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин,
Т.Крищишин,
М.Лозинська

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року
постійно

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами,
лікаріспеціалісти

Н.Бачун

упродовж
року,
згідно
плану

Вжити заходів щодо покращення роботи з постійно
метою
раннього
виявлення
передпухлинних
захворювань
та
візуальних форм злоякісних новоутворів.

О.Лінінська,
завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Проводити моніторинг онкозахворюваності
та
аналіз
надання
меддопомоги
онкохворим.
Дані
результатів
заслуховувати на засіданнях протиракової
комісії, на медрадах (КЕК) та оперативних
нарадах з прийняттям управлінських
рішень.
Проводити на засіданні протиракової
комісії розбір причин пізньої діагностики
хворих на злоякісні новоутвори для
покращення стану протиракової боротьби.
Розробляти заходи з попередження та
раннього
виявлення
онкологічних
захворювань.
Продовжувати роботу щодо системного
впровадження скринінгових програм з
метою
раннього
виявлення
передпухлинних
захворювань
та
візуальних форм злоякісних новоутворів.
Посилити
контроль
за
якістю
діагностичного процесу, підвищення рівня
організації
профілактичних
оглядів,
збільшення охоплення диспансеризацією
населення
та
досягнути
зменшення
показника частоти загальної занедбаності
онкопатології до 12,0% (15,4 % - в 2016),
показника
частоти
занедбаності
онкопатології в ІV ст. утримувати на рівні
не вище 12,0% (12,6%– 2016); зменшити
відсоток занедбаності форм візуальної
локалізації до 12,0% (18,4% - 2016);
зменшити відсоток занедбаності раку
молочної залози до15,0% (33,3%– 2016);
занедбаність раку щитовидної залози
(33,3%– 2016) та раку шийки матки (0% 2016) утримувати 0%.
Шляхом
профілактичних
заходів,
пропаганди здорового способу життя,
покращення
санітарно-просвітницької
роботи, посилення контролю за якістю
діагностичного процесу, підвищення рівня
організації
профілактичних
оглядів,
збільшення охоплення диспансеризацією
утримувати рівень
показника вперше
зареєстрованих хворих на туберкульоз з
деструкцією не вище 30,0% (33,3 в 2016)
та показник смертності зменшити до 6,0 на
100 тис. населення (9,3 в 2016).
Проводити
аналіз
кожного
випадку
занедбаних форм туберкульозу у вперше
виявлених хворих з врахуванням причин і
висновками,
оформлення
протоколів
розбору.

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Бучко,
Д.Климпуш,
О.Лінінська

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Бучко,
Д.Климпуш,
О.Лінінська

Н.Бачун

упродовж
року

О.Лінінська

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
О.Лінінська

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин,
фтизіатр

Н.Бачун
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Забезпечити
виконання
плану упродовж
року
флюорографічного обстеження населення
з
метою
виявлення
патології,
щоквартально проводити аналіз роботи.
при
Аналізувати вперше виявлені випадки
виявленні
захворюваності туберкульозом у дітей з
аналізом стану проведення щеплення.
Забезпечити
максимальне
охоплення упродовж
року
хворих на хронічні форми туберкульозу
органів дихання стаціонарним лікуванням
до стійкого їх знебацилення і стабілізації
легеневого процесу.
Звітувати про проведення профілактичних щомісячно
щеплень проти керованих інфекцій у дітей.
Подача звітності згідно наказу МОЗ
України від 25.07.2008 №413 ,,Про
затвердження
обліково-звітних
форм
планування та виконання профілактичних
щеплень програма ,,УкрВак”.
Здійснювати роботу з раннього виявлення упродовж
року
хворих з ризиком серцево-судинних
захворювань,
особливо
гіпертонічної
хвороби,
забезпечити
їх
ефектну
диспансеризацію.
Проводити детальний аналіз причин упродовж
року
смертності
від
серцево-судинних
захворювань, інсультів, інфарктів міокарда,
заслуховувати дані аналізу на медичній
раді
(засіданнях
КЕК),
оперативних
нарадах.
Шляхом
профілактичних
заходів, упродовж
року
пропаганди здорового способу життя,
покращення
санітарно-просвітницької
роботи, ефективності надання медичної
допомоги та диспансеризації населення,
впровадження
сучасних
методів
діагностики
утримувати
показник
смертності від інфаркту міокарда на рівні
не вище 3,5 на 10000 населення (2016 –
3,1),
інсульту не вище 6,0 на 10000
населення (2016 – 7,8) та хвороб системи
кровообігу на рівні 86,0 на 10000
населення (2016 – 87,0).
Проводити аналіз в розбіжності клінічних щоквартально
та паталого-анатомічних діагнозів. Розбір
аналізу проводити на клініко-експертних
комісіях – медичній раді поліклініці.
Забезпечити пріоритетність у наданні упродовж
року
медичної допомоги ветеранам праці, війни
та іншим категоріям громадян, в т.ч.
учасникам АТО та їх сімей, визначеним
законодавством.
Охопити
медичними

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин,
фтизіатр

Н.Бачун

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко

Н.Бачун

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин,
Г.Мотульська,
Г.Котмальова
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин,
Г.Мотульська,
Г.Котмальова

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун,
І.Яніцький

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин

Н.Бачун,
І.Яніцький

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин,
І.Федів

Н.Бачун,
І.Яніцький
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

1.

2.

оглядами 100 % інвалідів та учасників
війни, репресованих, прирівняних до них
контингентів та ліквідаторів аварії на ЧАЕС
для своєчасного лікування, профілактики
ускладнень захворювань та виявлення
осіб, які потребують медико-соціальної
допомоги.
О.Синицький
Н.Бачун
Здійснювати заходи щодо проведення упродовж
року
інфекційного контролю згідно вимог наказу
МОЗ України від 04.04.2012 року №236
,,Про
організацію
контролю
та
профілактики
післяопераційних гнійнозапальних
інфекцій,
спричинених
мікроорганізмами, резистентними до дії
антимікробних препаратів”.
О.Синицький
Н.Бачун
Посилити контроль щодо амбулаторно- упродовж
року
хірургічної діяльності. Покращити якість
роботи хірургічної служби, збільшити
показник
хірургічної
активності
в
амбулаторних умовах.
О.Синицький
Н.Бачун
Вжити заходи щодо покращення планового упродовж
року
оздоровлення населення від хірургічних
хвороб, своєчасного скерування хворих на
лікування
в
стаціонар,
підвищення
професійного рівня лікарів-хірургів.
Н.Бачун
Забезпечити виконання вимог наказу МОЗ упродовж Л.Кульчицька,
року
Н.Мельник,
України від 28.01.2008 №30, наказу УОЗ
О.Сибіра,
від 08.05.2008 №159 ,,Про заходи щодо
С.Косар
удосконалення профілактики раннього
виявлення глаукоми та попередження
інвалідності по зору”.
завідувачі
Н.Бачун
Здійснювати
належне
медичне постійно
відділеннями,
І.Яніцький
забезпечення,
соціальний
захист
і
структурними
підтримку та забезпечити створення рівних
підрозділами
можливостей в доступності для осіб з
інвалідністю.
лікаріН.Бачун
Провести
медичні
огляди
осіб
з квітеньспеціалісти
І.Яніцький
обмеженими можливостями.
травень
завідувачі
Н.Бачун
Забезпечувати
надання
екстреної упродовж
року
відділеннями,
медичної допомоги згідно вимог наказу
структурними
МОЗ України від 17.01.2005 № 24
підрозділами
,,Протоколи надання медичної допомоги
при невідкладних станах”.
ІІІ. Заходи з організації охорони материнства і дитинства
Підвести підсумки роботи служби охорони
материнства і дитинства 2016 року.
Результати обговорити на засіданні
медичної ради.
Здійснювати
контроль за
якістю
діагностики та лікування
жіночого
населення у відповідності до наказу МОЗ
України від 15.07.2011 № 417 ,,Про
удосконалення амбулаторної акушерсько-

січень
2017

Д.Климпуш,
Р.Перхач,
Л.Лисак

Н.Бачун

постійно

Д.Климпуш

Н.Бачун
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3.

4.

5.

6.

гінекологічної допомоги в Україні”.
Контролювати
відповідність
надання
акушерсько-гінекологічної допомоги згідно
до протоколів, затверджених наказами
МОЗ України шляхом аналізу медичної
документації та прийняття відповідних
управлінських рішень.
Проводити засідання клініко-експертної
комісії з аналізом випадків материнської,
перинатальної та малюкової смертності,
ускладнень
вагітності,
пологів,
післяпологового періоду та вживати заходи
щодо їх попередження.
Утримувати основні показники: малюкової
смертності – до 6,0‰ (2016–6,17‰), та
зменшення перинатальної смертності до –
3,6‰ (2016 – 10,7‰).
Проводити аналіз та розбір випадків:
несвоєчасного взяття на облік вагітних,
дефектуру обстежень та спостережень
вагітних і жінок фертильного віку,
ускладнень під час вагітності, пологів та
післяпологового періоду,
несвоєчасну
госпіталізацію, вживати заходи щодо їх
попереджень.
Здійснювати
систему
заходів
з
недопущення випадків постнеонатальної
смертності, активізувати роботу в ланцюгу:
жіноча консультація – сімейна служба.

упродовж
року

Д.Климпуш,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин

Н.Бачун

упродовж
року

Д.Климпуш,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин

Н.Бачун

упродовж
року

Д.Климпуш,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин,
Р.Перхач

Н.Бачун

упродовж
року

Д.Климпуш,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин
Д.Климпуш,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин,
Р.Перхач
Д.Климпуш

Н.Бачун

Д.Климпуш

Н.Бачун

Д.Климпуш

Н.Бачун

7.

Збільшити відсоток охоплення жінок упродовж
року
обстеженнями на предмет виявлення раку
молочної залози та раку шийки матки з
контролем цитологічного мазка до 95%.

8.

Забезпечити виявлення вроджених вад упродовж
року
розвитку та їх профілактику в умовах
жіночої консультації шляхом раннього
спостереження вагітних до 12 тижнів у 99%
випадків (2016 – 98,2%), 2-х разового УЗ
скринінгу
до
22
тижнів
вагітності
утримувати на рівні – 100% та скринінгтестування на β - фетопротеїн у 99,0%
(2016 – 99,3%).
Активізувати роботу по ,,Плануванню сім’ї”, упродовж
року
,,Школи
відповідального
батьківства”,
надавати консультативну та лікувальнодіагностичну
допомогу
з
питань
планування сім’ї
та репродуктивного
здоров’я
населення,
підготовки
до
партнерських пологів, навчання основних
принципів грудного вигодовування.
Проводити тренінги для подружніх пар в упродовж
року
рамках
програми
відповідального

9.

10.

Н.Бачун

Н.Бачун
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

батьківства. Проводити в рамках програми
відповідального батьківства заходи (лекції,
бесіди, виступи у ЗМІ) з профілактики
опіків у дітей.
Забезпечити виконання заходів з надання
онко-гінекологічної допомоги жіночому
населенню.
Проводити
комп’ютерний
моніторинг охоплення жінок від 18 років і
старших цитологічними дослідженнями,
охопити обстеженнями жінок, які не
зверталися два і більше років.
Сімейним лікарям сумісно з акушергінекологами здійснювати моніторинг стану
здоров’я жінок фертильного віку з
екстрагенітальною патологією відповідно
до реєстру жіночого населення, проводити
їх рограмм е оздоровлення. Особливу
увагу приділяти групі високого ризику.
Здійснити заходи до Всеукраїнського дня
боротьби із захворюваннями на рак
молочної залози, Всеукраїнського тижня
підтримки грудного вигодовування та
збереження репродуктивного здоров’я,
акції з профілактики та ранньої діагностики
раку шийки матки та грудної залози.
Забезпечити подальше впровадження
Розширеної
Ініціативи
,,Лікарня
доброзичлива до дитини”. Продовжити
виховну роботу серед батьків щодо
реалізації основних принципів грудного
вигодовування та догляду за дітьми
раннього віку відповідно до звання
ВООЗ/ЮНІСЕФ.
Здійснювати
щорічно
аналіз подальшого впровадження.
Досягнути відсоток охоплення дітей до 1
року грудним вигодовуванням до 65%.
Продовжувати впровадження клінічних
протоколів з акушерської та гінекологічної
допомоги, затверджених наказами МОЗ
України,
контролювати
відповідність
надання
акушерсько-гінекологічної
допомоги клінічним протоколам, медичним
стандартам шляхом аналізу медичної
документації з прийняттям відповідних
управлінських рішень.
Забезпечити виконання Указу президента
України від 11.07.2005 ,,Про першочергові
заходи щодо захисту прав дітей”.
Здійснювати
аналіз
якості
надання
меддопомоги та стан здоров’я дітей-сиріт,
дітей
позбавлених
батьківського
піклування,
дітей-інвалідів,
дітей
з
багатодітних і неповних сімей, дітей із
соціально-незахищених та малозабезпе-

упродовж
року

Д.Климпуш,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

Д.Климпуш,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко

Н.Бачун

згідно з
календарем

Д.Климпуш,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

Д.Климпуш,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Д.Климпуш

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко,
М.Лозинська

Н.Бачун
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

чених
дітей,
диспансерних
дітей.
Забезпечити першочергове амбулаторне,
стаціонарне
та
санаторно-курортне
оздоровлення дітей даної категорії.
Забезпечити надання медичної допомоги
дітям відповідно до локальних клінічних
протоколів і клінічних маршрутів пацієнтів
згідно наказу МОЗ України від 28.12.2002
№ 502 та інших клінічних протоколів,
затверджених наказами МОЗ України.
Забезпечити контроль за виконанням
вимог наказів МОЗ України від 29.11.2002
№434 ,,Про удосконалення амбулаторнополіклінічної допомоги дітям в Україні ”та
від 12.12.2002 №465 ,,Про удосконалення
надання меддопомоги дітям підліткового
віку”.
Здійснювати
постійний контроль за
виконанням вимог наказу МОЗ України від
20.03.2008 №149 ,,Клінічні протоколи
медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3-х років”. Вживати заходи по
виявлених недоліках.
Забезпечити виконання вимог спільного
наказу МОЗ та МО України від 20.07.2009
№512\674 ,,Про забезпечення медикопедагогічного контролю за фізичним
вихованням учнів у ЗОНЗ”.
Здійснювати якісний відбір дітей і
підготовку документів на встановлення
інвалідності дітям до 18 років. Згідно
наказу МОЗ України від 08.10.2007 №623
,,Про затвердження форм індивідуальної
програми реабілітації інваліда, дитиниінваліда та порядку їх складання” вести
контроль за розроблення індивідуальних
рограмм реабілітації інвалідів вікової
категорії віком 0 – 18 років (ф.623) з метою
надання медичної, фізичної та інших видів
реабілітації дітей-інвалідів. Забезпечити
100%
охоплення
індивідуальними
програмами реабілітації інвалідів.
Забезпечити
якісне
проведення
поглиблених медичних оглядів учнів
загальноосвітніх шкіл та дітей дошкільних
установ відповідно до постанови кабінету
Міністрів України від 08.12.2009 № 1318
,,Про затвердження порядку здійснення
медичного
обслуговування
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів” та
наказу МОЗ України від 16.08.2010 №
682 ,,Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів”. За результатами

упродовж
року

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко,
М.Лозинська

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко,
М.Лозинська

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
директори шкіл

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун,
І.Яніцький

упродовж
року

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко,
директори
шкіл, завідувачі
ДДУ

Н.Бачун
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

оглядів вживати заходи з оздоровлення
дітей з виявленою патологією.
Організувати оздоровлення дітей-інвалідів упродовж
року
та дітей диспансерної групи в міських,
обласних та державних саніторіях у
відповідності до наказу МОЗ України від
12.01.2009 №4 ,,Про направлення дітей на
санаторно-курортне лікування”.
Забезпечити
проведення
імунопрофі- упродовж
року
лактики дітей, керуючись Законом України
,,Захист населення від інфекційних хвороб”
та вимогами наказу МОЗ України від
16.09.2011 №595,,Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та
контроль
якості
й
обігу
медичних
імунобіологічних препаратів”, наказу МОЗ
України від 11.08.2014 № 551 ,,Про
удосконалення
проведення
профілактичних щеплень в Україні” та
наказу МОЗ України від 14.01.2013 № 13
,,Про інформування щодо стану імунізації
та
охоплення
населення
імунопрофілактикою”.
З січня
Вносити
дані
про
проведення
2017
профілактичних щеплень в програму
,,Укрвак” відповідно до нового Календаря
профілактичних щеплень.
З метою підвищення відповідальності та
обізнаності батьків у питаннях вакцинації
дітей,
продовжувати
роботу
щодо
оснащення
матеріалами
,,Школи
імунізації”,
з
залученням
медичних
працівників та педагогів.
Забезпечити
якісну
роботу
,,Школи
імунізації”, вживати заходи щодо активного
залучення громадськості до обговорення
питання вакцинації дітей.
Активізувати та контролювати виконання
плану
імунопрофілактики
дитячого
населення та вживати заходи щодо
зменшення кількості відмов від вакцинації.
Постійно
проводити
роз’яснювальну
роботу з батьками, які відмовляються від
щеплень
без
поважних
причин.
Забезпечити виконання плану на 85-90%
(при наявності вакцини).
Забезпечити контроль за станом здоров’я
дітей, із сімей, які потрапили у складні
життєві обставини. У разі виявлення фактів
невиконання батьками своїх батьківських
обов’язків інформувати відповідні служби
Львівської міської ради.

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Н.Федин,
Х.Бучко,
М.Лозинська

Н.Бачун

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Г.Бойчук

Н.Бачун

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Г.Бойчук
Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун
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30.

31.

32.

1.

2.

3.

4.

5.

Забезпечити доступність до медичної
допомоги дітям з особливими потребами
шляхом
постійного
функціонування
оглядових кабінетів, системи попереднього
запису на прийом та кнопок виклику
медичного персоналу.
Здійснити заходи до Всеукраїнського дня
боротьби з захворюваннями на рак
молочної залози, Всеукраїнського тижня
підтримки грудного вигодовування та
збереження репродуктивного здоров’я.
Проводити активну санітарно-просвітню
роботу серед учнів загальноосвітніх
навчальних
закладів
з
питань
профілактики алкоголізму, тютюнопаління
та інших узалежнень.
ІV. Заходи з удосконалення

упродовж
року

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун

Н.Бачун

згідно з
календарем

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Д.Климпуш

упродовж
року

медичні
працівники

Р.Перхач,
Н.Федин,
Л.Лисак,
Х.Бучко

медичної експертизи

січень,
Провести
аналіз
захворюваності
з
лютий
тимчасовою
та
стійкою
втратою
працездатності, аналіз первинного виходу
на інвалідність та аналіз захворюваності
медпрацівників поліклініки за 2016 рік.
Результати
аналізу
обговорити
на
підсумковій
медичній
раді
та
на
виробничих зборах в підрозділах.
Здійснювати контроль організації та якості упродовж
року
експертизи тимчасової непрацездатності,
виконання ,,Інструкції про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян”, затвердженої
наказом МОЗ України від 13.12.2001 №
455, а також наказу МОЗ України від
06.12.2011 № 882 ,,Про затвердження
Змін до Інструкції про порядок видачі
документів,
що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян”та ,,Положення
про
експертизу
тимчасової
непрацездатності” затвердженого наказом
МОЗ України від 09.04.2008 № 189.
до
Провести в структурних підрозділах
01.03.17
семінарські
заняття
з
експертизи
тимчасової непрацездатності по 24годинній
програмі
з
послідуючим
прийняттям заліку.
Проводити
реабілітацію
інвалідів упродовж
року
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 08.12.2006 №1686 ,,Про
затвердження Державної типової програми
реабілітації інвалідів”.
Здійснювати контроль за виконанням упродовж
року
наказу МОЗ України від 30.04.2009 №288 ,,
Про внесення змін і доповнень до наказів
МОЗ України від 27.12.1999 №302 та від

І.Яніцький

Н.Бачун

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

І.Яніцький

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

І.Яніцький

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

І.Яніцький

І.Яніцький

Н.Бачун
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

03.07.2001 № 258” щодо правильності
оформлення
первинної
медичної
документації
та
веденням
медичної
документації.
Проводити аналіз лікарських помилок з упродовж
року
ЕТН. За результатами аналізу вживати
заходів
щодо
ліквідації
виявлених
недоліків
та
недопущення
їх
у
майбутньому.
Сумісно з ОЦМСЕК проводити аналіз упродовж
року
розходжень заключень ЛКК та МСЕК з
обговоренням помилок, допущених в
діагностиці захворювань та експертизі
непрацездатності.
Забезпечити належний рівень співпраці з
Фондом
соціального
страхування
з
тимчасової втрати працездатності та
Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань.
Проводити
розслідування
нещасних
випадків невиробничого характеру з
тимчасовою непрацездатністю працівників
поліклініки.
З метою зниження захворюваності та
профілактики інвалідності:
забезпечувати
належний
рівень
наступності між амбулаторно-поліклінічною
та стаціонарною службами;
- за рахунок своєчасності госпіталізації,
покращення
якості
діагностичнолікувального процесу досягати зменшення
середнього терміну перебування на листку
непрацездатності на 1день;
- здійснювати постійний контроль за
дотриманням
оптимальних
термінів
перебування на листку непрацездатності.
Забезпечити контроль за виконанням
обласної
комплексної
програми
соціального захисту і реабілітації осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Проводити моніторинг видачі листків
непрацездатності
з
заслуховуванням
аналізу на оперативних нарадах.
Забезпечувати виконання спільного наказу
Міністерства
освіти
України
та
Міністерства охорони здоров’я України від
01.02.2013 № 72/78 ,,Про затвердження
Інструкції про звільнення від проходження
державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) загальноосвітніх навчальних
закладів за станом здоров’я”.

І.Яніцький

Н.Бачун

І.Яніцький

Н.Бачун

упродовж
року

І.Яніцький

Н.Бачун

упродовж
року

І.Яніцький,
О.Брода

Н.Бачун

упродовж
року

І.Яніцький,
завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

І.Яніцький,
завілувачі
відділеннями

Н.Бачун

щомісячно

І.Яніцький

Н.Бачун

ІІ квартал

І.Яніцький,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин

Н.Бачун
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14.

15.

16.

17.

1.

І.Яніцький
Н.Бачун
Здійснювати
контроль
щодо ІІ квартал
обґрунтованості видачі медичних висновків
для звільнення від проходження державної
підсумкової атестації.
І.Яніцький,
Н.Бачун
Забезпечити
в
повному
об’ємі постійно
Р.Перхач,
диспансерним спостереженням ветеранів
Л.Лисак,
війни та прирівнених по пільгах, учасників
Х.Бучко,
АТО та ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а
Н.Федин
також дітей-інвалідів.
І.Яніцький
Н.Бачун
Здійснювати
постійний
контроль
за упродовж
року
реєстром ветеранів війни та прирівнених
по пільгах, учасників АТО та ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, а також дітей інвалідів та
осіб, які пересуваються за допомогою
інвалідського візка.
І.Яніцький,
Н.Бачун
Здійснювати контрольні перевірки щодо упродовж
року
Н.Бачун
правильності
оформлення
первинної
медичної документації,
повернення
амбулаторних
карт
форм
025/о
в
реєстратуру, введення в дію нових форм
медичної документації
відповідно до
наказів МОЗ України від 29.05.2013 № 435
та наказу МОЗ України від 14.02.2012 №
110.
V. Заходи з організації медичної допомоги людям з інвалідністю

Забезпечити
виконання
в
частині
компетенції:
- Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» від
21.03.1991 № 875-ХІІ;
- Закону України «Про реабілітацію
інвалідів в Україні» від 06.10.2005 №2961ІV;
- Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»;
- Указу Президента України від 03.12.2015
№ 678/2015 «Про активізацію роботи щодо
забезпечення прав людей з інвалідністю»;
- Постанови КМУ від 01.08.2012 № 706 упродовж
року
«Про затвердження Державної цільової
програми «Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів на
період до 2020 року»;
- Постанови КМУ від 17.08.1998 «Про
впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань»;
- Постанови КМУ від 03.12.2009 N 1301
«Про затвердження Порядку забезпечення
інвалідів і дітей-інвалідів технічними та
іншими засобами».

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин,
О.Грицко,
Г.Мотульська,
О.Синицький

І.Яніцький,
Н.Бачун
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2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

1.

Забезпечити
максимальне
охоплення упродовж
року
людей з особливими потребами медичною
та
фізичною
реабілітацією
в
новоствореному
відділенні
фізичної
реабілітації в МДКЛ, КМКЛШМД та
кабінетах фізичної реабілітації ЗОЗ.
Забезпечити
обстеження
жінок,
які упродовж
року
пересуваються на візках, у кабінетах
огляду жінок в жіночих консультаціях
1 МКЛ, 2 МП, 4 МП.
Забезпечити скерування осіб з вадами упродовж
року
слуху для обстеження на базі 1МКЛ.

Забезпечити безперебійне функціонування упродовж
року
оглядових кабінетів для осіб з особливими
потребами, покращення доступності до
медичної допомоги особам з інвалідністю
шляхом системи попереднього запису
інвалідів
на
прийом,
облаштування
пандусів, санвузлів, функціонування кнопок
виклику медичного персоналу, сигналу
Метро, шрифту Брайля.
Спільно з УТОС та УТОГ продовжити упродовж
року
роботу
щодо
обстеження
жінок
з
інвалідністю по зору та слуху на предмет
раннього виявлення захворювань, у т.ч.
злоякісних.
Провести 100% медичний огляд осіб з
інвалідністю.

травеньчервень

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин,
Г.Мотульська

І.Яніцький,
Н.Бачун

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин

Н.Бачун,
Д.Климпуш

Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин,
О.Щербакан,
Н.Дунілова
І.Яніцький,
З.Козак

Н.Бачун

Н.Бачун

Сімейні лікарі,
лікаріофтальмологи,
лікаріотоларингологи
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин
І.Яніцький

Аналізувати
причини
захворюваності щокварта
льно
населення
зі
стійкою
втратою
працездатності
(особливо
осіб
працездатного віку) та показників дитячої
інвалідності.
Результати
аналізу
щоквартально заслуховувати на медичних
радах.
VІ. Заходи з медикаментозного забезпечення населення
та поліклініки, контролю якості лікарських засобів
завідувачі
Здійснювати контроль за виконанням упродовж
року
відділеннями,
наказу МОЗ України від 19.07.2005 року №
структурними
360
,,Про
затвердження
правил
підрозділами
виписування рецептів та вимог замовлень
на лікарські засоби та вироби медичного
призначення, порядок відпуску лікарських
засобів”,
наказу
МОЗ
України
від
04.07.2006 року № 440 ,,Про внесення змін
до наказу МОЗ України від 19.07.2005 року
№ 360”, наказу МОЗ України від 11.11.2011
№777 ,,Про внесення змін до наказу МОЗ

Н.Бачун,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко,
Н.Федин

Н.Бачун
Н.Бачун

Н.Бачун
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України від 19.07.2005 року № 360”, наказу
МОЗ України від 04.10.2013 №858 ,,Про
внесення змін до наказу МОЗ України від
19.07.2005 року № 360” та наказів 1МП.
2.

3.

4.

Здійснювати контроль за виконанням упродовж
року
постанови Кабінету Міністрів України від
13.05.2013 № 333 ,,Про затвердження
Порядку
придбання,
перевезення,
зберігання, відпуску, використання та
знищення
наркотичних
засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у
закладах охорони здоров'я”, постанови
Кабінету Міністрів України від 03.06.2009
№ 589 ,,Про затвердження Порядку
впровадження діяльності, пов’язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, та контролю за їх
обігом”,
наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 07.08.2015 № 494
,,Про
деякі
питання
придбання,
перевезення,
зберігання,
відпуску,
використання та знищення, наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів у закладах охорони здоров’я”,
наказу УОЗ ЛМР від 15.10.2015 № 385
«Про впровадження Порядку придбання
перевезення,
зберігання,
відпуску,
використання та знищення наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів у закладах охорони здоров’я”
та відповідного наказу по установі.
Забезпечити
проведення
внутрішніх упродовж
року
перевірок стану обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. За
результатами перевірок вжити заходи з
усунення виявлених недоліків.
Здійснювати контроль за виконанням упродовж
року
наказу МОЗ України від 27.12.2006 № 898
,,Про затвердження Порядку здійснення
нагляду за побічними реакціями лікарських
засобів, дозволених для застосування”,
наказу МОЗ України від 29.12.2011 №1005
,,Зміни до порядку здійснення нагляду за
побічними реакціями лікарських засобів,
дозволених для застосування”, наказу
ГУОЗ ЛОДА від 14.05.2012 № 352 ,,Про
виконання наказу МОЗ України від
29.12.2012 року № 1005…”та наказу УОЗ
ЛМР від 19.06.2012 № 222 ,,Про внесення
змін до наказу УОЗ від 03.01.2012 № р-7
,,Про порядок здійснення нагляду за
побічними реакціями ЛЗ”. .

Н.Бачун,
завідувачі
відділеннями,
О.Грицко

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун
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5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

завідувачі
Н.Бачун
Здійснювати контроль за виконанням упродовж
року
відділеннями,
Постанов Кабінету Міністрів України від
структурними
17.08.1998
року
№
1303
,,Про
підрозділами
впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань” та від 26.08.2015
№ 759 ,,Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998
року № 1303”.
Н.Бачун,
Н.Бачун
Своєчасно забезпечувати медпрацівників постійно
О.Грицко
оперативною
інформацією
про
всі
нормативно-правові
документи
щодо
медикаментозного
забезпечення
населення.
завідувачі
Н.Бачун
Продовжувати роботу щодо постійного упродовж
року
відділеннями,
оновлення
фармакотерапевтичною
структурними
комісією установи локального формуляру
підрозділами
лікарських засобів згідно наказу МОЗ
члени фармаУкраїни
від 22.07.2009
№ 529 ,,Про
котерапевтичстворення
формулярної
системи
ної комісії
забезпечення
лікарськими
засобами
закладів охорони здоров’я” (із змінами
внесеними згідно з наказом МОЗ України
від 26.06.2014 № 429) з метою щорічного
оновлення
локального
формуляру
лікарських засобів на основі Державного
формуляру лікарських засобів.
О.Грицко
Н.Бачун
Співпрацювати з Державною інспекцією з упродовж
року
контролю якості лікарських засобів у
Львівській області щодо нагляду за
дотриманням
правил
зберігання,
контролю, якості лікарських засобів.
VI. Заходи з організації протиепідемічної та санітарно-гігієнічної роботи
завідувачі
Н.Бачун
Забезпечити проходження обов’язкового березень
-квітень
відділеннями
медичного огляду працівників поліклініки
згідно графіку наказу 1МП.
при
завідувачі
Вивчати та опрацьовувати нові накази,
поступлевідділеннями,
Н.Бачун
інструкції,
постанови,
методичні
нні
структурними
рекомендації
стосовно
інфекційної
підрозділами
захворюваності
та
профілактики
інфекційних хвороб.
завідувачі
Н.Бачун
Оперативно
реагувати
на
приписи упродовж
року
відділеннями,
санітарно-епідеміологічної станції
щодо
структурними
недоліків в організації санітарно-гігієнічної
підрозділами
та
протиепідемічної роботи
шляхом
усунення їх у встановлені терміни.
завідувачі
Н.Бачун,
Здійснювати
належний
контроль
за упродовж
року
відділеннями,
О.Грицко
виконанням
комплексу
заходів
з
структурними
профілактики виникнення та поширення
підрозділами
внутрішньо-лікарняних
інфекцій
та
попередження професійного інфікування
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

медперсоналу.
Забезпечити постійну готовність відділень
та підрозділів до проведення заходів з
профілактики
особливо
небезпечних
інфекцій.
Забезпечити виконання заходів щодо
попередження масового розповсюдження
грипу і гострих респіраторних інфекцій та
запобігання поширення грипу.
Проводити контроль за виконанням вимог
наказу МОЗ від 12.07.1989 №408 ,,Про
заходи щодо зниження захворюваності на
вірусні гепатити”.
Забезпечити контроль за виконанням
вимог
наказу
МОЗ
від
27.04.1990
№171,,Про епіднагляд за малярією”,
постанови ГДСЛ України від 07.11.2011
№19 ,,Про заходи щодо профілактики
малярії в Україні”.
Здійснювати контроль за
виконанням
наказу МОЗ України від 16.09.2011 №595,,
Про порядок проведення профілактичних
щеплень в Україні та контроль якості й
обігу
медичних
імунобіологічних
препаратів” та наказу МОЗ України від
11.08.2014 № 551 ,,Про удосконалення
проведення профілактичних щеплень в
Україні”.
Забезпечити організацію роботи кабінетів
щеплень у відповідності до наказу МОЗ
України від 31.12.2009 № 1095 ,,Питання
організації роботи Кабінетів щеплень”.
На виконання наказу МОЗ України від
31.12.2009 №1086 ,,Про затвердження
первинної облікової документації № 0632/о ,,Інформована згода та оцінка стану
здоров’я особи або дитини одним з батьків
або іншим законним представником дитини
на
проведення
щеплення
або
туберкулінодіагностики”.
Забезпечити виконання плану імунізації
дитячого населення проти керованих
інфекцій. Проводити щоквартальний аналіз
виконання
обсягів
профілактичних
щеплень проти керованих інфекцій та
використання медичних імунобіологічних
препаратів.
Проводити
щомісячний
моніторинг
виконання
по
дільницях
вакцинопрофілактики.
За результатами аналізу інтегральних
показників стану імунопрофілактики дітей
вживати заходів з ліквідації недоліків та
негативних тенденцій.

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун,
О.Грицко

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун,
О.Грицко

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
О.Грицко

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
М.Лозинська,
Н.Федин

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
М.Лозинська,
Н.Федин

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Бачун,
Р.Перхач,
М.Лозинська,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Р.Перхач,
Х.Бучко,
Н.Федин,
М.Лозинська

Н.Бачун

упродовж
року,
щомісячно

Н.Федин,
Р.Перхач,
Л.Лисак,
Х.Бучко

Н.Бачун

щоквартально

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин

Н.Бачун
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Контролювати
виконання наказу МОЗ
України від 19.08.2005 №415 ,,Про
удосконалення
добровільного
консультування і тестування на ВІЛінфекцію”, наказу МОЗ від 25.05.2000
№120 ,,Про вдосконалення допомоги
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД”, з внесеними
змінамии
та
інших
нормативнодирективних документів, які спрямовані на
профілактику і лікування ВІЛ\СНІДу.
Забезпечити контроль за виконанням
заходів щодо попередження захворювань
на поліомієліт. Проводити щотижневий
аналіз реакцій на щеплення.
Забезпечити
в
частині
компетенції
виконання наказу МОЗ України від
04.06.2014 № 383 ,,Про організацію
проведення додаткових заходів при
ускладненні
епідемічної
ситуації
з
поліоміеліту”.
Здійснювати контроль реалізації заходів з
профілактики кишкових інфекцій. Вживати
заходи з ліквідації виявлених недоліків.
Використовувати в роботі наказ МОЗ
України від 21.09.2010 №798 ,,Методичні
рекомендації ,,Хірургічна та гігієнічна
обробка рук медперсоналу”.
Забезпечити проведення інфекційного
контролю згідно вимог наказу МОЗ України
від 04.04.2012 року № 236 ,,Про
організацію контролю та профілактики
післяопераційних
гнійно-запальних
інфекцій, спричинених мікроорганізмами,
резистентними до дії антимікробних
препаратів”.
Забезпечити виконання санепідрежиму в
установі. Впроваджувати в повсякденну
практику
застосування
сучасних
дезінфектантів.
Забезпечити
належний
контроль
за
виконанням вимог діючих наказів МОЗ
щодо інфекційних хвороб. Контроль за
виконанням комплексних планів заходів з
профілактики інфекційних, паразитарних
хвороб та профілактики ВІЛ/СНІД.
Забезпечити виконання ,,Комплексних
заходів
з
попередження
масового
розповсюдження поширення грипу та
інших гострих респіраторних вірусних
інфекцій серед населення м. Львова на
2016-2020 роки”, затвердженого рішенням
міської комісії з питань ТЕБ і НС від
06.04.2016 року, протокол № 6.

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Х.Бучко,
Р.Перхач,
Н.Федин

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року

О.Синицький

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
О.Грицко

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун
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завідувачі
Н.Бачун
Забезпечити виконання ,,Комплексного упродовж
року
відділеннями,
плану заходів з профілактики малярії та
структурними
інших тропічних хвороб у м. Львові на
підрозділами
період
2013-2018р.р.”,
затвердженого
головою постійної комісії з питань ТЕБ і НС
від 25.06.2013 року.
24. Забезпечити виконання ,,Комплексного упродовж
завідувачі
Н.Бачун
року
відділеннями,
плану заходів з профілактики висипного
структурними
тифу і боротьби з педикульозом у м. Львові
підрозділами
на 2014-2018р.р.”, затвердженого першим
заступником міського голови, головою
постійної комісії з питань ТЕБ і НС від
28.11.2013 року.
25. Забезпечити
завідувачі
Н.Бачун
виконання
в частині упродовж
року
відділеннями,
компетенції наказу Міністерства охорони
структурними
здоров'я України від 24.10.2014 № 770
підрозділами
,,Про організацію проведення заходів у разі
виявлення
хворого
(підозрілого)
на
хворобу, спричинену вірусом Ебола”,
наказу департаменту охорони здоров'я
ЛОДА від 08.12.2014 № 894 ,,Про вжиття
заходів щодо виконання наказу МОЗ
України від 24.10.2014 № 770” та
виконання наказу УОЗ від 16.12.2014 №
420 ,,Про проведення заходів у разі
виявлення
хворого
(підозрілого)
на
хворобу, спричинену вірусом Ебола”.
26. Посилити контроль за дотриманням вимог упродовж
О.Грицко
Н.Бачун
року
санітарного
законодавства
медсестринською
ланкою
медичної
служби. Проводити внутрішні аудити стану
роботи сестринської служби.
27. Забезпечити подальше впровадження та упродовж
О.Грицко,
Н.Бачун
року
Г.Бойчук
застосування в практичній роботі програми
мікробіологічного моніторингу WHONET.
VIIІ. Заходи з організації санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового
способу життя
1.
завідувачі
Н.Бачун,
Проводити санітарно-освітню роботу серед упродовж
року
відділеннями,
О.Грицко
населення щодо формування ідеології
структурними
здорового способу життя шляхом виступів
підрозділами,
у ЗМІ, проведенням акцій, проведенням
лікаріконференцій, випуску санб’юлетнів і
спеціалісти
пам’яток,
читання
лекцій
в
УЗ,
проведенням індивідуальних бесід з
пацієнтами під час амбулаторного прийому
та на дому.
2.
Н.Бачун
Здійснювати постійний моніторинг за щокварта- координатори
льно
програм
виконанням державних і регіональних
програм щодо профілактики захворювань
та формування здорового способу життя.
23.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Активізувати санітарно-освітню роботу
серед населення в наступних напрямках:
проведення
профілактичних щеплень,
флюорографічного
обстеження,
профілактики ВІЛ\СНІДу, серцево-судинних
та
судинно-мозкових
захворювань,
інфекційних
захворювань,
ранньому
виявленню онкологічних захворювань,
здоровому способу життя, наголошення на
умови життя, праці, шкідливість куріння,
алкоголізму, наркоманії та ін.
Проводити роз’яснювальну роботу щодо
статевого виховання, планування сім’ї,
ставлення до сімейного життя, потреби
медико-генетичного
консультування.
Оформити відділення поліклініки сучасною
наочною
агітацією
з
урахуванням
конкретних умов життя, сезонні епідемії.
З метою раннього виявлення захворювань
та на виконання розпорядження голови
ЛОДА від 28.12.2007 № 1456 прийняти
участь у акціях:
- Дні профілактики туберкульозу і
хронічних захворювань органів дихання;
- Дні раннього виявлення глаукоми;
-Дні профілактики і раннього виявлення
артеріальної гіпертензії;
- Дні профілактики онкозахворювань
статевої сфери у чоловіків;
-Дні профілактики патології шийки матки і
грудної залози у жінок;
-Дні профілактики і раннього виявлення
цукрового діабету
-Інформаційно-просвітницька профілактикна кампанія щодо активного виявлення
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Здійснювати роз’яснення
населенню
переваги надання первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної
медицини.
Проводити збір, аналіз та використання
інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень щодо оптимізації
роботи з питань формування здорового
способу життя, санітарного виховання
населення,
медико-профілактичної
та
лікувальної роботи.
Анонсувати на інтернет-сторінках 1МП
профілактичні
акції
та
широко
висвітлювати результати їх проведення.

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділами

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями

Н.Бачун

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділлами

Н.Бачун

упродовж
року

Л.Лисак,
Р.Перхач,
Н.Федин,
Х.Бучко

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділлами

Н.Бачун

упродовж
року

завідувачі
відділеннями,
структурними
підрозділлами

Н.Бачун

березень
березень
травень
вересень
жовтень
листопад
листопад

IХ. Заходи з удосконалення кадрової роботи
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1.

2.

3.

4.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

Підвести підсумки роботи кадрової служби
1МП 2016 року. Результати діяльності
обговорити з головним спеціалістом
Управління охорони здоров’я з кадрових
питань. Вжити заходи щодо недопущення у
майбутньому виявлених недоліків.
Розробити та затвердити графік відпусток
працівників на 2017 рік.

січень,
надалі
щоквартально

Н.Богдан

Н.Бачун

до
20.01.17

Н.Богдан,
завідувачі
відділеннями
Н.Богдан

Н.Бачун,
О.Грицко

Вносити нову інформацію в комп’ютерну упродовж
року
програму ,,Кадри”. Подавати дані в УОЗ
ЛМР.
січень
Н.Богдан
Проаналізувати
стан
забезпеченості
установи
лікарями
та
середнім
медперсоналом. Про потребу надати
інформацію в УОЗ ЛМР.
січень
Н.Богдан
Переглянути резерв керівних кадрів, при
необхідності внести корективи.
згідно
Н.Богдан,
Систематично проводити навчання з
плану
резерв
кадровим резервом в установі. Проходити
стажування на робочому місці в УОЗ.
Н.Богдан,
Забезпечити виконання плану підвищення упродовж
року
О.Грицко
кваліфікації лікарів та медичних сестер на
передатестаційних і тематичних циклах та
проходження атестації. Врахувати ,,Зміни
до положення про проведення іспитів на
передатестаційних циклах”, затверджені
наказом МОЗУкраїни від 07.07.2009 № 484.
при
Н.Богдан
Забезпечити проходження інтернатури
наявності
випускниками ЛНМУ ім.Д.Галицького згідно
наказів ДОЗ ЛОДА.
Н.Богдан
Забезпечити дотримання порядку доступу постійно
до бази персональних даних ,,Працівники”,
з метою її захисту від доступу сторонніх
осіб, розголошення або втрати інформації.
Н.Богдан,
Здійснювати контроль стану діловодства і упродовж
року
Г.Поворозник
архівної справи.
X. Заходи з охорони праці, техніки безпеки та метрології

Н.Бачун

січень
Провести аналіз виконання заходів з
охорони праці за 2016 рік. Подати звіт в
УОЗ ЛМР. Результати обговорити
в
структурних підрозділах поліклініки, на
зборах трудового колективу та визначити
заходи щодо покращення забезпечення
вимог охорони праці і техніки безпеки,
попередження
випадків
виробничого
травматизму.
Проводити перевірку умов дотримання упродовж
року
охорони праці, пожежної безпеки
в
структурних підрозділах, за результатами
аналізу вжити заходи щодо недопущення
виявлених
недоліків.
Результати
доповідати на оперативній нараді.

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун
Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун

Н.Бачун
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Визначити оцінку охорони праці через
коефіцієнт безпеки праці в поліклініці. За
визначеною оцінкою охорони праці вжити
заходи по недопущенню повторення
порушень.
Проводити вступний інструктаж по охороні
праці з новоприйнятими працівниками до
оформлення наказу по поліклініці.
Організувати навчання керівників та
працівників, які працюють у шкідливих та
небезпечних умовах праці, провести
перевірку знань з техніки безпеки та
охорони праці.
Проводити семінари, лекції з питань
охорони
праці,
пожежної
безпеки,
електробезпеки,
безпеки
руху
у
структурних підрозділах поліклініки.
Контролювати надання працівникам пільг і
компенсацій
за роботу в шкідливих і
небезпечних умовах праці.
Забезпечити ефективну роботу комісії з
розслідування
випадків
виробничого
травматизму згідно ,,Положення про
розслідування нещасних випадків на
виробництві”.
Здійснювати
постійний
контроль
за
проведенням у встановленому порядку
метрологічної
атестації,
повірки,
калібрування,
ремонту
засобів
вимірювальної техніки.
Розробити план заходів щодо організації
та проведення у 2017 році тижня охорони
праці.
Провести
технічний
огляд
всіх
вогнегасників. При потребі провести заміну
вогнегасників.
Співпрацювати з органами Держстандарту
щодо
нагляду
за
дотриманням
метрологічних норм та правил, шляхом
проведення спільних засідань, нарад,
семінарів.
Співпрацювати з Державною інспекцією
промислової безпеки та охорони праці,
Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань
щодо
нагляду
за
дотриманням безпечних умов праці.
Контролювати виконання нормативнодирективних документів з охорони праці,
пожежної безпеки та енергобезпеки.
Організувати проведення гідравлічного
випробування автоклава.

щоквартально

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

постійно

Інженер з
охорони праці,
Н.Богдан

Н.Бачун

згідно
графіку

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

згідно
графіку

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

постійно

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

упродовж
року

Інженер з
охорони праці,
Н.Бачун,
І.Яніцький

Н.Бачун

упродовж
року

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

до
01.03.17

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

до
30.12.17

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

упродовж
року

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

упродовж
року

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

упродовж
року

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун

до
04.12.17

Інженер з
охорони праці

Н.Бачун
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16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

до
Інженер з
Н.Бачун
Забезпечити проведення вимірювання
01.03.17
охорони
праці
опору
заземлення
та
ізоляції
електропроводки на діелектричну міцність.
Інженер з
Н.Бачун
Співпрацювати з органами Держстандарту упродовж
року
охорони праці
щодо
нагляду
за
дотриманням
метрологічних норм та правил.
до
Інженер з
Н.Бачун
Отримати
дозволи
на
експлуатацію
10.01.17
охорони
праці
обладнання
підвищеної
небезпеки
(автоклав, ліфт).
Інженер з
Н.Бачун
Здійснювати
контроль
за
станом упродовж
року
охорони
праці,
автомобільного господарства,проведення
З.Козак
технічних оглядів автомобілів.
січень
Н.Бачун,
Н.Бачун
Підготувати списки медичних працівників
Н.Моравська
поліклініки, які підлягають медичному
страхуванню та подати до управління
охорони здоров’я, а самеі:
- обов’язкове страхування працівників на
випадок інфікування ВІЛ при виконанні
ними службових обов’язків;
- обов’язкове особисте страхування водіїв
від нещасного випадку на транспорті;
страхування
операторів
джерел
іонізуючого випромінювання на випадок
спричинення
шкоди
здоров’я
його
негативним впливом.
XІ. Заходи з організації фінансового забезпечення поліклініки та покращення її
матеріально-технічної бази

Провести аналіз фінансово-господарської
діяльності поліклініки за 2016 рік та вжити
заходи щодо поліпшення даного розділу
роботи в 2017 році.
Сформувати бюджет поліклініки на 2017
рік, подати на затвердження в УОЗ ЛМР
кошториси доходів і видатків та штатний
розпис поліклініки.
Керуючись
Законом
України
,,Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти”, скласти план закупівель
товарів, робіт і послуг на 2017 рік та
провести тендери (торги) на здійснення
цих закупівель, в т.ч. на енергоносії.
Забезпечити
роботу
згідно
системи
електронних
державних
закупівель
ProZorro.
Проводити щомісячний контроль за
раціональним
і
ефективним
використанням
бюджетних
і
позабюджетних коштів.
Здійснити аналіз стану забезпечення
поліклініки медичним обладнанням та
підготувати заявку в УОЗ ЛМР по його
придбанню на 2017 рік.

січень

М.Залуська,
Н.Моравська

Н.Бачун

січень

М.Залуська,
Н.Моравська

Н.Бачун

січень

Н.Бачун,
М.Залуська,
Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року

М.Залуська,
Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року

М.Залуська,
Н.Моравська

Н.Бачун

жовтень

Н.Бачун,
О.Грицко

Н.Бачун
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Своєчасно проводити списання технічно
застарілих
та
непридатних
для
подальшого використання матеріальних
цінностей поліклініки.
Проводити
суворий
контроль
за
дотриманням орендарями умов договорів
оренди особливо в частині своєчасної
оплати комунальних послуг. Оперативно
вживати необхідні заходи при затримці
оплати.
Підготувати списки медичних працівників
поліклініки, які підлягають медичному
страхуванню та подати до управління
охорони здоров’я:
- обов’язкове особисте страхування водіїв
від нещасного випадку на транспорті;
- обов’язкове страхування працівників на
випадок інфікування ВІЛ при виконанні
ними службових обов’язків;
страхування
операторів
джерел
іонізуючого випромінювання на випадок
спричинення
шкоди
здоров’я
його
негативним впливом.
Щомісячно
проводити
моніторинг
залучених позабюджетних коштів в розрізі
відділень.
Забезпечити економію енергоносіїв на 2%
шляхом
постійного
моніторингу
використання згідно плану на 2017 рік.
Здійснювати
контроль
моніторингу
споживання енергоресурсів, проводити
аналіз споживання енергоресурсів, за
результатами аналізу вживати заходи
раціонального
використання
енергоресурсів та дотримання лімітів на
енергоносії.
Визначити обсяги робіт із підготовки
поліклініки до роботи в осінньо-зимовий
період
2017-2018,
розробити
плани
заходів, затвердити їх наказом по установі
та забезпечити виконання.
Формувати звіти із виконання робіт з
підготовки до роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018рр.
В ході підготовки до роботи в осінньозимовий
період
2017-2018
років
забезпечити
виконання
заходів
із
збереження теплової енергії, у тому числі:
- 100 % встановлення тепловідбиваючих
екранів;
- встановлення кранів на радіаторах та
стояках опалення;
- утеплення мереж опалення в підвалах та
на горищах;

упродовж
року

М.Залуська,
Н.Моравська,
О.Грицко,
З.Козак

Н.Бачун

щомісячно

Н.Моравська,
М.Залуська

Н.Бачун

до
01.03.17

Н.Бачун,
Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року

Н.Моравська,
М.Залуська,
завідувачі
відділеннями,
орендарі

Н.Бачун

Н.Моравська,
З.Козак

Н.Бачун

щомісячно

Н.Моравська

Н.Бачун

серпень

Н.Моравська,
З.Козак,
О.Мартиненко

Н.Бачун

травеньчервень
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

- ущільнення та утеплення віконних та
дверних прорізів;
- ревізію та ремонт запірної арматури в
теплових вузлах.
Здійснювати щомісячний моніторинг та
аналіз
споживання
енергоресурсів.
За результатами аналізу вживати заходи
для
забезпечення
раціонального
використання
енергоресурсів
та
дотримання лімітів на енергоносії.
З метою недопущення неконтрольованих
витоків води постійно проводити ревізію та
ремонт водорозподільного обладнання та
арматури (водорозбірних кранів, бачків,
унітазів, змішувачів тощо).
Проводити
щоденний
моніторинг
температурного режиму у закладі, вживати
заходи із забезпечення температурних
нормативів:
- кабінети для дорослих та дітей 20ºС;
- операційні, процедурні, маніпуляційні –
22ºС.
Поновити
ліміти
на
утворення
та
розміщення медичних відходів на 2017 рік,
погодити їх у начальника Держуправління
охорони
навколишнього
природного
середовища у Львівській області та
затвердити у голови ЛОДА.
Систематично
заслуховувати
на
оперативних нарадах головного лікаря
питання щодо споживання енергоносіїв, за
результатами
вживати
необхідні
управлінські дії.
Забезпечити ефективне функціонування
системи
моніторингу
споживання
енергоресурсів, в т.ч. програми ,,Енерго
План”. Проводити аналіз моніторингу та
впроваджувати заходи щодо зменшення
теплоспоживання на 1,0%, електроенергії
на 1,0%, водопостачання на 1,0%. За
результатами аналізу вживати заходи
щодо
забезпечення
раціонального
використання
енергоресурсів
та
дотримання лімітів на енергоносії.
Провести списання технічно застарілих та
непридатних
для
подальшого
використання матеріальних цінностей.
Здійснювати
моніторинг
показників
енергоносіїв через програму Umuni.
Вирішити питання реконструкції системи
електропостачання
поліклінічного
відділення (вул.Руська,20).

щомісячно

Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року

З.Козак,
Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
опалювального
сезону

завідувачі
відділень,
старші
медсестри

Н.Бачун

до
01.03.17

О.Грицко

Н.Бачун

щомісячно

Н.Моравська

Н.Бачун

щомісячно

Н.Моравська

Н.Бачун

листопад

Н.Моравська

Н.Бачун

щоденно

Н.Моравська

Н.Бачун

упродовж
року

З.Козак

Н.Бачун
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

Провести промивку системи центрального
опалення
(вул.Руська,20
та
вул.Римлянина,2).
Придбати
апарат для ультразвукової
терапії в фізіотерапевтичне відділення.

до
12.08.17

Н. Моравська
З.Козак

Н.Бачун

упродовж
року

Ю.Руденко

Н.Бачун

З.Козак
Н.Моравська

Н.Бачун

З.Козак

Н.Бачун

З.Козак

Н.Бачун

З.Козак

Н.Бачун

З.Козак

Н.Бачун

З.Козак,
Ю.Руденко
З.Козак

Н.Бачун

З.Козак

Н.Бачун

З.Козак

Н.Бачун

З.Козак
О.Синицький
А.Лизун
Н.Бачун,
З.Козак

Н.Бачун

до
Підготувати
пакет
документів
для
отримання
висновку
управління 02.02.17
архітектури
щодо
облаштування
гостьового майданчика - 2 паркувальних
місць для людей з особливими потребами.
Провести поточний ремонт кабінету лікарів упродовж
року
дитячого невролога та кардіоревматолога
(№ 15, вул.Римлянина,2).
Провести поточний
ремонт частини упродовж
року
фасаду будівлі вул.Римлянина,2
зі
сторони подвіря.
Придбати комп’ютерні комплекси для упродовж
року
реєстратур
та
сташої
медсестри
відділення вул.Римлянина,2.
Придбати холодильник для головної ІІІ квартал
медсестри.
Придбати масажно-лікувальний інвентар упродовж
року
для кабінету ЛФК.
Замінити двері та вікно в кабінеті інженера упродовж
з охорони праці на енергозберігаючі
року
(вул.Руська,20).
ІІІ квартал
Провести поточний ремонт коридору та
побутової кімнати в приміщенні ЛФК та
масажу (вул.Руська,20).
І півріччя
Провести поточний ремонт коридору
підліткового кабінету (вул.Руська,20).
до
Провести поточний ремонт хірургічного
01.09.17
кабінету.

Провести реставрацію вхідних дверей
вул. Руська,20, погодивши з Управлінням
історичного середовища.

В.о. головного лікаря

упродовж
року

Н.Бачун

Н.Бачун

Бачун Н.К.

32

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………………………… 1
I. Організаційні заходи ……………………………………………………………………. 4
II. Заходи з покращення лікувально-профілактичної допомоги .………………….. 8
III. Заходи з організації охорони материнства та дитинства ………………………12
ІV. Заходи з удосконалення медичної експертизи ………………………………….. 17
V. Заходи з медикаментозного забезпечення населення та поліклініки,
контролю якості лікарських засобів ….………………………………………………… 19
VI. Заходи з організації протиепідемічної та санітарно-гігієнічної роботи ………. 21
VII. Заходи з організації санітарно-освітньої роботи та пропаганди
здорового способу життя ……………….....................................................................24
VIII. Заходи з удосконалення кадрової роботи……………………………………….. 25
ІX. Заходи з охорони праці, техніки безпеки та метрології ………………………. 26
X . Заходи з організації фінансового забезпечення поліклініки та покращення
її матеріально-технічної бази ………...................................................................... 28

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8

33

