


 

 

 

 

І. Основні організаційні заходи 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Підготовка та проходження акредитації До кінця 

лютого 

Директор, медичні 

директора  

 

2.  Укладання договорів з НСЗУ про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій відповідно до оголошень. 

До кінця 

лютого 

Директор, медичні 

директора 

 

3.  Робота закладу в пілотному проекті по впровадженню 

нової моделі фінансування в системі ДСГ 

До кінця 

року  

Директор, медичні 

директора, зав. 

відділеннями  

 

4.  Укладання колективного договору із працівниками 

закладу 

До кінця 

лютого 

Директор, медичні 

директора, голова 

профспілкового комітету 

 

5.  Створення кардіореанімаційного відділення на 6 ліжок  І квартал 

2020р. 

Директор, медичні 

директора 

 

6.  Впровадження в практику платних медичних та 

немедичних послуг дозволених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 року       № 1138, 

зі змінами від 22 вересня 2016 року 

Січень – 

лютий 2020 

року  

Директор, медичні 

директора, начальник 

планово-економічного 

відділу 

 



7.  Автоматизація закладу До кінця  

І кварталу 

Директор, медичні 

директора, начальник 

відділу АСУ 

 

8.  Реорганізація і оптимізація структурних підрозділів 

закладу  

І квартал Директор, медичні 

директора, начальник 

планово-економічног 

 

 



         ІІ. Лікувально-діагностичний процес 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Аналіз контролю якості медичної допомоги закладу 1 раз в 

квартал 

Директор, медичні 

директора 

 

2.  Аналіз якості надання медичної допомоги у структурних 

підрозділах 

1 раз в 

квартал 

Директор, медичні 

директора , зав. 

відділеннями 

 

3.  Експертна оцінка облікової медичної документації          

(ф 003/о, ф 025/о) 

Щомісячно Директор, медичні 

директора  

 

4.  Впровадження новітніх методик діагностики та 

лікування в структурних підрозділах 

Згідно плану 

графіку у 

кожному 

структурному 

підрозділі 

Зав. відділеннями  

5.  Розробка, затвердження та впровадження в практику 

клінічних маршрутів пацієнтів області з хронічною ІХС, 

по рушеннями ритму та провідності серця, що 

підлягають інвазивним методикам лікування  

І квартал Медичні директора , зав. 

відділеннями кардіології 

та кардіохірургії 

 

6.  Розробка, затвердження, введення в дію клінічних 

маршрутів хворих з ГПММК, ЧМТ, ХСМТ, 

дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта 

та онкологією на всіх рівнях надання медичної допомоги 

в області  

І квартал Медичні директора, зав. 

неврологічним та 

нейрохірургічним 

відділеннями  

 

7.  Впровадження малоінвазивних технологій в хірургії. 

Придбання ендоскопічних стійок з наборами 

інструментарію 

І квартал Медичні директора та зав. 

відділеннями 

лапароскопічної хірургії, 

торакальної хірургії, 

проктології, гінекології, 

хірургії 

 

 

 

 

 

 



 - Відділення торакальної хірургії  

- Відділення проктології та онкопроктології 

- Відділення гінекології 

- Відділення лапароскопічної хірургії 

8.   Розвиток баріатричної хірургії з подальшим утворенням 

баріатричного центру. 

Протягом 

року  

Медичний директор з 

хірургічної допомоги, зав. 

відділенням 

лапароскопічної хірургії 

 

9.  Впровадження вітреоретинальної хірургії.  І – ІV квартал Медичний директор з 

хірургічної допомоги, зав. 

відділенням мікрохірургії 

ока 

 

10.  Розвиток ендоваскулярної хірургії периферійних судин.  І – ІV квартал Медичний директор з 

хірургічної допомоги, зав. 

відділенням судинної 

хірургії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ІІІ. Удосконалення  професійного рівня працівників 

1. Клінічні конференції 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.  Етика та деонтологія в роботі лікаря  І квартал Дорецький В.В.  

3.  Принципи конфіденційної інформації І квартал Тарасюк Т.А.  

4.  Алгоритм дій медичного персоналу при підозрі на 

коронавірус по матеріалах наказу МОЗ України від 

31.01.2020р. 

І квартал Скальська Н.Ю.  

5.  Лікуванні варикозної хвороби через призму 

малоінвазвних втручань  

І квартал Герук М.Г.  

6.  Діагностика та лікування ангіоневротичного набряку І квартал Гащишин П.А. 

Марунчак А.М. 

 

7.  Сучасні методи діагностики та лікування сечокам’яної 

хвороби 

І квартал Федан Р.Ю. 

Удод А.А. 

 

8.  Розсіяний склероз очима пацієнта. І квартал Шульга О.Д.  

9.  Ожиріння, роль метаболічної хірургії в лікуванні пацієнтів 

2-го типу цукрового діабету 

І квартал Джанкарашвілі Л.О.  

10.  Анемічний синдром в роботі практичного лікаря ІІ квартал Мілінчук Л.П.  

11.  Тромбоцитопенічна пурпура у клінічній практиці ІІ квартал Шиманський В.І.  

12.  Герніопластика  в малоінвазивній хірургії  ІІ квартал Жиленко В.А.  

13.  Роль мікробіоти організму у виникненні перебігу і 

лікуванні внутрішніх хвороб  

ІІ квартал Ващиліна Н.О.  

14.  Сучасні стандарти лікування хронічної серцевої 

недостатності 

ІІ квартал Саламатін С.Д.  

15.  Клінічна фармакологія нових оральних антикоагулянтів ІІ квартал Павелко М.В.  

16.  Роль лабораторної діагностики при невідкладних станах в 

кардіології  

ІІІ квартал Мілінчук Л.П.  

17.  Диференціальна діагностика лихоманок ІІІ квартал Скальська Н.Ю.  



18.  Інновації в алергології ІІІ квартал Бабіна А.М.  

19.  Хронічні коронарні синдроми ІІІ квартал Саламатін С.Д.  

20.  Ревматологічні хвороби – сучасні проблеми лікування та 

забезпечення моніторингу 

ІІІ квартал Жукович В.Р.  

21.  Сучасні підходи до лікування хронічних облітеруючих 

захворювань нижніх кінцівок 

IV квартал  Герук М.Г.  

22.  Гепаторенальний синдром  IV квартал Ващиліна Н.О.  

Дорецький В.В. 

 

23.  Медикаментозна алергія. Побічні дії на медикаменти IV квартал Бабіна А.М.  

24.  Подагра. Актуальність проблеми. Патогенез. Сучасні 

методи лікування 

IV квартал Жукович В.Р.  

25.  Онкоурологія : діагностика та методи лікування  IV квартал Голюк Б.В. 

Удод А.А. 

 

26.  Фармакотерапія остеопорозу у жінок після менопаузи IV квартал Джанкарашвілі Л.О.  

27.  Лікування пошкоджень ротаторної манжетки плеча IV квартал Наїдко М.І.  

 

 



2.  Науково-практичні конференції  

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Європейські настанови щодо ведення цукрового 

діабету, предіабету у хворих з серцево-судинними 

захворюваннями  (за участю д.м.н. проф. Власенко 

М,  Вінницький мед. Університет) 

І квартал Джанкарашвілі Л.О.  

2.  Малоінвазивні симультанні оперативні 

лапароскопічні оперативні втручання на органах 

черевної порожнини через призму ендоскопічного 

обладнання  

І квартал Галей М.М.  

3.  Хірургічне лікування ускладнень переломів в ділянці 

кистевого та гомілково-ступневого суглобів (за 

участю проф. Страфун С., Лабяк Д.) 

І квартал Філь А.Ю.  

4.  Розширення тестів для деференціальної діагностики  

аутоімунних захворювань 

По домовленості 

зі спікером 

Мілінчук Л.  

5.  Етапність надання медичної допомоги при бойовій 

травмі судин (за участю зав. відідленням судинної 

хірургії центрального військового шпиталю МО 

України к.м.н. Роговського В.М.  

По домовленості 

зі спікером 

Герук М.Г.  

6.  Анемічний синдром в роботі практикуючого лікаря з 

міжнародною участю (Білорусь, Гродненський 

державний  медичний університет) 

По домовленості 

зі спікерами 

Мілінчук Л.П.  

7.  Інноваційні напрямки розвитку лабораторної 

медицини невідкладних станів в кардіології 

По домовленості 

зі спікерам 

Мілінчук Л.П.  

 

 

 

 



      3. План впровадження нових методик діагностики та лікування , передових медичних технологій  в практику роботи   

        відділень і служб.  

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Розширення можливостей застосування 

однопортової системи в малоінвазивній хірургії 

Протягом року  Жиленко В.А.  

2.  Розширення використання лапароскопічної 

адреналектомії при пухлинних хворобах наднирників  

Протягом року Жиленко В.А.  

3.  Поширення використання техніки лапароскопічного 

виконання біліо-дигестивних анастомозів 

Протягом року Жиленко В.А.  

4.  Впровадження техніки виконання кишково-

кишкових і шлунково-кишкових анастомозів із 

застосовуванням лапароскопічної техніки  

Протягом року Жиленко В.А.  

5.  Поширення баріатричної хірургії при лікуванні 

ожиріння  

Протягом року Жиленко В.А.  

6.  Тест UBC (РОС) визначення рівня цитокератину для 

діагностики раку сечового міхура 

Протягом року Мілінчук Л.  

7.  Визначення кальпротектину (кількісним методом) 

для контролю за лікуванням неспецефічних 

виразкових колітів, хвороби Крона 

Протягом року Мілінчук Л.  

8.  Вдосконалення методик гібридних операцій (при 

проведені  реконструкції одного з кабінетів 

ангіографії) 

Протягом року Герук М.Г.  

9.  Застосування роторної тромбектомії при артеріальній 

непрохідності (при придбані апарата) 

Протягом року Герук М.Г.  

 

 

10.  Впровадження радіочастотної абляції при варикозній 

хворобі (при придбані апарата)  

Протягом року Герук М.Г.  

11.  PCNL кораловидних каменів ІІІ ст. Протягом року Онищук А.П.  

12.  Цистектомя Протягом року Онищук А.П.  

 



IV. Перелік основних питань, що планується для розгляду на заняттях із завідувачами відділень з питань управління та 

організації охорони здоров’я, правового та економічного мінімуму 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Статус медичного працівника та закладу охорони 

здоров’я в умовах реформи 

Березень  Солтисюк А.П. 

Тарасюк Т.А. 

 

 

2.  1. Відповідальність медичних працівників (цивільна, 

кримінальна) 

2. Платні послуги 

 

 

Червень  Солтисюк А.П. 

Тарасюк Т.А. 

 

Устименко В.Ю. 

 

3.  1.  Трудові права працівників лікарні 

2. Оплата праці в нових умовах фінансування 

 

 

Вересень  Солтисюк А.П. 

Тарасюк Т.А. 

Устименко В.Ю. 

 

4.  Регламентація відносин працівників лікарні з 

пацієнтами 

 

Грудень  Солтисюк А.П. 

Тарасюк Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           V. План-графік організаційних заходів 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 

Відповідальна 

особа 
Приймають участь 

Відмітка про 

виконання 

1.  Збори трудового колективу  Не рідше 1-го разі 

на рік, по потребі  

Директор, 

медичні 

директора, 

голова 

профспілкового 

комітету 

Працівники лікарні  

2.  Засідання медичної ради 1 раз в квартал, по 

потребі 

Директор, 

медичні 

директора 

Члени медичної ради  

3.  Оперативні наради в директора з 

управлінням лікарні 

Кожного  

понеділка 08.30 

год. 

Директор  Управління лікарні  

4.  Оперативні наради з завідувачами 

відділень  

Кожної середи о 

08.30год. 

Директор, 

медичні 

директора 

Завідувачі структурними 

підрозділами 

 

5.  Оперативні наради із лікарями 

закладу 

Остання п’ятниця 

місяця о 08.30 год. 

Директор, 

медичні 

директора 

Лікарі відділень  

6.  Засідання комісії по розгляду 

летальних випадків  

Кожний другий та 

четвертий 

вівторок  місяця 

Медичні 

директора 

Члени комісії по 

розгляду летальних 

випадків 

 

7.  Проведення навчання з правових та 

економічних питань  

Останні місяць 

кожного кварталу, 

по потребі 

Медичні 

директора, 

юрист, 

начальник 

планово-

економічного 

відділу 

Зав. відділеннями   



8.  Проведення занять з питань 

застосування антикорупційного 

законодавства  

1 раз в півроку   Юрист  Медичний персонал 

закладу 

 

9.  Заняття з середнім медичним 

персоналом по підвищенню 

кваліфікації 

Перша середа 

місяця 

Заступник 

директора з 

медсестринства 

Сестри медичні старші  

10.  Заняття з молодшим  медичним 

персоналом по підвищенню 

кваліфікації 

Перша п’ятниця 

місяця 

Заступник 

директора з 

медсестринства 

Сестри медичні старші 

відділень, молодші 

медичні сестри 

 

11.  Нарада сестер медичних старших Кожен четвер 

місяця 

Заступник 

директора з 

медсестринства 

Сестри медичні старші  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           VI. Матеріально-технічне оснащення 

 

№ 

п/п 

Закупівля медичного обладнання, апаратури, 

інструментарію, ін. 

Термін закупівлі Відмітка про виконання 

1.  Придбання та інсталяція МІС Згідно річного плану 

закупівель 

 

2.  Закупівля обладнання для відділення кардіореанімації Згідно річного плану 

закупівель 

 

3.  Придбання конусного комп’ютерного  томографа типу 

«Gendex 500» для хірургічної стоматології  

Згідно річного плану 

закупівель 

 

4.  Придбання апарату ротаційної тромбоектомії «Роторекс» Згідно річного плану 

закупівель 

 

5.  Придбання мікроскопу та блоку обладнання для 

впровадження рідинної цитології  

Згідно річного плану 

закупівель 

 

6.  Придбання обладнання для проведення вітреоретинальної 

хірургії 

Згідно річного плану 

закупівель 

 

 

 

 


