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ПЛАН 
роботи Комунальне некомерційне підприємство 

 «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького 
на І квартал 2020 р. 

№ Заходи та місце їх проведення Дата  Виконавець  Відповідальний за 
контроль  

Відмітка 
про 

виконанн
я 

1 2 3 4 5 6 

1 З метою контролю якості лікувально- діагностичного процесу 
проводити обходи у відділеннях та структурних підрозділах 
стаціонарів №1, №2, та поліклініці 

Згідно 
графіку 

Головний лікар, 
заступники головного 
лікаря з медичної 
частини, з терапії 
(відповідно до графіку) 

Головний лікар  

2. Заняття з лікарями та старшими медичними сестрами (щомісяця перша середа о 1300) 

2.1 Менінгококова інфекція, етіопатогенез. клініка, класифікація, 
лікування. Методи сприяння на збудника. Види дезінфекції на 
різних етапах хвороби. Протиепідемічні заходи у вогнищі та 
лікарні. Профілактика. Наказ МОЗ від 15.04.2005 р. № 170 
«Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної 
діагностики менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних 
менінгітів» 
Наказ МОЗ України від 02.04.2007 року № 159 „Про порядок 
організації дозорного епідеміологічного нагляду за 
бактеріологічними менінгітами та рентгенологічно 
підтвердженими пневмоніями в період впровадження 
імунізації проти ХіЬ-інфекції”. 

січень  Завідувач ДІВ  
Піліпьонок В.Г  

 Заступник головного 
лікаря з медичної 
частини Кабанчук О.О. 

 



2.2 Накази МОЗ України по профілактиці внутрішньо лікарняних 
випадків інфекції (накази МОЗ № 798. № 280. № 955. № 120, 
№ 293, № 234, № 552, № 325, № 167, №152, № 181, №529, 
№32 ОДЕ 1106.) 

січень  Заступник головного 
лікаря з медичної 
частини Кабанчук О.О. 
Старша медична сестра 
стаціонару №1              
Сушкет Т.Є. 

  

2.3 Дифтерія, етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування, 
ускладнення. Методи сприяння на збудника Види 
дизінфекцйії на різних етапах хвороби. Протиепідемічні 
заходи у вогнищі та лікарні. Профілактика. Спільний наказ 
ДОЗ ОДА, ДУ «КОЛ МОЗ України» від 08.01.2019 р. № 
225/1066/3 «Про посилення заходів щодо попередження 
захворювань на дифтерію в Кіровоградській області» 

березень Завідуючий  
інфекційним  
відділенням № 2 
Петров І.М. 

  

3. Заняття з лікарями по невідкладній допомозі (щомісяця друга середа о 1300) 

3.1 Первинна легенева і мозкова реанімація. ШВЛ. Стаціонар №1 січень  Лікар – анестезіолог 
Опалат Т.А. 

Заступник головного 
лікаря з медичної 
частини  
Кабанчук О.О. 

 

3.2 Диференційна діагностика К О М  Стаціонар № 2 січень Лікар- ендокринолог 
Міщенко С.Г 

  

3.3 Інфузійна терапія при шлунково-кишкових інфекціях. 
Корекція КЛР, водно-електролитного балансу, особливості у 
дітей. Стаціонар № 1 

лютий Лікар- інфекціоніст 
Швальова О.Ю. 

  

3.4 Тромбоемболія легеневої артерії: алгоритми діагностики і 
лікування. Стаціонар № 2 

лютий Завідуючий ПІТ при 
терапевтичному 
відділенні Сташок В.А. 

  

3.5 Екстрокорпоральні методи детоксикації, в клініці інфекційних 
хвороб. Правила проведення. Підготовка хворих та 
протипоказання. Стаціонар № 1 

березень Завідуючий ІВІТ  
Власенко О.М. 

  

3.6 Показання, протипоказання до тромболізісу, алгоритм 
проведення тромболітичної терапії із хворих на ГКС.  
Стаціонар № 2 

березень Лікар- кардіолог 
Назаренко Т.Н. 

  

4. Лікарська конференція (щомісяця остання середа о 1300) 
4.1 „Менінгококова інфекція. Клініка. Діагностика. Лікування”. січень Лікар- інфекціоніст 

Швальова О.Ю. 
  

4.2 „Клініка. Етіологія. Туберкульозу.  
 

лютий Лікар-ендокринолог 
Макаренко С. В. 

  

4.3 „Опортуністичні інфекції у ВІЛ-інфікованих. Методика 
обстеження. Лікування. Профілактика ВІЛ-інфекцій”. 

березень Завідуючий  
інфекційним  
відділенням № 2 

  



Петров І.М. 
 

5. Оперативна нарада у головного лікаря (о 8.00 третій четвер щомісяця) 

5.1 Аналіз плинності кадрів за 2019 рік, виконання плану 
підвищення кваліфікації та атестації лікарів та середніх 
медичних працівників. 

січень начальник відділу кадрів заступник головного 
лікаря з медичної 
частини 

 

5.2 Стан надання медичної допомоги ендокринним хворим в 
умовах стаціонару № 2 та поліклініці. 

лютий завідувач 
ендокринологічним 
відділенням стаціонару 
№2, 
 лікар ендокринолог 
поліклініки 

заступник головного 
лікаря з терапії  

 

5.3 Організація роботи харчоблоків. Якість харчування хворих 
пільгових категорій ветеранів, учасників АТО, ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС і дітей. 

березень головна сестра медична 
та ст. сестра медична 
стаціонару № 1 

заступники головного 
лікаря з медичної 
частини та з терапії 

 

6. Медична рада у головного лікаря ( о 8.00 четвертий четвер щомісяця) 

6.1 Аналіз основних показників лікарні за 2019 рік та 
затвердження завдань та планів на 2020 рік. Стан звітності по 
зверненням громадян. 

січень завідувач 
інформаційно-
аналітичним відділенням 
медичної статистики 

заступники головного 
лікаря, завідувач 
інформаційно-
аналітичним 
відділенням медичної 
статистики 

 

6.2 Затвердження членів медичної ради на 2020 рік. січень заступник головного 
лікаря з медичної 
частини 

завідувач 
інформаційно-
аналітичним 
відділенням медичної 
статистики 

 

6.3 Про стан первинного виходу на інвалідність за 2019 рік та 
реабілітація інвалідів. 

лютий заступник головного 
лікаря з ЕТН 

заступники  
головного лікаря з усіх 
медичних напрямків 

 

6.4 Про хід виконання національної програми боротьби із 
захворюваннями на туберкульоз, рівень виявляємості по 
лікарні, якість обстеження хворих із групи ризику. 

лютий завідувач відділенням 
профілактики, завідувач 
КДЛ, завідувач 
рентгенологічним 
відділенням 

всі доповідачі та 
заступники головного 
лікаря з медичної 
частини та з терапії 

 

6.5 Стан організації онкологічної служби в закладі. Аналіз роботи 
маммологічного, оглядового кабінетів, рівень виявляємості 
візуальних форм, виконання контрольних показників. 

березень Лікар-онколог, лікар-
уролог поліклініки 

заступник головного 
лікаря з терапії, 
доповідач 

 



6.6 Стан надання медичної допомоги і оздоровлення учасників 
АТО, ветеранів ВВВ. УБД, ліквідатори ЧАЕС та осіб 
прирівняних до них в умовах терапевтичних відділень 
стаціонарів № 1. № 2. Стан виконання Державної та місцевих 
комплексних програм соціального забезпечення осіб даної 
категорії. 
 
 

березень зав. 
терапевтичним 
відділенням  
стаціонару № 2 
 

завідуючі 
терапевтичними 
відділеннями 
стаціонарів № 1 та № 2, 
заступники головного 
лікаря з медичної 
частини та з терапії 
 

 

6.7 Інформація про виконання рішення медичної ради від  
23.01.2020 р. 

березень відповідальні 
особи 

  

7 Проведення ЛКК по стаціонару №1, стаціонару №2 і в 
поліклініці. 

Щопонеділ
ка 

Заступники головного 
лікаря  з мед. частини, з 
терапії 

Головний лікар  

8 Перевірка фактичної наявності психотропних і наркотичних 
лікарських засобів в ПІТ і неврологічному відділенні з 
записом перевірки в журналі обліку згідно порядку в 
стаціонарах №1, №2 та поліклініці. 

На протязі 
місяця 

Заступники головного 
лікаря з медичної 
частини, з терапії 

Головний лікар  

9 Робота з директивними документами Протягом 
місяця 

Заступники головного 
лікаря з мед. частини, з 
терапії 

Головний лікар  

 

 

 

Заступник головного лікаря з медичної частини                                                                       Оксана КАБАНЧУК  


