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Начальник управління охорони здоров’я

ПЛАН
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ВСТУП
У 2016 році організація роботи комунальної 4 міської клінічної лікарні м. Львова 

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 від 19.11.1992р. (зі змінами);

— Закону України від 07.07.2011 №3611 -VI «Про внесення змін до Онов 
законодавства України про охорону здоров’я»;

— 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 15.02.1995 № 6095-ВР «Про обіг в Україні наркотичних 
засобів, пбихотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» зі змінами;

— Закон України від 21.03.1991 № 875- XII «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»

— Закон України від 06.10.2005 № 2961- IV «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні»

— Закону України від 04.04.1996 № 12396 ВР «Про лікарські засоби» Із змінами 
та доповненнями

— Закону України від 02.10.1996 №39396-ВР «Про звернення громадян»
— Закону України від 02.10.1992 №2657-ХІІ «Про інформацію»;
— Закону України від 13.01.2011 №2939Л/І «Про доступ до публічної

інформації»;
— Закону України від 01.10.2010 №2297Л/І «Про захист персональних даних»;
— Закону України від 14.10.2014 №1700Л/ІІ «Про запобігання корупції» зі 

змінами та доповненнями;
— Закону України від 24.02.2001 N92402-111 «Про охорону дитинства»зі змінами 

та доповненнями;
— Закону України від 05.03.2009 №1065-УІ «Про Загальнодержавну програму 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2016 року»

— Закону України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення» зі змінами та доповненнями;

— Закону України від 12.12.1991 № 1972-ХІІ «Про протидію поширенню хвороб, 
зумовлених ВІЛ, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» зі змінами;

— Закону України від 20.10.2014 №1708Л/ІІ «Про затвердження
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014- 
2018 роки».

— Закону України від 22.03.2012. N° 4565-УІ «Про протидію захворюванню на ■> • 
туберкульоз»;

— Закону України від 23.12.2009 № 1794Л/І «Про затвердження
Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до
2016р.»;

— Постанови КМУ від 13 травня 2013 року № 333 “Про затвердження Порядку 
придбання, перевезення, зберігання, відпустку, використання та знищення
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— продовження комп’ютеризації лікувально-діагностичного процесу, 
запровадження сучасних медичних технологій для покращення методів діагностики та 
лікування захворювань.

Для реалізації зазначених завдань у комунальній 4 міській клінічній лікарні 
адміністрація установи планує здійснити наступні заходи:

№
п/п Заходи Термін ‘ 

виконання
Відповідальна

особа
Контроль
виконання

Відмітка
про

виконання
1 II III IV V VI

І. О р г а н і з а ц і й н і  з а х о д и

1. Підвести підсумки лікувально- 
профілактичної роботи лікарні 
за 2015 рік на медичній раді 
К4МКЛ

лютий заступники з 
медичної 
частини, 

поліклінічної 
роботи та 
охорони 

материнства і 
дитинства

головний
лікар /

2. Проводити засідання медичної 
ради лікарні, оперативні наради 
з завідувачами структурних 
підрозділів відповідно до плану 
на 2016 рік

упродовж
року

відповідно 
до плану та 

графіку

заступники з 
медичної 
частини,, 

поліклінічної 
роботи та 
охорони 

материнства і 
дитинства

головний
лікар /

3. Проводити засідання Ради 
медичних сестер лікарні 
відповідно до розробленого 
плану на 2016 рік

упродовж
року

головна
медсестра,

лікарні

головний
лікар 1/

4. Розробити та поновити накази з 
основної діяльності К4МКЛ на 
2016 рік

січень заступники
головних
лікарів

головний
лікар і

5. Ефективно і раціонально 
використовувати бюджетні 
кошти, матеріально-технічні 
ресурси. При розподілі коштів 
враховувати пріоритетні 
напрямки в діяльності лікарні

упродовж
року

заступники з 
медичної 
частини,, 

поліклінічної 
роботи та 
охорони 

материнства і 
дитинства

головний
лікар

іг
6. Продовжити роботу із розробки 

та впровадження локальних 
протоколів надання медичної 
допомоги, на основі 
уніфікованих клінічних 
протоколів та наказу МОЗ 
України №751 від 28.09.2012

упродовж
року

заступники з 
медичної 
частини,, 

поліклінічної 
роботи та 
завідувачі 

структурних 
підрозділів

головний
лікар

1
/

/Г
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наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони 
здоров’я ”

— Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженої постановою КМУ 
від 29.04.2013 №637

— Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових 
інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення м. 
Львова на період 2011-201 броки, затвердженого рішенням міської комісії з питань ТЕБ 
та НС від 02.09.2011р., протокол №2);

— Розпорядження Львівського міського голови від 29.07.2013 №229 «Про 
затвердження заходів з протидії захворюванню на туберкульоз в м. Львові на 2013- 
2016 роки»;

— Програми створення у м. Львові універсально-доступного середовища для 
людей з особливими потребами», затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 
11.10.2005 р. № 2582 та інші нормативи, які регламентують роботу в галузі охорони 
здоров’я.

З метою покращення якості надання медичної допомоги приписному населенню 
території обслуговування К4МКЛ стратегія роботи установи передбачає, реалізацію 
основних завдань:

— проведення акцій з профілактики та раннього виявлення захворювань 
відповідно до плану основних організаційних заходів УОЗ ЛМР;

— надання медичної допомоги на основі запроваджених локальних протоколів, а 
також на основі стандартів надання медичної допомоги;

—• здійснення контролю якості надання медичної допомоги Медичною радою 
установи;

— здійснення медикаментозного забезпечення на основі Локального формуляру 
установи, розробленого на основі 7 випуску Державного формуляру лікарських 
засобів;

— впровадження та розвиток надання медичної допомоги приписному 
населенню на засадах сімейної медицини;

— забезпечення доступності медичної допомоги для соціально-незахищених 
верств населення, дітям, підліткам, вагітним, ветеранам війни, людям похилого віку, 
особам з обмеженими фізичними можливостями, постраждалим від аварії на ЧАЕС;

— забезпечення надання медичної допомоги учасникам АТО, у т.ч. організація 
їх медичної, соціальної, психологічної реабілітації;

— -забезпечення надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам;
— покращення санітарно-просвітницької роботи з пропаганди здорового способу 

життя та питань імунопрофілактики.
— подальше впровадження у практику додаткових джерел фінансування , 

шляхом залучення позабюджетних коштів;
— удосконалення роботи амбулаторно-поліклінічної служби, широке 

впровадження та розширення стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, 
проведення диспансеризації як здорового, так і хворого населення району 
обслуговування;

— здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширення 
інфекційних захворювань, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, що несуть соціальну загрозу;
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7. Здійснювати контроль за обігом 
наркотичних середників та 
прекурсорів у відповідності до 
Постанови КМУ №333 та наказу 
МОЗ України від 07.08.2015 
N2494 «Про деякі питання 
придбання, перевезення, 
зберігання, відпуску, 
використання та знищення 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин і' 
прекурсорів у закладах охорони 
здоров’я»

упродовж
року

заступники з 
медичної 
частини,, 

поліклінічної 
роботи та 
завідувачі 

структурних 
підрозділів

головний
лікар

і/

8. Забезпечити виконання наказів 
МОЗ України від 28.09.2012 № 
752 «Про порядок контролю 
якості медичної допомоги»

упродовж
року

заступники з 
медичної 
частини, 

поліклінічної 
роботи та 
охорони 

материнства і 
дитинства

головний
лікар

1
г# №

( , /

9. Вести медичну документацію 
відповідно до статистичних 
форм, затверджених МОЗ 
України

упродовж
року

завідувачі
структурних
підрозділів

головний
лікар

10. Проводити семінарські 
навчання медичного персоналу 
відповідно до графіку 
проведення семінарських 
занять

упродовж
року

заступник з 
медичної 
частини, 
лікаря з 

лікувальної 
роботи, 
головна'1 

медсестра

головний
лікар

!У
. і

11. Продовжити впровадження 
сімейної медицини та проводити 
систематичну роботу з 
підготовки кадрів для ПМСД на 
засадах сімейної медицини

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар Г іГ 5

12. Відкрити 2 дільниці загальної 
практики-сімейної медицини

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар і4Г

13. Продовжити проводити 
стажування сімейних лікарів, 
медичних сестер у вузьких 
спеціалістів

упродовж
року

завідувачі
структурних
підрозділів

головний
лікар ■ V*у 0.

14. Організувати профілактичні 
огляди співробітників лікарні, в 
т.ч. зі шкідливими умовами 
праці, здійснювати постійну 
корекцію щеплень у 
співробітників проти дифтерії і 
вірусного гепатиту

упродовж
року

заступники з 
медичної 
частини, 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар

(4^
5



15. Проводити щоквартально аналіз 
роботи амбулаторно- 
поліклінічної служби (стан 
загальної, інфекційної, 
онкологічної захворюваності, 
захворюваності на туберкульоз, 
рівень інвалідності та 
смертності тощо). Результати 
заслуховувати на оперативних 
нарадах

щокварталу заступник з 
поліклінічної 

роботи, 
завідувачі 

структурних 
підрозділів

головний
лікар АР

/
16. Проводити внутрішньо- 

лікарняний аудит відповідно до 
плану

. упродовж 
року

заступники з 
медичної 
частини,, 

поліклінічної 
роботи та 
охорони 

материнства і 
дитинства

головний
лікар /

17. Здійснювати адміністративні 
обходи в установі. За 
результатами обходів вживати 
заходи з ліквідації виявлених 
недоліків

упродовж
року

головний
лікар

заступники
головного

лікаря

головний
лікар

,1(Р/
■ п

18. Проводити аналіз звернень 
громадян з наступним 
розглядом на медичній раді 
лікарні та прийняттям 
управлінських рішень

щокварталу заступник з 
поліклінічної 

роботи

головний
лікар

\Л
д

19. Подальше впроваджувати в 
практику додаткові джерела 
фінансування -  благодійні 
внески, спонсорську допомогу, 
які не заборонені чинним 
законодавством

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар 1Д « '

Л
20. Забезпечити виконання вимог 

Закону України «Про 
запобігання корупції»

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар

21. Контролювати за дотриманням 
законодавства України з питань 
персональних даних пацієнтів та 
встановленого в лікарні порядку 
захисту персональних даних

упродовж
року

заступники
головного

лікаря

головний
лікар

і
йЙ

22. Продовжити роботу 3 
комп’ютеризації, електронне 
ведення обліку бухгалтерії, 
медико-статистичної служби, 
відділу кадрів, структурних 
підрозділів лікарні

упродовж
року

головний
бухгалтер,
начальник

відділу
кадрів,

завідувачі
структурних
підрозділів

головний
лікар //

23. Удосконалити роботу 
реєстратур шляхом

Упродовж
року

заступники
головного V
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забезпечення якісного 
функціонування талонної 
системи з метою скорочення 
часу очікування пацієнтів на 
прийом до лікаря

лікаря з 
поліклінічної 

роботи

24. Забезпечити наповнення 
інформацією інтернет сторінку 
К4МКЛ та фейсбуку. Широко 
висвітлювати на \л/еЬ-сайтах 
діяльність закладу.

упродовж 
року -

заступники
головного

лікаря

головний
лікар 1г

25. Розробити та затвердити у 
начальника управління охорони 
здоров’я план основних 
організаційних заходів на 2016 
рік

грудень заступники
головного

лікаря

головний
лікар 1/

II. З а х о д и  з  о р г а н і з а ц і ї  о х о р о н и  м а т е р и н с т в а  і д и т и н с т в а

1 Підвести підсумки роботи 
педіатричної служби та 
діяльності первинної 
медичної допомоги дітям за 
2015 рік

лютий заступник 
головного 
лікаря з 
охоро.ни 

материнства 
і дитинства

головний
лікар

\ /

2 Надавати амбулаторно- 
поліклінічну допомогу дітям 
відповідно до наказу МОЗ 
України від 29.11.2002 року № 
434

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

4 Забезпечити раннє виявлення 
захворювань, максимально 
повне обстеження і надання 
кваліфікаційної допомоги дітям 
на догоспітальному етапі

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі ■ 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

 ̂У
г

5 Своєчасно госпіталізувати 
дітей, які потребують 
стаціонарного лікування

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

д)
/

6 Ширше організовувати 
стаціонари вдома дітям, що за 
станом здоров’я не можуть 
відвідувати поліклініку

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

А і А/1 
/  '

'V  •

7 Проводити імунізацію 
населення згідно з наказом 
МОЗ України від 16.09.2011 
року № 595 у редакції наказу 
МОЗ України від 11.08.2014 № 
551. Підвищення показника 
імунізації до 95%

упродовж
року

педіатри, 
терапевти, 

сімейні лікарі

заступники 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства 

та

*
л #

г
7



поліклінічної
роботи

8 3 метою раннього виявлення 
туберкульозу своєчасно 
проводити
туберкулінодіагностику дітям 
згідно наказу МОЗ України від 
21.12.12 № 1091

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

V
9 Проводити засідання 

імунологічної комісії ДПВ для 
дітей з тимчасовими 
протипоказами до щеплень та 
скеровувати дітей з тривалими 
та постійними протипоказами на 
міську комісію з питань щеплень

упродовж
року

педіатри 
дільничні, 

сімейні лікарі, 
дитячі 

спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства І

% О

10 Забезпечити дотримання вимог 
холодового ланцюга при 
транспортуванні та зберіганні 
ІБП

упродовж
року

медсестри 
кабінету 

профщеплень, 
медсестри 

шкіл та ДНЗ

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства'

і
/

11 Забезпечити диспансерне 
спостереження за дітьми, 
народженими від ВІЛ- 
інфікованих матерів

упродовж
року

дільничні 
педіатри, 

сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

| /
12 Проводити розбір малюкової та 

перинатальної смертності, 
аналіз помилок, розробка 
заходів по їх виправленню

упродовж
року

дільничні 
педіатри, 

сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

і /

13 Забезпечити диспансерне 
спостереження за дітьми- 
сиротами, позбавлених 
батьківського піклування, 
інвалідами, з багатодітних та 
неповних сімей, соціально- 
незахищених та 
малозабезпечених сімей

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства І

/Ж

аГ

14 Забезпечите контроль за 
станом здоровя 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

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

'1
і\
ч

/ж/
15 Здійснювати відбір та 

скерування дітей диспансерної 
групи на санаторно-курортне 
лікування з першочерговістю 
забезпечення дітей пільгових

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства

8



категорій і дитинства
16 Вести облік дітей, які вибувають 

з району обслуговування, 
повідомляючи про них 
відповідні лікувально- 
профілактичні установи

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

і /
17 Проводити лікувально- 

профілактичні заходи для 
попередження ускладнень 
вагітності:
-брати на облік вагітних 
терміном до 12-ти тижнів -  99% 
повне клініко-лабораторне 
обстеження вагітних проводити 
протягом 10-днів; 
-використовувати сучасні 
методи діагностики стану плоду: 
доплерографічне обстеження 
матково-плацентарного 
кровотоку, біофізичного 
профілю плоду, КТГ;
-своєчасно виявляти, 
обстежувати та лікувати жінок 
групи ризику по «не 
виношуванню», вроджених 
вадах розвитку, материнській 
смертності;
-забезпечити 100 %  
обов’язковий 2-х разовий УЗ 
скринінг вагітних у терміні до 22 
тижнів;
- з метою раннього виявлення 
вроджених вад розвитку плоду 
проводити визначення РРАР- 
білок, ХГ, альфафетопротеїн та 
естріол
- -скеровувати вагітних з групи 
ризику вроджених вад розвитку 
на консультацію в МГЦ; 
-забезпечити максимальну 
госпіталізацію вагітних високого 
ступеню ризику у відділення 
патології вагітних;
-обстежувати вагітних на 
TORCH -  інфекції за показами

упродовж
року

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

у

18 Охопити 100% двохразовим 
обстеженням вагітних жінок на 
ВІЛ-інфекцію, проводити 
профілактику вертикальної 
трансмісії від матері до дитини

упродовж
року

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

/
Уф19 Тісно співпрацювати з 

сімейними лікарями,
упродовж

року
завідувач ЖК, 

акушер-
заступник
головного

9



терапевтами з метою 
своєчасного виявлення 
екстрагенітальної патології

гінекологи,
терапевти

лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

20 Систематично працювати з 
групою жінок 3 
екстрагенітальною патологією, 
призначати їм ефективну 
контрацепцію, проводити 
планування вагітності

упродовж
року

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

І # 1{ і/
21 Профілактичні огляди жіночого 

населення проводити 
відповідно до наказу МОЗ 
України №417 зі своєчасним 
взяттям на диспансерний облік 
жінок з виявленою патологією. 
План профоглядів -  73% від 
загальної кількості жіночого 
населення.

упродовж
року

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

//
V

К
22 Забезпечити виконання плану 

заходів щодо зниження 
малюкової смертності та 
досягнути показник малюкової 
смертності 6,0 (12,2 на 1000 
нас. 2015 р.) 1

23

24

Впроваджувати в роботу 
скринінгові програми з метою 
раннього виявлення візуальних 
форм злоякісних новоутворів та 
співпраця з міським 
мамологічним центром, міським 
центром патології шийки матки

упродовж
року

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

Проводити щорічні обов’язкові 
медичні профілактичні огляди 
учнів ЗНЗ відповідно до наказу 
МОЗ України від 16.08.2010р. № 
682 та наказу МОЗ України від 
23.05.2012р. № 382

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

у/ 1

25 Здійснювати медико- 
педагогічний контроль за 
фізичним вихованням учнів ЗНЗ 
відповідно до наказу МОЗ 
України та МОІН України від 
20.07.2009р. № 518/674

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

дитячі 
спеціалісти

1

1
III. З а х о д и  з  п о к р а щ е н н я  л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о ї  д о п о м о г и

1. Підвести підсумки роботи 
амбулаторно поліклінічної 
служби та діяльності первинної 
медичної допомоги 2015 року

лютий заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар 1

2. Забезпечити надання медичної 
допомоги учасникам АТО та 
членам їх сімей, скеровувати по

упродовж
року

відповідальни 
й лікар 

Кривоніс Л.І.,
\ ф ^

10



показах на проведення 
відновного лікування та 
реабілітаційних заходів

сімейні лікарі

3. Охопити медичними оглядами 
100% ветеранів війни, 
прирівняних по пільгах до них 
верств населення з 
визначенням потреб у 
соціально-медичній допомозі та 
різних формах реабілітації. 
Забезпечити лікування та 
оздоровлення інвалідів війни в 
обласному госпіталі інвалідів 
війни та репресованих

квітень заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи, 

завідувачі 
відділень 

ЗПСМ

головний
лікар

х/
г

4. Забезпечити медичний огляд 
100% учасників ліквідації аварії 
на ЧАЕС

квітень лікар- 
терапевт 

Медведик Л.В

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

!)/
5. Залучати патронажних 

медсестер Червоного Хреста та 
інших організацій для надання 
допомоги одиноким громадянам 
похилого віку

упродовж
року

старша 
медсестра 
поліклініки 

для дорослих

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи /]/и

6. Здійснювати заходи з розвитку 
стаціонарзамінних форм 
надання допомоги населенню

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар 1X

7. Забезпечити виконання «Плану 
комплексних заходів боротьби з 
онкологічними захворюваннями 
на 2010-2016рр.», 
затвердженого наказом УОЗ від 
10.09.2010р. №382-В. Стан 
виконання заслуховувати на 
медичній раді установи

упродовж
року

заступники 
головного 
лікаря з 
медичної 

частини, та 
поліклінічної 

роботи

головний
лікар

і/}
8. Шляхом посилення контролю за 

якістю діагностичного процесу 
підвищення рівня організації 
профілактичних оглядів, 
збільшення охоплення 
диспансеризацією досягнути: 
-зменшення показника частоти 
занедбаності онкопатології 
(четверта стадія) не вище 12% 
(2015р.-11,3%, 2014-14,5%) 
-зменшити показник 
занедбаності раку молочної 
залози не вище 15,0 (2015 -14,3, 
2014р. -16,6)
-зменшити показник 
занедбаності раку шийки матки 
не вище 0% (2015 - 0% )

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
. роботи, 

лікар-онколог

головний
лікар у)/

11



-зменшити показник 
занедбаності раку щитовидної 
залози не вище 20% (2015- 
20%)

9. Шляхом профілактичних 
заходів, покращення 
ефективності надання медичної 
допомоги первинною ланкою, 
ефективності диспансеризації 
населення, досягнути зниження 
показника смертності на 1 тис. 
нас. від інфаркту міокарду не 
вище 0,29 (2015р. -0,29, 
інсульту до '0,6 (2015р. -0,7)

упродовж
року

завідувачі
структурних
підрозділів,
кардіолог,

невропатолог

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

V
ЛІ«?/

10 . Проводити засідання 
протиракової комісії з 
об’єктивним та ґрунтовним 
розбором кожного випадку з 
метою ліквідації причин пізньої 
діагностики новоутворень та 
занедбаних випадків та 
приймати управлінські рішення

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з

ПОЛІКЛІНІЧНОЇ'

роботи,
онколог

головний
лікар

іі /

11. Забезпечити виконання 
«Заходів з протидії 
захворюванню на туберкульоз 
на 2013-2016 роки», Стан 
виконання заходів 
заслуховувати на медичній раді.

згідно плану 
медичних 

рад

заступник 
головного 
лікаря з

ПОЛІКЛІНІЧНОЇ

роботи

головний
лікар І

ііи

12. Проводити розбір всіх випадків 
туберкульозу на засіданнях КІК 
по туберкульозу. Досягнути 
відсоток бактеріовиділювачів 
більше 65%, виявлення КСП + 
лабораторією 3%, кількість 
пацієнтів, які пройшли повний 
діагностичний алгоритм 90%

щокварталу завідувачі 
терапевтични 
х відділень, 

ЗПСМ, 
дільничні 

лікарі-
терапевти та 
сімейні лікарі

головний
лікар у.ж

13. Охопити флюорографічним 
обстеженням 98% групи ризику 
захворювань на туберкульоз

упродовж
року

завідувачі
терапевтичних

відділень,
ЗПСМ,

дільничні
лікарі-

терапевти та 
сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи і /

р

14. Забезпечити виконання наказу 
МОЗ України від 28.01.08.р. 
№30, наказу УОЗ від 08.05.08р. 
№ 159 «Про заходи щодо 
удосконалення профілактики 
раннього виявлення глаукоми та 
попередження інвалідності по 
зору»

І квартал завідувач
офтальмологі

чного
кабінету

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

V

у
У

.

15. Забезпечити виконання «Плану упродовж завідувачі заступник

12



комплексних заходів УОЗ зі 
зниження смертності населення 
працездатного віку у м. Львові», 
затвердженого наказом УОЗ від 
14.08.09р. № 246-В 
Досягнути: зменшення 
смертності населення 
працездатного віку 1,2 на 1 тис. 
нас. (2015р.- 1,4)

року структурних
підрозділів

головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

16. При смерті осіб працездатного 
віку проводити аналіз причин 
смерті на всіх етапах 
лікувально-діагностичного 
процесу. Вживати заходи для 
недопущення виявлених 
недоліків у подальшій роботі

упродовж
року

заступники 
головного 
лікаря з 
медичної 

частини та 
поліклінічної 

роботи

головний
лікар і У

І

17. 3 метою покращення 
меддопомоги хворим та 
реабілітації хворих з ЦВХ, 
перенесеними інсультами 
використовувати неврологічні 
ліжка денного стаціонару

упродовж
року

завідувач
неврологічного

кабінету

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи.

18. Проводити аналіз роботи 
стаціонарних відділень з 
раціонального використання 
ліжкового фонду

щомісячно заступник 
головного 
лікаря з 
медичної 
частини,

головний
лікар

19. Дотримуватись середніх 
термінів перебування хворого 
на ліжку -  10,3 (по лікарні) 
Утримувати виконання плану 
ліжкоднів 100%

упродовж
року

завідувачі
стаціонарних

відділень

заступник 
головного 
лікаря з 

лікувальної 
роботи

у *
20. Запроваджувати нові лікувань 

но-діагностичні технології для 
покращення якості надання 
медичної допомоги

упродовж
року

завідувачі
відділеннями

завідувачі 
стаціонарни 
х відділень

21. Проводити на лікарняних 
патологоанатомічних конфе
ренціях^ розбір розходжень 
клінічних та паталого- 
анатомічних діагнозів

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 
медичної 
частини,

головний
лікар

22. Проводити аналіз наступності у 
роботі стаціонару та 
поліклінічних відділів, 
аналізуючи розходження 
діагнозів при скеруванні та 
остаточного діагнозу

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 
медичної 

частини та 
поліклінічної 

роботи

головний
лікар ; ... 

І # - '

23. Забезпечити та підтримувати 
запас ліків для надання 
невідкладної меддопомоги, в 
тому числі при самозверненнях

упродовж
року

головна
медсестра,
провізор,
головний

заступник 
головного 
лікаря з 

лікувальної

13



бухгалтер роботи
24. При поступленні важкохворих 

на протязі 3-ох годин проводити 
комплексне обстеження для 
визначення тактики подальшого 
обстеження та лікування в 
межах можливостей установи. 
Інформувати заступника 
головного лікаря з медичної 
частини в день поступлення 
таких хворих

упродовж
року

завідувачі
відділеннями

заступник 
головного 
лікаря з 

лікувальної

ї х

25. Вдосконалювати роботу 
міського центру лікування 
ревматизму та остеопорозу. 
Впроваджувати в роботу 
вказаного підрозділу нові 
методики обстеження та 
лікування, аналізувати 
ефективність лікування

упродовж
року

завідувач
міського
центру

головний
лікар у * “

26. Ширше використовувати 
фізіотерапію, ЛФК, масаж та 
інші методи, запроваджувати 
нові методи діагностики та 
лікування

упродовж
року

завідувачі
стаціонарними
відділеннями

заступник 
головного 
лікаря з 

медичної 
частини

27. Регулярно проводити 
консиліуми із залученням 
професорсько-викладацького 
складу кафедр НМУ ім. 
Д.Галицького

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

лікувальної 
роботи

головний
лікар

к *

28. На основі нормативних 
документів забезпечувати 
дієтичне харчування 
стаціонарних хворих з 
урахуванням специфіки відділів. 
Забезпечення додатковим 
харчуванням пільгових категорій 
населення у відповідності до 
діючого законодавства

упродовж
року

дієтсестра,
черговий

лікар

головний
лікар

29. Працювати над покращенням 
умов перебування та надання 
медичної допомоги у відділенні 
паліативної допомоги

упродовж
року

заступник з 
медичної 
частини 

працівники 
відділення

головний
лікар с-

~

ЗО. Проводити профілактичні 
медичні огляди (попередні та 
періодичні) відповідно до наказу 
УОЗ ЛМР від 05.11.2012 № р- 
438 з метою збереження і 
зміцнення здоров’я здорових 
людей, попереджувати 
професійні і загальні 
захворювання

упродовж
року

завідувач 
профілактичн 

ого відділу

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

' ,  /
< іҐ

г

А .і
31. Забезпечити виконання наказу 

МОЗ України від 27.08.2010
упродовж

року
завідувачі

структурними
заступник
головного
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№728 «Про диспансеризацію 
населення»

підрозділами
лікарні

лікаря з 
поліклінічної 

роботи
IV . З а х о д и  з  о р г а н і з а ц і ї  с а н і т а р н о - г і г і є н і ч н о ї  т а  п р о т и е п і д е м і ч н о ї  д і я л ь н о с т і

1. Провести аналіз інфекційної та 
паразитарної захворюваності 
дорослого та дитячого 
населення за 2015 рік

щокварталу заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар

і
ПІ0-ІІС

Р>ч>
2. Здійснювати профілактику 

інфекційних та паразитарних 
захворювань, раннє їх 
виявлення, диспансерний 
нагляд та динамічне 
спостереження за особами, що 
були в контакті з інфекційними 
хворими

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи к

3. Забезпечити постійну готовність 
до проведення заходів з 
профілактики особливо 
небезпечних інфекцій

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

4. Забезпечити виконання 
Комплексних заходів з 
попередження масового 
розповсюдження поширення 
грипу та інших гострих 
респіраторних вірусних інфекцій 
серед населення на 2011-2016 
роки, затвердженого рішенням 
міської комісії з питань ТЕБ і НС 
від 02.09.2011, протокол №12

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

І/

5. Забезпечити виконання вимог 
плану заходів УОЗ щодо 
профілактики ВІЛ-інфекції, 
допомоги та лікування ВІЛ- 
інфікованих та хворих на СНІД, 
наказу УОЗ від 12.11.2015р. 
N0430 «Про лікування ВІЛ- 
інфікованих хворих в 
стаціонарних умовах»

упродовж
року

інфекціоніст 
Кедеш Г.Т.

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

6. При обстеженні пацієнтів на 
ВІЛ-інфекцію реакцію ІФА 
використовувати матеріали 
протоколів добровільного 
консультування і тестування на 
ВІЛ-інфекцію згідно чинного 
законодавства

упродовж
року

завідувачі 
структурними 
підрозділами 

лікарні, лікарі- 
інфекціоністи

головний
лікар

і

7. Забезпечити виконання вимог 
наказу МОЗ України від 
27.04.1990 року № 171 «Про 
епіднагляд за малярією» та 
обстежувати тривало 
гарячкуючих хворих на

упродовж
року

дільничні 
терапевти, 
педіатри, 

сімейні лікарі

заступники 
головного 
лікаря з 

медичної 
частини та 

поліклінічної

у ^ т
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малярійний плазмодій роботи
8. Скеровувати на консультацію до 

інфекціоніста осіб, які 
звернулись за медичною 
допомогою з приводу укусів 
кліщів

упродовж
року

дільничні 
педіатри, 

терапевти, 
сімейні лікарі, 

хірурги

заступники 
головного 
лікаря з 

медичної 
частини та 

поліклінічної 
роботи

. к
9. Проводити аналіз виконання 

обсягів щеплень та 
раціонального використання 
ІБМП згідно з програмою
«Укрвак»

упродовж
року

імунолог,
інфекціоніст

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

10. Оперативно реагувати та 
виконувати приписи 
санепідслужби щодо недоліків в 
організації санітарно-гігієнічної 
та протиепідемічної роботи у 
встановлені терміни

упродовж
року

заступники 
головного 
лікаря з 

лікувальної 
та

поліклінічної
роботи

головний
лікар (Ууг

11. Дотримуватись санітарно- 
епідемічного режиму, проводити 
дезінфекційні роботи у 
приміщеннях лікарні, вести 
облік отримання і витрат 
дезінфекційних засобів

упродовж
року

молодші
медсестри

головна
медсестра < К '

12. Забезпечити виконання заходів 
по профілактиці висипного тифу 
та боротьбі з педикульозом 
згідно наказів УОЗ та обл. СЕС 
№ 327, № 328 від 02.08.94р.

упродовж
року

інфекціоніст заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

) / *
13. Здійснювати контроль за 

дотриманням заходів особистої 
гігієни і захисту персоналу 
спрямованих на попередження 
ВІЛ-інфекції відповідно до 
наказу МОЗУ від 05.11.2013 
№955 «Про затвердження 
нормативно-правових актів 
щодо захисту від зараження 
ВІЛ-інфекцією при виконанні 
професійних обов’язків»

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи, 

інфекціоністи

головний
лікар

14. Забезпечити виконання 
«Комплексного плану 
організаційних заходів щодо 
профілактики кишкових 
інфекцій, забезпечення 
санітарного та епідемічного 
благополуччя населення в 
2011-2016роки»

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи ■

Іі

15. Здійснювати контроль реалізації 
заходів з профілактики 
виникнення та поширення 
внутрішньолікарняних інфекцій.

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 
медичної

головний
лікар
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Проводити засідання КІК у 
відповідності до плану на 2016 
рік

частини,
головна

медсестра
16. Забезпечити в частині 

компетенції виконання наказу 
МОЗ України від 05.09.2013 
№777 «Про затвердження 
Плану заходів щодо 
попередження виникнення та 
поширення захворювань на 
ентеровірусні інфекції та 
поліомієліт серед населення 
України на 2013-2016 роки»

упродовж
року

лікарі-
інфекціоністи, 
сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства, 1

//
17. Забезпечити виконання в 

частині компетенції Державної 
цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів на 
період до 2016 року, 
затвердженої постановою КМУ 
від 29.04.2013 №637

упродовж
року

лікарі-
інфекціоністи, 
сімейні лікарі, 
гастроентеро 

лог,
завідувачі
сімейним

відділенням

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

/
/
и

18. Проводити огляд дітей на 
педикульоз в поліклініці, школах 
і дошкільних установах

упродовж
року

медсестри 
шкіл, дитячих 
дошкільних 

установ

заступник 
головного 
лікаря з 

материнства 
і дитинства

|#1#
19. Провести лабораторне 

обстеження дітей дитячих 
дошкільних установ та дітей 
початкових класів на ентеробіоз 
та гельмінти

згідно плану медсестри 
шкіл, дитячих 
дошкільних 

установ

заступник 
головного 
лікаря з 

материнства 
і дитинства

.л>°

V .  З а х о д и  з  у д о с к о н а л е н н я  м е д и ч н о ї  е к с п е р т и з и
1. Забезпечити неухильне 

виконання Інструкції про 
порядок видачі документів що 
засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян, 
затвердженої наказом МОЗ 
України від 13.11.01 р. № 455 
та «Положення про ЕТН» від 
09.04.2008^., №189, інструкція 
про порядок заповнення листків 
непрацездатності, затверджена 
наказом МОЗ України від 
03.11.04р.№532/274/3600/1401

січень заступник 
головного 
лікаря з 
експертизи 
непрацездат
ності 
Мала М.І.

головний
лікар

А

V/

2. Дотримуватись порядку 
звільнення від перевідних та 
випускних екзаменів учнів 
середніх загальноосвітніх, 
навчально-виховних закладів 
за станом здоров’я відповідно 
до наказу МОЗ України від 
201.02.2013 №72/78

березень заступник 
головного 
лікаря з 
експертизи 
непрацездат
ності
Мала М.І.
заступник
головного

головний
лікар

1
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лікаря з 
охорони 
материнства 
і дитинства 
Капрусь В.І., 
лікуючі лікарі

3. Проводити аналіз 
захворюваності з ТВП в розрізі 
служб поліклініки та робітників 
промислових підприємств 
району обслуговування лікарні. 
Проводити аналіз лікарських 
помилок з лікарсько-трудової 
експертизи. За результатами 
аналізу вживати заходів щодо 
ліквідації виявлених недоліків

щокварталу заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й.

головний
лікар /

Т

4. Проводити поглиблений аналіз 
стану та причин інвалідності 
серед населення району, 
особливу увагу звернути на 
працююче населення; 
розробити заходи щодо 
профілактики і зниження її рівня 
та покращення реабілітації 
інвалідів

щокварталу заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Земенкова 
Н.С.
Сафонова
О.Г.
Сарабай'ТЙ.

головний 
лікар • /

Р7

5. Забезпечити приорітетність 
надання медичної допомоги 
інвалідам, ветеранам праці, 
війни та іншим найбільш 
уразливим категоріям громадян

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й.

головний
лікар

ЛІ
6. Забезпечити скорочення 

середніх термінів перебування 
хворих на листку 
непрацездатності за рахунок 
покращення якості лікувально- 
діагностичного процесу. 
Посилити контроль за 
дотриманням оптимальних 
термінів перебування на л/н.

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова

головний
лікар

г
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Розробити конкретні шляхи 
покращення лікувально- 
профілактичної роботи при 
захворюваннях, які мають 
високу питому вагу в структурі 
тимчасової непрацездатності

о .г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й.

7 , Перевіряти правильність 
ведення лікарями медичної 
документації та приймати міри 
при виявленні порушень. 
Контролювати дотримання 
виконання лікарями 
індивідуальної програми 
реабілітації інвалідів.

е

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й. 
лікуючі лікарі

головний
лікар

8. Використовувати денні 
стаціонари поліклініки, кабінет 
ЛФК та відділення 
відновлюючого лікування для 
реабілітації інвалідів та хворих 
що часто і тривало хворіють з 
перспективою відновлення їх 
працездатності

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Сарабай І.Й.
Земенкова
Н.С.

головний . 
лікар н "

9. 3 метою безперервності 
лікувально-діагностичного та 
медекспертного процесів всім 
лікарям установи 
забезпечувати постійний 
взаємозв'язок між поліклінікою, 
денним стаціонаром, 
відділеннями реабілітації та 
стаціонарними відділеннями 
міста

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г. '
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й.

головний
лікар ¥

а

10. По показах рекомендувати 
тимчасове працевлаштування 
осіб з неповним відновленням 
працездатності

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М.

головний
лікар
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Сафонова
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й.

11. Забезпечити правильне 
шифрування та оформлення 
бланків листків 
непрацездатності всіма 
медпрацівниками,. особливо 
при встановленні хворим групи 
інвалідності, виробничих 
травмах та 
профзахворюваннях

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В, 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й.

головний
лікар

г

12. Аналізувати причини 
довготривалого перебування 
тимчасово непрацездатних 
хворих на ліжку у відділеннях 
лікарні та в амбулаторно- 
поліклінічних умовах

щомісячно заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
заступник 
головного 
лікаря : 
медичної 
частини 
Якимович В.В.

головний
лікар .а Р

. /  у ■

13. На ЛКК лікарні оглядати в 
100% випадків хворих з 
терміном тимчасової 
непрацездатності 30,60 і 90 
днів, контролюючи при цьому 
правильність діагнозу, 
адекватність лікування, 
обґрунтованість тимчасової 
непрацездатності та її термінів

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І.

головний
лікар

у
14. Забезпечити постійний контакт 

з відповідними МСЕК міста, 
проводити облік і аналіз 
розходжену,експертних рішень 
ЛКК і МСЕК, сумісні лікарські 
конференції з обговоренням 
помилок, допущених в 
діагностиці захворювань та 
експертизі працездатності

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й

головний
лікар уV

15. При виписці зі стаціонару 
хворого з "відкритим" листком 
непрацездатності на подальше 
амбулаторне лікування в

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І.,

головний
лікар
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епікризі вказувати 
обґрунтованість цього рішення, 
історію хвороби візувати в 
заступників головного лікаря по 
лікувальній роботі та з 
експертизи тимчасової 
непрацездатності, з 
обов’язковою реєстрацією в 
журналі ЛКК ф.035/о

»

заступник 
головного 
лікаря з 
медичної 
частини 
Якимович В.В, 
завідувачі 
стаціонарних 
відділень 
Гриценко Г.М. 
Цибуківська 
В.і.
Яцкевич З.В.
Мощинська
О.М.

16. Проводити систематичний 
поточний контроль за станом та 
якістю експертизи тимчасової 
непрацездатності в поліклініці і 
стаціонарі. Проводити 
внутрішній аудит ведення 
медичної документації. 
Виявлені недоліки розглядати 
на оперативних нарадах та КЕК

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
відділеннями 
Мельник О.В. 
Перик О.М. 
Сафонова 
О.Г.
Земенкова
Н.С.
Сарабай І.Й

головний
лікар /

у
Гч

17. Конфліктні випадки скерування 
на МСЕК та інші конфліктні 
питання експертизи 
непрацездатності розглядати 
на лікарняних засіданнях КЕК -  
медичних радах лікарні

1 раз в 
місяць

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І. -

головний
лікар /

18. Контролювати якість і повноту 
обстеження хворих, 
своєчасність та обґрунтованість 
їх скерування на МСЕК

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
структурних 
підрозділів п- 
ки та 
стаціонарів

головний
лікар /

V/
19. Проводити щоденний 

оперативний контроль за 
рівнем і обґрунтованістю 
первинно виданих листків 
непрацездатності, охопити 
контролем до 30% тимчасово 
непрацездатних хворих

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
структурних 
підрозділів п- 
ки та 
стаціонарів

головний
лікар /

20. Забезпечити контроль за 
видачею листків

упродовж
року

заступник
головного

головний
лікар
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непрацездатності 
медпрацівникам лікарні

лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
структурних 
підрозділів і 
лікуючі лікарі, 
довірений 
лікар

21. Контролювати терміни 
тимчасової непрацездатності 
після дозволу МСЕК на ■ 
продовження лікування після 
120 днів непрацездатності

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
структурних 
підрозділів і 
лікуючі лікарі

головний
лікар

у
Ар//

22. Проводити прийом громадян з 
питань лікарсько-трудової 
експертизи. Вивчати характер 
скарг і заяв з приводу ЛТЕ і 
приймати заходи по усуненню 
недоліків

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І.

головний
лікар , У

23. Організувати лікарські 
конференції з питань 
захворюваності з тимчасовою і 
стійкою втратою 
працездатності з обговоренням 
на них допущених помилок при 
визначенні тимчасової 
непрацездатності хворих

щокварталу заступник 
головного 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І.

головний
лікар

І
У/

24. Своєчасно доводити до відома 
працівників лікарні відповідні 
накази, інструктивно-методичні 
та інші директивні документи

упродовж
року

заступник 
головного , 
лікаря з ЕТН 
Мала М.І., 
завідувачі 
структурних 
підрозділів

головний
лікар

і/
VI. З а х о д и  з  м е д и к а м е н т о з н о г о  з а б е з п е ч е н н я  н а с е л е н н я

1. Забезпечити безкоштовним 
медикаментозним лікуванням 
пільгові іщхегорії населення 
згідно з постановою кабінету 
міністрів України від 17.08.1998 
р. № 1303 зі змінами та 
доповненнями

упродовж
року

терапевти, 
педіатри, 

сімейні лікарі

заступники 
головного 
лікаря з 

лікувальної, 
поліклінічної 
та охорони 

материнства 
і дитинства

.1#
2. Здійснювати контроль за 

виконанням наказу МОЗ України 
від 19.07.2005 №360 «Про 
затвердження правил 
виписування рецептів...» зі 
змінами

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар 1

3. Проводити контроль за упродовж головна головний
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дотриманням умов зберігання 
медикаментів

року медсестра,
провізор

лікар
1#

4. Забезпечити виконання наказу 
МОЗ України від 27.12.2006 
N0898 «Про затвердження 
Порядку здійснення нагляду за 
побічними реакціями лікарських 
засобів, дозволених для 
застосування»

упродовж
року

завідуючі
структурних
підрозділів

головний
лікар

5. Інформувати батьків про побічні, 
дії імунобіологічних препаратів

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства і

V II .  З а х о д и  з  о р г а н і з а ц і ї  с а н і т а р н о - о с в і т н ь о ї  р о б о т и  т а  п р о п а г а н д и  з д о р о в о г о  с п о с о б у
ж и т т я

1. Проводити роботу з медичним 
персоналом лікарні із 
підвищення рівня знань з питань 
профілактики внутрішньо- 
лікарняних інфекцій та 
профзараження ВІЛ-інфекцією, 
наказ МОЗ України №120 від 
25.05.2000р. «Про 
вдосконалення медичної 
допомоги хворим на ВІЛ- 
інфекцію/СНІД», Постанови 
Кабінету Міністрів N22026 від 
18.12.1998р. «Питання 
запобігання та захисту 
населення від ВІЛ-інфекції та 
СНІД»

упродовж
року

заступники 
головного 
лікаря з 

ПОЛІКЛІНІЧНОЇ, 
лікувальної, 
роботи та з 

охорони 
материнства 
і дитинства

головний
лікар

J>
A J.Aк

2. Здійснювати контроль за 
виконанням державних та 
регіональних програм щодо 
профілактики захворювань та 
формування здорового способу 
життя

упродовж
року

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар

Vf

3 . Проводити санітарно -  освітню 
роботу .серед населення 
шляхом читання лекцій в 
учбових закладах та трудових 
колективах, проведенням 
індивідуальних бесід з 
пацієнтами під час їх 
амбулаторного та стаціонарного 
лікування

упродовж
року

лікарі,
медсестри

заступники 
головного 
лікаря з 

медичної 
частини, 

поліклінічної 
та охорони 

материнства 
і дитинства

1
аО/

4, 3 метою раннього виявлення 
захворювань та на виконання 
розпорядження голови ЛОДА 
від 28.12.2007р. №1456 
проводити Дні профілактики: 
цукрового діабету;

згідно
плану

заступник 
головного 
лікаря з 

поліклінічної 
роботи

головний
лікар
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артеріальної гіпертензії; 
туберкульозу та хронічних 
захворювань органів дихання; 
ВІЛ-інфекції;
патологія шийки матки та 
грудної залози у жінок; 
онкозахворювань статевої 
сфери у чоловіків; 
дні раннього виявлення 
глаукоми

•

5. Проводити медико- 
просвітницьку роботу серед 
дітей, батьків, вчителів, 
вихователів .щодо профілактики 
захворювань, шкідливих звичок, 
травматизму, та пропаганди 
здорового способу життя 3 
використанням ЗМІ

' упродовж 
року

педіатри, 
сімейні лікарі, 

лікарі шкіл, 
дитячих 

дошкільних 
установ, 

медсестри

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

У/
6. Проводити бесіди з батьками 

згідно плану занять у «школі 
матері»

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

/
7. Регулярно проводити заняття з 

вагітними жінками в «Школі 
відповідального батьківства» та 
в «Школі партнерських пологів» 
використовуючи сучасні методи 
(відеоматеріали)

2 рази в 
тиждень

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства ! //

8. Проводити санітарно-освітню 
роботу з підтримки грудного 
вигодовування у «Школі 
відповідального батьківства»

упродовж
року

завідувач ЖК, 
акушер- 

гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

_0

ІГ
9. У загальноосвітніх навчальних 

закладах проводити лекції з 
питань планування сім’ї, 
репродуктивного здоров’я, 
безпечної статевої поведінки, 
профілактики інфекцій, що 
передаються статевим шляхом

упродовж
року

акушер-
гінекологи

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

г
10. Поновлювати інформацію на 

інформаційному сайті установи
упродовж

року
працівники
установи

заступники
головного

лікаря і
11. Проводити бесіди з батьками, 

вагітними згідно плану занять у 
«Школі імунізації» з 
роз’ясненням необхідності 
проведення щеплень дітям

упродовж
року

педіатри, 
сімейні лікарі

заступник 
головного 
лікаря з 
охорони 

материнства 
і дитинства

\ р

12. Анонсувати на інтернет-сторінці 
профілактичні акції

упродовж
року

заступники
головного

головний
лікар 10 0 4
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лікаря
V I I I .  З а х о д и  з  у д о с к о н а л е н н я  к а д р о в о ї  р о б о т и

1. Проводити своєчасний прийом 
та звільнення з роботи у 
ВІДПОВІДНОСТІ 3 чинним 
законодавством України

упродовж
року

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар \ І|)Р

2. Розробляти проекти наказів по 
особовому складу, 
ознайомлювати працівників з 
наказами та своєчасно 
проводити записи у картонки 
форми П-2 та трудові книжки у 
відповідності до наказів

упродовж
року

інспектори
відділу
кадрів:

Щерблюк
Л.М.,

Шафранська
Г.Г

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І.

1 ГЬу

3. Обчислювати медичний стаж 
для встановлення надбавки за 
вислугу років.
Обчислювати страховий стаж 
для листків тимчасової 
непрацездатності працівників 
лікарні

упродовж
року

інспектори
відділу
кадрів:

Щерблюк
Л.М.

Шафранська
Г.Г.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І. V
4. Проводити підготовку та видачу 

кадрової документації (довідки, 
витяги з наказів і т.п.) для 
працівників лікарні

при потребі інспектори
відділу
кадрів:

Щерблюк
Л.М.

Шафранська
Г.Г.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І. г
. ґ\

5. Вносити зміни спільно 3 
економістом в тарифікаційні 
списків працівників лікарні

щокварталь
но і при 
потребі

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар , . й Г  

1 #
6. Проводити облік використання 

щорічних відпусток
IV квартал 
2016 року

інспектор 
відділу кадрів 
Шафранська 

Г.Г.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І.
7. Поновлювати списків 

працівників лікарні,’ яким 
встановлено інвалідність

при потребі інспектор 
відділу кадрів 
Шафранська 

Г.Г.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І.
V

_д
8. Вносити необхідну інформацію 

до програми ДП 
“Укрмедреєстр”

упродовж
року

начальник 
відділу кадрів 
Терлак Н.І., 

інспектор 
відділу кадрів 

Щерблюк 
Л.М.

головний
лікар

V
/

9. Проводити ознайомлення при 
прийнятті на роботу про 
володільця персональних 
даних і зобов’язання про 
нерозголошення персональних 
даних відповідно до вимог 
Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.

упродовж
року

інспектори
Відділу
кадрів:

Щерблюк
Л.М.,

Шафранська
Г.Г.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І. \
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10. Подавати пропозиції, щодо змін 

в штатному розписі лікарні 
відповідно до потреби та 
специфіки надання медичної 
допомоги відповідно до видів 
медичної допомоги зазначеної 
в Ліцензії на медичну практику

при потребі начальник 
відділу кадрів 
Терлак Н.І.,

головний
лікар /

11. Проаналізувати кадровий 
резерв лікарні (адміністрації, 
завідувачів структурних 
підрозділів, старших медсестер 
та сестер-господинь) при 
необхідності внести зміни

е

грудень 2016 
року

начальник 
відділу кадрів 
Терлак Н.І., 

інспектор 
відділу кадрів 
Шафранська 

Г.Г.

головний
лікар

12. Переглянути посадові інструкції 
працівників лікарні, при потребі 
внести зміни і поновити 
відповідно до вимог чинного 
законодавства України

упродовж
року

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І. 
юрисконсульт 

Бордуляк 
М.О.

головний
лікар

і/І\

13. Підготувати і затвердити план 
роботи відділу 
кадрів на 2017 рік

IV квартал 
2016 року

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар V

14. Готувати документи 
працівникам лікарні для 
подання на призначення пенсії

при потребі начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар

15. Формувати списки працівників 
лікарні, які досягають 
пенсійного віку у наступному 
році відповідно до вимог 
чинного законодавства України

грудень 
попередньо

го року

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар

V
16. Вести облік

військовозобов’язаних, 
своєчасно оформляти 
бронювання 
військовозобов’язаних

раз на рік інспектор 
відділу кадрів 

Щерблюк 
Л.М.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І. V
17. Забезпечити звірку з 

райвійськкоматами
раз на рік інспектор 

відділу кадрів 
Щерблюк 

Л.М.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І.
18. Подати звіти з військового 

обліку в райвійськкоматами та 
обласні військкомати

раз на рік інспектор 
відділу кадрів 

Щерблюк 
Л.М.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І.
19. Підготувати і затвердити план 

роботи по військовому обліку і 
бронюванню
військовозобов’язаних на 2017
рік

IV квартал 
2016 року

інспектор 
відділу кадрів 

Щерблюк 
Л.М.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І.

м!
20. Проводити семінари та бесіди з 

питань внесених змін та 
доповнень до трудового

раз на півроку начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар
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законодавства України з 
керівниками структурних 
підрозділів лікарні, старшими 
медсестрами відділень лікарні

21. Ознайомлювати інспекторів ВК 
з новими нормативними 
документами для використання 
в роботі

раз в квартал начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар 1//

22. Провести заняття з кадровим 
резервом

згідно плану начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар 1

23. Приймати участь у складі 
комісії з перевірок за відробкою 
робочого часу

згідно наказу начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар у0

24. Проводити •' перевірку роботи 
інспекторів ВК

раз в квартал начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар ф й Р 7

25. Подавати звіти про спискову 
чисельність та зайняті штатні 
одиниці

щомісячно начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар «У!

26. Подавати звіти в центр 
зайнятості згідно вимог чинного 
законодавства України

при потребі начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар

27. Подавати Повідомлення про 
прийнятих працівників в 
територіальні органи ДФСУ за 
місцем обліку як платника 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
держсоцстрахування

при потребі начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар

/
28. Подавати звіти про медичні 

кадри
щокварталь

но, відповідно 
до вимог 
чинного 

законодавств 
а України 

річні

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар /

\

1
29. Подавати звіти про наявність 

вакантних місць в УОЗ ДГП 
ЛМР

щомісячно 
при потребі

начальник 
відділу кадрів 

Терлак Н.І.

головний
лікар

ЗО. Скласти архівні описи
згідно номенклатури справ
відділу кадрів

грудень інспектори
відділу
кадрів:

Щерблюк
Л.М.,

Шафранська
Г.Г.

начальник 
відділу 
кадрів 

Терлак Н.І. !
//

IX . З а х о д и  з  о х о р о н и  п р а ц і  т е х н ік и  б е з п е к и  т а  м е т р о л о г і ї  ^

1. Здійснювати контроль за 
виконанням наказів та 
розпоряджень

упродовж
року

провідний 
інженер 

з ОП

головний
лікар

02. Проводити контроль за 
проведенням оперативного 
контролю у відділеннях

щомісячно завідувачі
структурних
підрозділів,

головний
лікар

фу_____
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провідний 
інженер 

з ОП
3. Визначати оцінку стану ОП у 

кожному структурному 
підрозділі за 1,2 півріччя

1,2 півріччя завідувачі 
структурних 
підрозділів, 
провідний 
інженер 

з ОП

головний
лікар

г
4. Здійснювати оперативний 

контроль за дотриманням ' 
вимог пожежної та техногенної 
безпеки в структурних 
підрозділах. Проводити аналіз 
порушень стану пожежної та 
техногенної безпеки, 
визначених у приписах органу 
Держпожежного нагляду

1 раз в 
квартал

головний
лікар,

відповідальний 
за пожежну 

безпеку

головний
лікар

1
5. Проводити практичні навчальні 

тренування з персоналом 
відділень та працівниками 
лікарні згідно з розробленими 
планами евакуації на випадок 
виникнення пожежі.

травень
вересень

головний
лікар,

відповідальний 
за пожежну 

безпеку

головний
лікар

1
6. Проводити обстеження 

будівель та споруд лікарні
1 раз на 
півроку

комісія відп.
за стан 

будівель і 
споруд

головний
лікар

7. Поновити та затвердити списки 
осіб, що працюють в шкідливих 
умовах праці

лютий провідний 
інженер з ОП

головний
лікар

8. Провести навчання та 
перевірку знань працівників, що 
працюють в шкідливих в 
умовах праці

березень КОМІСІЯ', 3 
перевірки 

знань

головний
лікар

9. Проводити контроль за 
наданням пільг та компенсацій 
за роботу в шкідливих умовах 
праці

упродовж
року

провідний 
інженер з ОП, 

головний 
бухгалтер

головний
лікар

10. Провести вимірювання опору 
розтіканцз, на основних 
заземлювачах і заземленнях 
магістралей і устаткування та 
перевірка ізоляції

травень пров. інж. 3 
ОП

головний
лікар у 

’ 1_________1
11. Провести паспортизацію 

вентиляційної системи по вул. 
Снопківській,22

перше
півріччя

пров. ІНЖ 3 
ОП

12. Провести планову перевірку та 
перезарядку вогнегасників

липень відповідальний 
за пожежну 

безпеку

головний
лікар

13. Проводити контроль за 
проведенням медичних оглядів 
працівників, що працюють в

упродовж
року

провідний 
інженер з ОП, 

довірений

головний
лікар



шкідливих умовах праці лікар
Л

14. Брати участь у комісії 
розслідування травматизму 
невиробничого та виробничого 
характеру та вести їх облік

упродовж
року

комісія головний
лікар

15. Проводити контроль за 
дотриманням протипожежних 
заходів

упродовж . 
року

відповідальний 
за пожежну 

безпеку

головний
лікар

16. Проводити контроль за 
безпечною експлуатацією 
ліфта

упродовж
року

відповідальний
за

експлуатацію
ліфта

головний
лікар

17. Проводити контроль за 
дотриманням вимог безпеки 
праці в газовому та котельному 
господарствах

упродовж
року

відповідальний 
за газове, 
котельне 

господарство

головний
лікар

18. Проводити контроль за 
дотриманням вимог безпеки 
РУХУ

упродовж
року

відповідальний 
за безпеку руху

головний
лікар

19. Проводити контроль за 
дотриманням безпеки праці в 
стерилізаційному відділенні, 
дезкамері

упродовж
року

відповідальний 
за стерилізацію

головний • 
лікар

20. Вести контроль за станом ОП в 
пральні, на кухні та їдальнях

упродовж
року

відповідальний 
за ОП в 

пральні, на 
кухні та 

їдальнях

головний
лікар

/ м А
21. Розробити плани роботи 

служби охорони праці на 
наступний рік

грудень провідний 
інженер з ОП

головний
лікар уГ

22. Проводити підсумки діяльності 
служби охорони праці, за 
результатами роботи складати 
основні «Невідкладні заходи 
щодо покращення дотримання 
вимог охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, 
безпеки руху та попередження 
випадків виробничого 
травматизму»

грудень провідний 
інженер з ОП

головний
лікар у\Х?

,Г)
23. Провести спеціальне об’єктове 

навчання з питань цивільного 
захисту згідно затвердженого 
графіку

травень спеціаліст з 
питань 

цивільного 
захисту

головний
лікар

24. Проводити тренування з 
евакуації медперсоналу та 
хворих згідно затвердженого 
графіку

травень,
вересень

спеціаліст з 
питань 

цивільного 
захисту

головний
лікар у\ 90 р

25. Забезпечити виконання заходів 
ЦЗ відповідно до 
затвердженого Плану заходів 
ЦЗ К4МКЛ на 2016

упродовж
року

головний
лікар,

спеціаліст з 
питань

головний
лікар
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цивільного
захисту

М е т р о л о г і ч н е  з а б е з п е ч е н н н я

23 Актуалізовувати журнал обліку 
засобів вимірювальної техніки

1 р/бміс. інж. метролог головний
лікар И ”

24 Скласти довідку про стан 
метрологічного забезпечення 
лікарні та дотримуватися 
виконання графіків повірки

1 р/Зміс. інж. - 
метролог

головний
лікар

/

25 Скласти та узгодити переліки 
повірки ЗВТ та слідкувати за 
його виконанням

грудень інж.-метролог головний
лікар

X . З а х о д и  з о р г а н і з а ц і ї  ф і н а н с о в о г о  з а б е з п е ч е н н я  т а  п о к р а щ е н н я  м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї
б а з и  у с т а н о в и

Заходи з покращення оснащення лікарні
1. Придбання медичного 

обладнання
коагулограф -  1 шт. 
кольпоскоп -  1шт. 
флюограф -  1 шт.
«Ексан» - 1 шт. 
аналізатор для 

визначення білкових фракцій -  
1 шт.

ваги дитячі -  4 шт.

упродовж
року

головна 
медсестра 
Ометюх І.В.

головний
лікар СоїО 

< ГлР
2. Придбання твердого інвентарю

- пеленальні столики -  5 шт.
- лабораторні столи -  3 шт.

упродовж
року

головна 
медсестра 
Ометюх І.В.

головний
лікар

$
Заходи з енергозбереження Л

Заміна дверного блоку в 
тамбурі першого поверху за 
адресою вул. Фредра, 2

І квартал
2016 р

завгосп головний
лікар

ї
Поточні ремонти \

1. Поточний ремонт 
приймального покою за 
адресою вул. Снопківська, 22

впродовж
року

завгосп головний
лікар Ь )

2. Поточний ремонт аварійних 
балконів за адресами - 
Мушака, 54 
Свенціцького, 3 
Фредра, 2

упродовж
року

завгосп. головний
лікар

Г У
а р

3. Облаштування блискавко 
захисту в будівлях за 
адресами:
Мушака, 54 
Снопківська, 22-24 
Свенціцького, 3 
Фредра, 2 
Стецька, 3 
Паркова, 1

впродовж
року

інженер з ОП ГОЛОВНИЙ

лікар

/

Ремонтно-реставраційні роботи

ЗО



1. Ремонтно-реставраційні роботи 
фасаду, аварійних балконів, 
віконних блоків дитячого 
поліклінічного відділення за 
адресою, вул. Паркова, 1

упродовж
року

завгосп головний
лікар

Капітальні ремонти
Капітальний ремонт несучої 
стіни будівлі, та прибудови за 
адресою, вул. Мушака, 54

упродовж
року

завгосп головний
лікар І /

Головний лікар комунальної 
4-ої міської клінічної лікарні Чуловський Я.Б.

ІГ1 Ч)

зі
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ЗАТВЕРДЖУЮ
щльник управління 

Гров’я 
,^-Зуб 

2016 року

Моделі кінцевих результатів К4МКЛ на 2016 рік

Стратегічна Оперативна ціль План на 2016 Результат
-------р -іг-л \\ -------------------------------

Виконання
ЦІЛЬ 2015 3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс.

Підвищення
якості
медичних
кадрів та
управлінського
персоналу

Організувати та 
систематично 
контролювати якість 
роботи з кадровим 
резервом

Відповідно до 
графіку

виконано
іиіт мю

Систематично 
контролювати стан 
проходження 
лікарями та середнім 
медичним 
персоналом курсів 
підвищення 
кваліфікації

Відповідно до 
графіку

виконано /Іиш лкш х) іььшоїіоило $иМШ0іис)

Організувати 
навчання всіх 
сімейних лікарів на 
робочому місці у 
вузьких спеціалістів

Відповідно до 
графіку

виконано /)  1іущсМДисО



Оперативна ціль План на 2016 Результат
2015

Виконання
З міс. 6 міс.

Запровадити 
систематичний 
розгляд стану 
дотримання 
медичними 
працівниками 
антикорупційного 
законодавства

виконано

с

іішлшо $штш?

Організувати постійно Відповідно до 
діючі семінари для графіку
цільових груп 
медичних працівників

виконано

Посилити
персональну
відповідальність
працівників шляхом
застосування до них
дисциплінарних
стягнень

Оголошено 7 О^ЦиОШ££СО
доган: 

лікарям 2, 
с м / с  1; 

мол. м/с.З, 
інші 1

-  У 
-  ✓ X

-  л -

Формування у 
населення 
ідеології 

здорового 
способу життя, 

санітарне 
виховання 
населення, 

профілактика 
та раннє 

виявлення 
захворювань

Провести у м Львові:

Дні раннього 
виявлення глаукоми

кв. 334/5 3 б / / у  36 / /V

Дні профілактики і 
раннього виявлення у 
населення 
туберкульозу і 
хронічних
захворювань органів 
дихання

кв. 2225/
5-з підозрою 
на туберк.,
0 - ХОЗЛ

£ / £ л / л - ^  Л Л и

9 міс.

€

5 6 / Дг

Л  &

12 міс.

лхдошм. 

-  У 

З

$ 6 / / у

л / в л с
Л  а_- 

сг т /)



Оперативна ціль План на 2016 Результат
2015

3 міс. 6  М ІС . 9 міс. 12 міс.
__І

Дні профілактики і 
раннього виявлення 
вірусних гепатитів

III кв. проведено

<
Т ( Х к в и Ш &  

м л !м  $  г  
& 53&  / з 7 С  .

Дні раннього 
виявлення цукрового 
діабету

IV кв. 383/12 /
W  / у

Дні раннього 
виявлення 
онкопатологію 
сечостатевої сфери у 
чоловіків

Ill кв. 119/2
.

—•

Дні раннього 
виявлення патології 
шийки матки і грудної 
залози у жінок

IV кв. 1686/45

Дні активного 
виявлення ВІЛ/СНІД

IV кв. проведено •/ /(Я  !  Q

Продовжити 
впровадження 
надання ПМД на 
засадах сімейної 
медицини (СМ)

Створити 2 
дільниць СМ 

в IV кв. 
Охопити СМ 

100% нас.

Створено 2 
дільниці СМ, 
охоплено СМ 

95,9% нас.
_  ... / _ / ______

М ю /ш с о

дф гиисо  
CJJ /ОО/оКЬ

_  /
Виконати план л/д 100% 102,4% /0(0, g 7. / 0 4 ,  3 у. j o / ,  з А / 0 / у 4  %

Середній л/д 10,3 10,3
паліат. від,- 

23,1/7,4 
ревм. В І Д , -  

10,0
енд.від -  9,4

1 0 ,5 ✓4 У / о ,  £ /О , /О



Підвищення
доступності
та якості
медичної
допомоги,
покращання
результатів
лікування
хворих

Оперативна ціль План на 2016 Результат
2015

3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс.

Забезпечити:
показник смертності 11,0 11,8 Ь, 3 З р о ч і

показник малюкової 
смертності

6,0 %0 12,2
Ч, У

показник смертності 
від інфаркту Міокарда 
на 10 тис. нас.

не вище 2,9 2,9 0,9 и 6 , 0

показник смертності 
від інсульту на 10 тис. 
нас.

6,0 7,3
А  3 4,9

<40

показник смертності 
від туберкульозу

9,0% 9,1
і  % / , / І С і , £

показник онкозахвор. 
в занедбаних 
стадіях(1\/ от.)

Не вище
12,0%

11,3%
3,4  і / / ,  $ 1  

/

Ч  о (

показник занедбаних 
візуальних форм 
онкозахвор. (ІІІ-І\/ от.)

Не вище 8,8% 8,1% у , Н А Ч С%) д /о З Л 7 б

показник
занедбаності раку 
молочної залози

Не вище
15,0%

14,3% € 9 4 / , Ч В / \

показник
занедбаності раку 
шийки матки

0 0
О О О О

показник
занедбаності раку 
щитоподібної залози

не вище 20% 20% о 0

_ _ _ __... і.

о О

показник виявлення 
туберкульозу в 
занедбаних стадіях

не вище 35% 54,5%
м ' І «

.._......  / ..

/ 6 ,  9  І*

....... .... _/.. _

/X  А 4

. ____ / .

з  з, і і

Забезпечити 100% 
використання ІБП

100%
_

95% 0  в (о 9 о ? < *  / .



Оперативна ціль План на 2016

Зменшити кількість 
скарг на медичне 
обслуговування

не допускати 
скарги

Результат
2015

З міс. 6 міс.

З (12%)
0 У з л і

9 міс. 12 міс.

Покращення 
матеріально- 
технічної бази 
(за позабюджетні 
кошти)

1 В поліклінічному 
відділенні на |ул. 
Фредра,2:
- заміна дверних 
блоків в тамбурах, 
виконання -І кв.
- ремонт каб. 41,42. 
виконання -  II кв.
- реставрація дверей 
ординаторської в 
рентгенкабінеті 
виконання -  II кв
2. В поліклінічному 
відділенні вул. 
Отецька,3:
- заміна 4 растрових 
світильників-
- ремонт 28,29,9 каб. 
виконання -  II кв
3. В стаціонарних 
відділеннях по 
вул.Снопківська,22:
- заміна лінолеума на 
коридорі енд. від. 
-ремонт буфету в 
паліат: від.
-заміна 3 дверей 
палат в паліатив, від.

4



виконання -  II кв. 
Снопківська,24(радіоі 
зотопна лабораторія) 
-частковий поточний 
ремонт даху 
-фарбування фасаду
4. Денний стаціонар 
по вул. Мушаіа,54: 
-поточний ремонт 
процедурного 
кабінету III пов. 
виконання -  III кв
5. Поліклінічне 
відділення , вул. 
Паркова,1:
-поточний ремонт 
реєстратури, 
облаштування 
реєстратури 
виконання -  І кв.

Головний лікар К4МКЛ 1

Вик. Цегелик 1.1



Чуловський Я.Б.


