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ПЛАН 

роботи КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

на ІV квартал 2019 р. 
№ Заходи та місце їх проведення Дата  Виконавець  Відповідальний за 

контроль  
Відмітка 

про 
виконання 

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 

Голова комісії з 
реорганізації, заступники 
голови комісії з 
реорганізації з медичної 
частини, з терапії 
(відповідно до графіку) 

Голова комісії з 
реорганізації 

 

2. Заняття з лікарями та старшими медичними сестрами (щомісяця перша середа о 1300) 
2.1 Наказ МОЗ України від 16.07.2014 р. № 499 «Про затвердження 

та впровадження медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги при грипі, гострих 
респіраторних інфекціях», наказ від 13.11.2009 р. № 830 «Про 
проведення медичного сортування хворих на пандемічний 
грип, викликаний вірусом ( А Н І  N1 Каліфорнія) 

Жовтень Завідуюча інфекційним 
відділенням №1  
Ірина Панченко  

 Заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини 
Оксана Кабанчук  

 

2.2 Педикульоз. Висипний тиф. Клініка, лікування, профілактика. 
Методи сприяння на збудника. Види дезінфекції на різних 
етапах хвороби. Протиепідемічні заходи у вогнищі та лікарні. 
Профілактика. 

Листопад Лікар інфекціоніст  
Віктор Мандзій 

  



Наказ МОЗ України від 21.12.1993 р. № 246 „Про 
удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного 
тифу та хвороби Бриля"; 
Наказ МОЗ України від 28.03.1994 р. № 38 „Про організацію та 
проведення заходів по боротьбі з педикульозом”. 

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

3.1 Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка. Лікування. Жовтень Лікар – анестезіолог 
Тетяна Опалат 

Заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини 
Оксана Кабанчук 

 

3.2 Гострий коронарний синдром. Класифікація. Клініка. • 
Діагностика. Лікування. 

Листопад Завідуюча 
терапевтичним 
відділенням №1 
 Вікторія Середенко,  
лікар терапевт 
Світлана   Макаренко 

  

3.3 Отруєння дикорослими грибами. Тактика лікаря. Антидонтна 
терапія. 

Грудень Завідуючий інфекційним  
відділенням інтенсивної 
терапії  
Олександр Власенко  

  

4. Лікарська конференція (щомісяця остання середа о 1300) 
4.1 „Діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності”. жовтень Завідуюча 

терапевтичним 
відділенням №1 
 Вікторія Середенко 

  

4.2 „Атеросклероз: проблема століття. Сучасні уявлення генеза, 
методи профілактики”. 

листопад Завідуюча 
терапевтичним 
відділенням №2 
Олена Осмоловська 

  

4.3 „Цироз печінки: клінічна картина. Лікування. Профілактика” грудень Лікар – терапевт  
Олена Кобецька  

  

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

5.1 Якість організації роботи у неврологічному відділенні 
відновного лікування. 

жовтень Завідуюча 
неврологічним 
відділенням  
Ольга Турбай 

заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
терапії 

 



5.2 Стан організації юридичної допомоги у закладі. листопад Юрист- 
консультанти 

Голова комісії з 
реорганізації 

 

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

6.1 Підсумки роботи лікарні за 9 місяців 2019 року. 
 

жовтень завідувач 
інформаційно-
аналітичним 
відділенням медичної 
статистики  

доповідач, 
заступники 
голови комісії з 
реорганізації по 
всім напрямкам 

 

6.2 Стан роботи із зверненнями громадян за III квартал  
2019 р. 

 заступник 
голови комісії з 
реорганізації з 
медичної частини 

лікар – методист, 
доповідач 

 

6.3 Інформація про виконання рішення медичної ради від 
22.08.2019 р. 

 відповідальні 
особи 

  

6.4 Якість організація та стан роботи в умовах денного 
стаціонару № 2 

 завідувач денним 
стаціонаром № 2 
поліклініки 

заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини, 
доповідач  

 

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

листопад лікар- 
онколог, 
лікар-уролог 
поліклініки 

заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини, 
доповідач 

 

6.6 Якість надання паліативної допомоги хворим в умовах 
стаціонару № 1. 

 завідувач 
відділенням 
паліативної 
допомоги 

заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини, 
доповідач 

 

6.7 Якість роботи Центрів ранньої діагностики, обсяги 
діагностичних можливостей, результати діяльності. 

грудень 
. 

завідувач 
консультативно-
діагностичним 
відділенням 
поліклініки 

заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини, 
доповідач  

 

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

щопонеді
лка 

Заступники голови 
комісії з реорганізації з 

Голова комісії з 
реорганізації 

 



медичної частини, з 
терапії 

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 голови 
комісії з реорганізації з 
медичної частини, з 
терапії 

Голова комісії з 
реорганізації 

 

9 Робота з директивними документами протягом 
місяця 

Заступники голови 
комісії з реорганізації з 
медичної частини, з 
терапії 

Голова комісії з 
реорганізації 

 

 

 

 

Заступник голови комісії з реорганізації                                                                           Оксана Кабанчук  


