
№ 
З/П 

Назва заходів Строки 
виконання 

Виконавці Хто 
контролює 

1 Провести підсумки роботи відділення за 2018 рік та провести 
заходи щодо поліпшення роботи в 2019 році 

Січень Завідувач 
відділення 

Заступник  
головного  
лікаря  

2 Проводити    збори  з  метою  аналізу  ефективності 
лікувально-діагностичної  процесу  у  відділенні,  виявлених 
помилок та ускладнень. 
Аналіз летальності. 
 

Щоквартально 
Щомісячно 

Завідувач 
відділення 

Заступник  
головного  
лікаря  

3 Проводити заняття з медперсоналом з прийняттям заліків: 
-  по санепідрежиму; 
-  по  зберіганню,  використанню  та  обліку  наркотичних  та  
сильно діючих засобів; 
-  з питань надання допомоги при невідкладних станах; 
-  по техніці безпеки на робочому місці;    
-  по пожежній безпеці. 

Згідно плану Завідувач 
відділення 

Заступник  
головного  
лікаря 

4 Впровадити нові методики лікування хворих: 
- плазмаферез у комбінації з фотомодифікацією крові, 
внутрішньовенною озонотерапією при наявності апаратури; 

- Ізольована ультрафільтрація у хворих з ХСН з 
резистентністю до диуретиків та перегрузкою обʼємом  
з використанням апаратів 5008S Cardiax 

 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення, лікарі 
відділення 

Заступник  
головного  
лікаря  

5 Направити  одного  лікаря  на  ТУ за темою «Гемодіаліз» до 
Інституту нефрології АМН України 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення, лікарі 
відділення 

Заступник  
головного  
лікаря  

6 Підготувати  та провести заняття для лікарів первинної ланки Протягом Завідувач Заступник  



по темі «Проблематика ведення хворих з хронічною 
хворобою нирок VD стадії» 

року відділення, лікарі 
відділення 

головного  
лікаря  

7 Направити лікаря Грінь І.А. на ПАЦ за спеціальністю 
«Анестезіологія», завідуючого відділенням Тельного С.Г. за 
спеціальністю «Хірургія» 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення, лікарі 
відділення 

Заступник 
головного 
лікаря 

8 Направити сестру медичну Бойченко В.Н., Булатова І.І. на 
курси з  «Амбулаторно поліклінічна справа», старшу медичну 
сестру відділення Булатову Н.В. на курси «Організація 
охорони здоров’я» 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення 

Заступник 
головного 
лікаря 

9 Проводити  бесіди та лекції серед хворих відділення за 
потребуючими роз’яснень тематиками. 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення, лікарі 
відділення, медичні 
сестри відділення 

Заступник 
головного 
лікаря 

10 Продовжити  роботу  по  створенню  електронного  варіанту  
міського реєстру хворих з хронічними захворюваннями нирок  
ІV та V стадії. 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення 

Заступник 
головного 
лікаря 

11 Проводити  огляди  періодичної  та  спеціальної  літератури  з 
нефрології , анестезіології, судинної хірургії та терапії з 
лікарями відділення 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення, лікарі 
відділення, медичні 
сестри відділення 

Заступник 
головного 
лікаря 

12 Приймати  участь у  роботі  конференцій  та з’їздів з 
нефрології, анестезіології 
терапії 

Протягом 
року 

Завідувач 
відділення, лікарі 
відділення 

Заступник 
головного 
лікаря 

  

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Виконуючий обов’язки 

 головного лікаря  
комунального закладу 

«Міська лікарня №2 
 ім. Святої Анни  

м. Кропивницького»  
________________ Шишелюк О.М. 

“______”______________2019 рік 
 
 
 
 

П Л А Н 
основних організаційних заходів 

комунального закладу «Міська лікарня №2 
 ім. Святої Анни м. Кропивницького» 

 
 
 
 
 
 

м. Кропивницький 


