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ПЛАН 

роботи КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

на ІІІ 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 Лептоспіроз, етіологія, клініка, діагностика, лікування. Методи 

сприяння на збудника. Види дезінфекції на різних етапах 

хвороби. Протиепідемічні заходи у вогнищі та лікуванні. 

Профілактика. 

липень Завідуючий інфекційним 
відділенням №2 
Петров І.М.  
Завідуючий інфекційним 
відділенням інтенсивної 
терапії Власенко О.М. 

 Заступник голови 
комісії з 
реорганізації з 
медичної частини 
Кабанчук О.О. 

 

2.2 Дирофіляріоз. Етіологія. Клініка. MB № 5832/04-1 від 

12.12.2008р. 

липень Лікар-лаборант  
Стойко Е. 1. 

  

2.3 Організація та проведення первинних заходів при виявленні 

хворого(трупа) або підозрі на зараження карантинними 

інфекціями вірусними геморагічними гарячками та іншими 

небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології (MB 

1.9.9.3.1.-100-2003 р.) 

серпень Завідуючий інфекційним 
відділенням №2 
Петров І.М. 

  



2.4 Зоонози, клініка, діагностика, лікування. Етіопатогенез. 

Методи сприяння на збудника. Види дезінфекції на різних 

етапах хвороби. 

Протиепідемічні заходи у вогнищі та лікарні. Бруцельоз: наказ 

МОЗ України від 10.12.2001 р № 490/5.9 „Про заходи щодо 

профілактики захворювань на бруцельоз”; Сибірська виразка: 

наказ МОЗ України від 09.07.2003 р. № 314 „Про заходи з 

профілактики захворювань на сибірку"; Туляремія: наказ МОЗ 

України від 23.07.2003р. № 342 „Про заходи щодо 

профілактики захворювань на туляремію”; Еарячка Ку: наказ 

МОЗ України від 14.04.1997р. № 115 „Про заходи щодо 

профілактики та виявлення захворювань на гарячку Ку”. 

серпень Лікар- інфекціоніст 
Швальова О.Ю. 
 

  

2.5 Вірусний гепатит „А”, „В”, „С”. Клініка, діагностика. 

Лікування. Методи сприяння на збудника. Види дезінфекції на 

різних етапах хвороби. Протиепідемічні заходи у вогнищі та 

лікарні. Методичні рекомендації, 2 видання від 03.04.2007 р. 

„Гепатит „С”: епідеміологія, діагностика, клініка, лікування”. 

вересень  Завідуюча інфекційним 
відділенням №1 
Панченко І.В. 

  

2.6 Токсоплазмоз. Діагностика, клініка, лікування. Види 

профілактики. Дезінфекція. 

вересень Лікар- інфекціоніст 
Швальова О.Ю. 
 

  

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

3.1 Переливання крові та її компонентів. Ускладнення. Ведення 

документації. 

липень Завідуючий інфекційним 

відділенням інтенсивної 

терапії Власенко О.М.  

Лікар – інфекціоніст 

Кроть С.В. 

Заступник голови 

комісії з 

реорганізації з 

медичної частини 

Кабанчук О.О.. 

 

3.2 
ГКС, клініка, діагностика, тактика лікаря. 

серпень Лікар – кардіолог 
Назаренко Т.П. 

  

3.3 

Гостра судина недостатність. Причини. Клініка. Лікування. 

вересень Завідуючий інфекційним 
відділенням інтенсивної 
терапії Власенко О.М. 

  

3.4 

Тактика лікаря при нападі бронхіальної астми. 

липень Завідуюча денним 
стаціонаром №2  
Мончук Л.П. 

  

3.5 Невідкладна допомога при гострих порушеннях ритму і 

провідності. 

 

серпень Завідувач ПІТ при 
терапевтичному 
відділенні Сташок В.А. 

  



4. Лікарська конференція (щомісяця остання середа о 1300) 

4.1 „Стан готовності відділення при виникненні надзвичайних 

ситуацій (холера). Тренувальне заняття з розгортання 

холерного шпиталю”. 

липень Завідуюча інфекційним 
відділенням №1  
Панченко І.В. 

  

4.2 
„Неврологічні порушення при ВІЛ- інфекції/СНІДу” 

серпень Завідуюча неврологічним 
відділенням Турбай О.О. 

  

4.3 
„Візуальні форми раку. Тактика лікаря. Методи обстеження". 

вересень Лікар- терапевт 
Макаренко С.В. 

  

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

5.1 Аналіз летальних випадків від інфаркту міокарду за 2018 рік по 

закладу. 

 

липень завідувач кардіологічним 

відділенням 

 

Голова комісії з 

реорганізації 

 

5.2 Стан та якість надання медичної допомоги хворим на 

сальмонельоз, дизентерію та лептоспіроз. 

серпень завідувач інфекційного 

відділення № 1 та № 2 

  

5.3 Якість організації роботи рентгенологічних  кабінетів та 

кабінетів УЗД в стаціонарах   № 1 та № 2 і поліклініці. 

вересень Завідувачі 
рентгенологічними 
відділеннями 

  

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

6.1 Підсумки роботи лікарні за І півріччя 2019 р. липень завідувач 

інформаційно-

аналітичним відділенням 

медичної статистики  

заступники голови 
комісії з 
реорганізації по 
всім напрямкам 

 

6.2 Стан роботи із зверненнями громадян за ІІ квартал 2019 року. липень заступник голови комісії з 

реорганізації з медичної 

частини 

Доповідач, лікар-
методист 

 

6.3 Інформація про виконання рішення медичної ради від 

23.05.2019 р. 

липень відповідальні 
особи 

  

6.4 Організація та якість надання медичної допомоги хворим із 

інфекційною патологією, органів дихання за епідемічний 

період 2018-20189 р. р. Стан вакцинації медичного персоналу. 

серпень  завідувач інфекційним 

відділенням № 2, 

завідувач 

відділенням 

профілактики 

заступник голови 

комісії з 

реорганізації з 

медичної частини, 

доповідачі 

 

6.5 Якість надання допомоги хворим в умовах 

гастроентерологічного відділення стаціонару № 2. Аналіз 

роботи відділення за 2018 рік та І квартал 2019 р. 

серпень завідувач 

гастроентерологічним 

відділенням  

заступник голови 

комісії з 

реорганізації з 

терапії, доповідач 

 

6.6 Інформація про виконання рішення за 27.06.2019 р. серпень відповідальні 
особи 

  



6.7 Стан організації роботи КДЛ,  

проблеми, шляхи їх подолання. 

вересень завідувач 
КДЛ 

завідувач КДЛ, 

заступник голови 

комісії з 

реорганізації з 

медичної частини 

 

6.8 Стан виконання заходів на виконання обласної програми 

профілактики ВІЛ-інфекції. СНІДу. Якість надання медичної 

допомоги хворим на СНІД. Виконання наказу № 120 МОЗ 

України. 

вересень завідуючий інфекційним 
відділенням № 2 

завідуючий ІВІТ, 

завідувач 

інфекційним 

відділенням № 1, 

старша сестра 

медична стаціонару 

№ 1, заступник 

голови комісії з 

реорганізації з 

медичної частини 

 

6.9 Інформація про виконання рішення  

медичної ради від 25.07.2019 р. 

вересень Відповідальні 
особи 

  

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

поліклініці. 

щопонед

ілка 

Заступники голови комісії 

з реорганізації з медичної 

частини, з терапії 

Голова комісії з 

реорганізації 

 

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 протяго

м місяця 

Заступники голови комісії 

з реорганізації з медичної 

частини, з терапії 

Голова комісії з 

реорганізації 

 

 

 

 

Заступник головного лікаря з медичної частини                                                                       О.О. Кабанчук  


