
Додаток 1 
до рішення 83 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання  
від 24.09.2020 р. №2046 

 
ПЛАН   РОЗВИТКУ  

Комунального некомерційного підприємства  
 «Мукачівська центральна районна лікарня» 

на період 2020-2022 р.р. 
 

І. Загальні положення 
Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна 

районна лікарня» є закладом охорони здоров’я вторинної/спеціалізованої 
медичної допомоги, в порядку та на умовах, встановлених законодавством 
України та Статутом. 

Підприємство створене за рішенням 51 сесії Мукачівської міської ради   
7-го скликання № 1236 від 11.12.2018 року «Про створення комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» 
шляхом перетворення у зв’язку з реорганізацією комунального закладу 
«Мукачівська центральна районна лікарня». Майно підприємства є власністю 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Мукачівської 
міської ради. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та 
обов'язків комунального закладу «Мукачівська центральна районна лікарня».    

Лікарня є базою для проходження інтернатури за спеціальностями: 
терапія, загальна практика - сімейна медицина, хірургія, акушерство та 
гінекологія, стоматологія, анестезіологія і реанімація, неврологія, радіологія, 
клінічна лабораторія. 
 З метою поліпшення лікувально- діагностичного процесу в лікарні 
застосовують новітні технології: 
- малоінвазивні хірургічні втручання:  лапаратомії, холецистектомії при 
жовчно - кам’яній хворобі та гострому холициститі, апендицит, кила та інше. 
- артроскопічні операції на суглобах при травмах і захворюваннях суглобів; 
- транс уретральні резектоскопії при захворюваннях передміхурової залози та 
інших захворюваннях сечостатевої системи; 
- лапараскопічна гінекологія при неплідності, захворюваннях яєчників і 
труб,пухлинах матки; 
- сучасні методи фіксації переломів кінцівок (інтрамедулярні блокуючі 
імплантати, накісткові пластини з обмеженим контактом з кісткою; 
- літотрипсія методом екстракорпоральної  магнітної ударної хвилі; 
- заміна кришталиків при катаракті сучасними методами без розрізу рогівки; 
- використання барокамери та плазмофорезу; 
- використання препаратів для тромболізису при  ішемічних інсультах; 
- комп’ютерна томографія. 
 



ІІ. Програма організаційно-управлінських змін 
 

1. Заходи з впровадження ефективної структури управління Закладу 
 
  В зв’язку зі змінами організації виробництва з метою вдосконалення 
системи якості контролю за якістю та доступністю надання медичної 
допомоги населенню і лікувально-діагностичного процесу, покращення 
діяльності закладу, відповідно до ст. 16 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я, п.п. 8, п.4 Положення про Міністерство охорони здоров’я 
України, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 267, Наказом 
МОЗ від 31.10.2018 року   № 1977 Про внесення змін до Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 «Охорона 
здоров’я” у закладі введено посади:  директор, заступник директора з медичної 
частини, заступник директора по амбулаторно-поліклінічній роботі, заступник 
директора по фінансово-економічній діяльності, менеджер системи якості, 
менеджер з адміністративної діяльності з розробленням відповідних 
посадових вимог. 
 У закладі регулярно переглядається штатний розпис та вносяться 
необхідні зміни. Проводиться моніторинг навантаження на медичний 
персонал для раціонального розподілу потоків пацієнтів (наказ МОЗ України 
від 31.05.2002 року № 197 «про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, 
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я ). У закладі 
щорічно розробляються перспективні плани підвищення кваліфікації лікарів 
та середнього медичного персоналу, проводяться медичні ради та оперативні 
наради з керівниками структурних підрозділів, тренінги на різну тематику, 
створено офіційний сайт лікарні. 
 2. Розроблення та впровадження заходів з підвищення  якості  
медичної допомоги  

Станом на 01.09.2020 року у закладі розгорнуто 459 ліжок. 
Наказом по КНП «Мукачівська ЦРЛ» № 84-ос від 12 червня 2020 року 

затверджено зміни в структурі закладу та введено в дію з 25.08.2020 року 
(додаток 1). 
 Для зменшення тривалості середнього строку госпіталізації проводяться 
такі заходи: 

- аналіз медичних карт пацієнтів, госпіталізація яких була 
обґрунтована, щодо оптимальної тривалості лікування; 

- проводиться контроль та оцінка якості надання медичної допомоги 
відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я, самооцінка 
медичних працівників, експертна оцінка, клінічний аудит, 
моніторинг системи індикаторів якості; 

- до критеріїв, які необґрунтовано продовжують термін лікування при 
задовільному стані пацієнта, віднесено виписку пацієнтів після 
вихідних та святкових днів, перебування у відділенні для отримання 
тільки препаратів у пероральній формі без проведення додаткових 
обстежень та консультацій, фізіотерапевтичних процедур.  



Проведено аналіз причин лікування пацієнтів у лікарні, виділені окремі 
групи та розроблені плани щодо оптимізації їх перебування на стаціонарному 
лікуванні. Посилено контроль за дотриманням лікування згідно настанов та 
клінічних протоколів.  

Показники середнього перебування пацієнтів на ліжку за 3 роки: 
- 2017 р. – 9,1 
- 2018 р. – 8,9  
- 2019 р. – 8,3 
- 2020 р. (8 місяців) – 7,0 
  

III. Програма фінансово-економічної діяльності 

1. Оцінка стану фінансування закладу за 2018-2020 роки.  

   
 
      

видатки ІІ-ІV квартал 
2018 

ІІ-ІV квартал  
2019 

ІІ-ІV квартал 
план на 2020 

рік 

різниця з 
бюджетом  

2019 % 

 

заробітна плата 45319452,28 54715303,17 63380800 15,8  
нарахування на з/п 10271753,79 11657109,37 13943776 19,6  

предмети 
матеріали  та 

інвентар 

589840,35 1760114,31 2088800,00 18,7  

медикаменти та 
перевязувальні 

матеріали 

22267334,27 24330084,03 17609000,00 -27,6  

продукти 
харчування 

1705522,79 3223950,89 2607300,00 -19,1  

оплата послуг ( 
крім комунальних) 

2185186,58 2467025,01 3826000,00 55,1  

Видатки на 
відрядження 

286528,00 214904,63 605690,00 181,8  

виплата пенсій та 
допомог 

367844,15 415015,59 565349,00 36,2  

інші поточні 
витрати 

364027,91 5283,93 181000,00   

РАЗОМ 83357490,12 98788790,93 168188515,0 70,02  
оплата 

комунальних 
послуг та інших 

енергоносіїв 

     

в.т ч. 
водопостачання та 

водовідведення 

1045402,68 963982,9 1082800,00 12,3  



електроенергія 2524644,97 2236773,81 3383900,00 51,3  
природний газ 1993147,64 924323,18 1990800,00 115,4  

інші енергоносії 0 129480,91 150800,00 16,5  
РАЗОМ 5563195,29 4254559,99 6608300,00 55,3  

Капітальні 
видатки 

1765698,18 3545350,93 6332800,00 78,6  

в т.ч  на придбання 
обладнання 

1765698,18 3005329,1 6332800,00 110,7  

       
 
Було здійснено організаційні зміни в діяльності лікарні :  
- зменшено штатні посади з 1076 до 925,5 
- зменшено кількість ліжок з 524 до 459 
- для оптимізації роботи закладу охорони здоров’я було внесено зміни 

до структурних підрозділів лікарні, а саме створення нових відділень 
шляхом злиття. 

    
 

2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів 
медичних послуг та суми фінансування, на які укладено договори з 
Національною службою здоров’я України. 

           З 01.04.2020 року  розпочалася  медична реформа, в рамках  якої лікарня в 
межах Порядку реалізації програми державних гарантій медичного 
обслуговування  населення у 2020р затвердженого  постановою КМУ від 
05.02.2020 №65  уклала  договір з НСЗУ №1005-Е420-Р000 про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій на суму 92614138,72 
грн. в т.ч. по медичним послугам: 
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 15223043,47 
грн 
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 
– 30920545,74 грн. 
- медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах – 
6379662,30 грн. 
- медична допомога при пологах – 11065000,80 грн. 
- амбулаторна вторинна(спеціалізована) та третинна(високоспеціалізована) 
медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та 
стоматологічну допомогу – 9874181,86 грн. 
- мамографія – 60215,40 грн. 
- гістероскопія – 825552,00 грн. 
- езофагогастродуоденоскопія – 2132384,40 грн. 



- колоноскопія – 221821,20 грн. 
- цитоскопія – 48146,40 грн. 
- бронхоскопія – 149189,04 грн. 
- діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у 
дорослих та дітей – 3533104,08 грн. 
- психіатрична допомога дорослим та дітям – 2392844,90 грн. 
- лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання 
опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії – 4906,38 
грн. 

- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 
1683466,97 грн. 
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 
опорно-рухового апарату – 3753975,06 грн. 
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 
нервової системи – 4346100,72 грн. 

 Загальна сума фінансування за рахунок коштів НСЗУ  станом на 
15.09.2020року склала 57 355 030,08грн. 

3. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на 
фінансування закладу, заходів за рахунок місцевих бюджетів. 

       За рахунок місцевого бюджету у лікарні у повному обсязі профінансовані 
витрати на енергоносії та комунальні послуги. На теперішній час діє « 
Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 
затверджена рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.04.2020р. №1870. Програмою передбачено забезпечення фінансування 
комунальних некомерційних підприємств Мукачівської міської ОТГ за 
рахунок коштів міського бюджету для покриття витрат не забезпечених 
програмою (понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення).  Інформатизація закладів охорони 
здоров’я шляхом встановлення комп’ютерної програми автоматизації 
підприємства на загальну суму 11468996,56 грн. На сьогоднішній час 
профінансовано на суму – 9136627,40 грн. 

4. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на 
фінансування закладу  за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських 
внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної 
допомоги, страхових компаній та інших джерел. 

Надходження за рахунок  платних послуг  відповідно до Постанови КМУ від 
17.09.1996р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг які надаються 
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах» на сьогоднішній день становить - 4352454,36 грн. 
 



5. Обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у закладі 
(закупівля обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо). 

            Для розвитку  лікарні необхідні  капітальні інвестиції для : 
- капітальний ремонт терапевтичного корпусу лікарні (2-го та 5-го 

поверхів) 
      -  закупівля медичного обладнання  для обстеження та лікування 
пацієнтів та забезпечення комфортного перебування в медичному закладі.  

 
 
6. Розроблення моделі впровадження платних послуг. 

          Платні послуги розроблені згідно  Постанови КМУ від 
17.09.1996р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 
медичних навчальних закладах» та затверджуються рішенням сесії 
Мукачівської  міської  ради.  Засновником затверджено ціни на платні послуги, 
які надаються в підприємстві. 

Цільовим  у планах  є розвинути ринок посмлуг, що надаються на 
платній основі, зокрема на рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги по 
послугах, які не покриваються Пакетом медичних гарантій у межах договору 
з НСЗУ. 

Ключовим у даному напрямку є розвиток співпраці з  приватними 
страховими компаніями, підприємствами та організаціями регіону для 
забезпечення додаткових потреб медичного ринку. 

До кінця жовтня буде затверджено оновлене положення про платні 
послуги, яке буде передбачати додаткову оплату праці працівників, які 
надають такі послуги. 

 
7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель закладу та планування 

заходів щодо підвищення їх енергетичної ефективності. 

 

Заплановано здійснити заміну вікон  на енергозберігаючі у 
терапевтичному корпусі лікарні, до кінця поточного року.  

 
IV. Програма управління якістю надання медичної допомоги 

1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної 
допомоги 

1. Затверджена методика управління якістю. Затверджені критерії якості. 
2. Введена посада менеджера системи якості. 
3. Створена група якості. Затверджений план роботи групи якості. 

 



4. Затверджена система внутрішнього аудиту. Створена група 
внутрішнього аудиту та розроблений план внутрішніх аудитів, методика 
визначення невідповідностей та система реагування на невідповідності. 

5. Створені постійно діючі комісії по розгляду скарг та розбору 
летальності. 

6. Впроваджений вхідний контроль якості лікарських засобів. 
7. Розроблені загальні та професійні компетенції для лікарів, медичних 

сестер та молодшого медичного персоналу. Впроваджені оцінювальні 
листи. 

8. Впроваджена система клінічних та патологоанатомічних конференцій. 
9. Розроблений та впроваджений маршрут пацієнта при пандемії    COVID-

19. 
10.  Розроблені та впроваджені СОПи. 
11.  Затверджені локальні протоколи надання медичної допомоги та 

маршрути пацієнта. 
 

2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при 
наданні медичної допомоги 

Стандарти сервісного обслуговування є важливою передумовою 
підвищення рівня корпоративної культури та покращення ефективності 
роботи працівників. Стандарт регламентує роботу працівників усіх 
структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» і передбачає: привітність та 
компетентність персоналу, охайний зовнішній вигляд, використання 
індивідуального підходу до кожного пацієнта, акуратність, коректну 
поведінку в нестандартних ситуаціях та забезпечення зворотнього зв'язку з 
відвідувачами лікарні. 

 
3. Річний план дій з впровадження програми профілактики інфекцій 

та інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів 
його виконання 

1. Впроваджена система інфекційного контролю, як пріоритет, безпека 
пацієнта та персоналу. 

2. Затверджений та реалізовується план профілактики інфекційних 
захворювань. Систематичне навчання персоналу з питань інфекційного 
контролю та моніторинг знань. 

3. Створена постійно діюча комісія інфекційного контролю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План заходів з інфекційного контролю з метою запобігання або  
обмеження передачі інфекції 

 в закладі при особливо небезпечних інфекціях 
 

№ 

Заходи з інфекційного 
контролю 

Строк 
виконання 

Відповідальний 

I. Організаційні заходи 

1 Забезпечення роботи лікарні 
згідно з постановами Кабінету 
Міністрів України, 
директивними документами 
Міністерства охорони здоров’я 
України, Департаменту 
охорони здоров’я  з питань 
інфекційної захворюваності 
та організації санітарно-
протиепідемічних заходів 

Постійно  Директор КНП 
«Мукачівська ЦРЛ» 

  

2 Організація роботи постійно 
діючої комісії з інфекційного 
контролю 

Постійно Заступники директора 
з медичної частини; 
голова комісії 
з інфекційного 
контролю;лаборант-
бактеріолог   

3 Складання Плану роботи 
комісії з інфекційного 
контролю 

Щороку Заступники директора 
з медичної частини; 
голова комісії 
з інфекційного 
контролю;лаборант 
бактеріолог 

4 Організація підсистеми 
моніторингу внутрішньо 
лікарняної інфекції 
та оцінювання заходів 
з інфекційного контролю. 
Розробка індикаторів  якості. 

Постійно Голова комісії 
з інфекційного 
контролю; 
лаборант-бактеріолог; 
головна медична 
сестра 

  

5 Розроблення та втілення 
в роботу відділень 
інформаційно-методичних 

Постійно Заступники директора 
з медичної частини; 
голова комісії 
з інфекційного 



№ 

Заходи з інфекційного 
контролю 

Строк 
виконання 

Відповідальний 

матеріалів із проблеми 
внутрішньо лікарняної інфекції 

контролю, лаборант-
бактеріолог; 
головна медична 
сестра 

  

6 Організація проведення 
семінарських занять 
із заліковими результатами: 

 - лікарняна епідеміологія; 
 - основні направлення 

програми комісії 
з інфекційного контролю; 

 - заняття щодо найбільш 
поширених в умовах 
стаціонару інфекцій (за планом 
програми) 

 -програма впровадження 
гігієни рук 

Відповідно до плану 
занять 
з медперсоналом 

Заступник директора з 
медичної частини; 
голова комісії 
з інфекційного 
контролю; 
лаборант-бактеріолог 
головна медична 
сестра 

  

ІІ. Адміністративний контроль 

7 Контроль виконання вимог 
щодо недопущення випадків 
занесення інфекційних 
захворювань 
та розповсюдження внутрішньо 
лікарняної інфекції в умовах 
стаціонару серед пацієнтів 
та медичного персоналу: 
- епідрозслідування кожного 
випадку внутрішньо лікарняної 
інфекції  
- аналіз причин виникнення 
внутрішньо лікарняної інфекції; 

Щороку Голова комісії 
з інфекційного 
контролю; 
лаборант-бактеріолог 
лікар-бактеріолог; 
завідувачі відділень; 
старші медичні сестри 

  

8 Контроль за дотриманням 
епідемічно безпечних 
алгоритмів техніки асептики 
та дезінфекції у відділеннях 
стаціонару 

Щороку Голова комісії 
інфекційного 
контролю, головна 
медична сестра, 
Завідувачі відділень; 
старші медичні сестри 

  

9 Контроль ведення форм 
звітності, затверджених 
наказами Міністерства охорони 
здоров’я України 

Щокварталу Завідувачі відділень; 
старші медичні 
сестри;лаборант-
бактеріолог  



№ 

Заходи з інфекційного 
контролю 

Строк 
виконання 

Відповідальний 

10 Контроль за виконанням 
оздоровчих та профілактичних 
заходів для поліпшення умов 
праці медичного персоналу: 

- організація проведення 
щорічних медичних оглядів 
працівників лікарні 
з обов’язковим 
флюорографічним 
та рентгенологічним 
обстеженням органів 
дихання; 

 - контроль за організацією 
заходів з профілактики 
професійного інфікування 
медперсоналу; 

 - профілактичні щеплення  
 - лабораторне обстеження; 

Щороку Начальник відділу 
кадрів, 
Завідувачі відділень; 
старші медичні 
сестри; 
 

  

11 Контроль забезпечення 
дотримання умов охорони 
праці: 

 - проведення інструктажу; 
 - техніка безпеки роботи 

з дезінфекційними розчинами 
та антисептичними засобами  

 - організація безпеки при 
роботі з колючо-ріжучими 
предметами; 

Постійно Інженер з охорони 
праці; 
завідувачі відділень; 
старші медичні 
сестри; 
 

  

12 Контроль забезпеченості 
відділень засобами специфічної 
профілактики (вакцинами) 
та засобами індивідуального 
захисту (маски, гумові 
рукавички, одноразові халати 
та рушники) 

Відповідно   
до плану 

Заступник директора з 
економічних питань, 
заступник директора з 
медичної частини 

  

13 Санітарний нагляд 
у розв’язанні питань ремонту, 
реконструкції та експлуатації 
приміщень лікарні 

Постійно Головний інженер 
  

14 Контроль забезпечення 
приміщень відділень, в яких 
перебувають хворі, 
проводяться медичні 
маніпуляції та процедури, 
достатньою кількістю УФ-

Постійно 
за потреби 

Завідуючі 
відділенням,головна 
медична сестра, 
старші медичні сестри 
відділень 

  



№ 

Заходи з інфекційного 
контролю 

Строк 
виконання 

Відповідальний 

опромінювачів відповідно 
до розрахунків, контроль 
за їх використанням та заміною 

15 Перевірка роботи системи 
вентиляції в приміщеннях 
лікарні, оцінка її стану. 
Розроблення заходів щодо 
забезпечення приміщень 
лікарні природною, 
механічною, змішаного типу 
вентиляцією 

Щороку Головний інженер 
  

16 Контроль за поводженням 
з медичними відходами 
на території лікарні, 
додержання норм екологічної 
безпеки 

Постійно Головний інженер, 
Головна медична 
сестра  

III. Контроль стану санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у відділеннях 

17 Контроль за виконанням 
інструктивно-методичних, 
директивних документів 
та епідемічно безпечних 
алгоритмів з техніки 
дезінфекції та стерилізації 
в усіх структурних підрозділах 

Постійно Завідувачі відділень; 
старші медичні 
сестри; 
головна медична 
сестра 

  

18 Контроль за санітарно-
технічним оснащенням 
та виконанням технологічних 
і транспортних процесів при 
харчуванні хворих 

Постійно Головна медична 
сестра, 
Дієтсестра; 
старші медичні 
сестри  

19 Контроль за роботою 
харчоблоку та буфету 
у відділеннях стаціонару 

Поквартально Заступник директора з 
медичної частини, 
Головна медична 
сестра; 
старші медичні сестри 

  

20 Організація 100%-вого 
камерного оброблення 
постільних речей та білизни 
при виписуванні хворого 
за епідпоказаннями 

Постійно Старші медичні 
сестри; 
сестри-господині 

  



№ 

Заходи з інфекційного 
контролю 

Строк 
виконання 

Відповідальний 

21 Контроль за приготуванням 
і зберіганням дезінфекційних 
засобів, забезпечення системи 
знезараження відпрацьованого 
матеріалу та утилізації 
біологічних відходів 

Постійно Старші медичні 
сестри; 
головна медична 
сестра (згідно 
з наказом по лікарні) 

  

22 Щомісячний аналіз показників 
бактеріологічного моніторингу: 
об’єктів навколишнього 
середовища; медичного 
устаткування 
та інструментарію; планового 
обстеження медпрацівників 

За планом лаборант-бактеріолог  
  

23 Контроль за роботою 
приймального відділення щодо 
недопущення випадку 
занесення інфекційних 
захворювань, педикульозу, 
корости 

Постійно Працівники 
приймального 
відділення; 
чергові лікарі 

  

IV. Заходи для запобігання внутрішньо лікарняній інфекції 

24 Організація ізоляційних заходів 
та виокремлення хворих 
із підозрою на внутрішньо 
лікарняну інфекцію при 
проведенні медичних 
маніпуляцій 

Постійно Завідувачі відділень; 
старші медичні 
сестри; 
головна медична 
сестра; 
лаборант-бактеріолог 

  

25 Організація мікробіологічного 
контролю за хворими 
з підозрою 
на внутрішньолікарняну 
інфекцію 

Негайно (у разі 
виявлення 
хворого 
з підозрою 
на внутрішньо 
лікарняну 
інфекцію) 

Чергові лікарі; 
завідувачі відділень 

  

26 Організація активного 
спостереження 
за післяопераційними гнійно-
запальними інфекціями ділянки 
хірургічного втручання 

Постійно (у разі 
виявлення 
негайно) 

Завідувачі відділень 
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Заходи з інфекційного 
контролю 
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виконання 

Відповідальний 

27 Регулярний аналіз 
післяопераційних ускладнень 
у відділеннях хірургічного 
профілю 

Щокварталу Голова комісії 
з інфекційного 
контролю; 
 

  

28 Організація та виконання вимог 
у плані профілактики 
посттрансфузійних гепатитів 
та ВІЛ-інфекцій 

Постійно Завідувач відділення 
трансфузіології 

  

29 Контроль за дотриманням 
медичним персоналом режиму 
зберігання та транспортування 
«умовно інфекційного» 
матеріалу до клініко-
діагностичної лабораторії 

Постійно 
(негайно у разі 
виявлення) 

Чергові лікарі; 
завідувачі відділень; 
старші медичні сестри 

  

V. Дезінфекція, стерилізація, утилізація медичних відходів категорії В 

30 Контроль за проведенням 
дезінфекційних заходів при 
генеральному та поточному 
прибиранні: 

 - організація безпеки 
медичного персоналу при 
роботі з дезінфекційними 
розчинами - приготування 
та зберігання робочих 
дезінфекційних розчинів; 

  

Щокварталу Головна медична 
сестра; 
старші медичні сестри; 
лаборант-бактеріолог 
  

31 Контроль за проведенням 
дезінфекції, передстерилізацій-
ного оброблення медичного 
інструментарію, 
дезінфекційного оброблення 
ендоскопічної апаратури, 
знезараження ємкостей 
з біологічними рідинами, 
харкотинням 

Постійно 
(негайно 
за потреби) 

Завідувачі відділень; 
старші медичні 
сестри; 
лаборант-бактеріолог 
головна медична 
сестра 

  

32 Дотримання строків 
стерильності матеріалів, 
інструментарію у відділеннях 
стаціонару та операційних 
хірургічних відділень 

Постійно Старші медичні 
сестри; 
головна медична 
сестра 
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33 Організація дезінфекційних 
заходів при виявленні особливо 
небезпечних інфекцій 
та інфекційного захворювання 
у відділенні (поточна 
та заключна дезінфекція) 

Щороку лаборант-бактеріолог 
головна медична 
сестра 

  

34 Контроль за проведенням 
регулярного дезкамерного 
оброблення м’якого інвентарю 

Постійно Старші медичні 
сестри; 
сестри-господині; 
головний інженер 

  

35 Контроль за якістю роботи 
дезкамерного відділення 

Постійно Старші медичні 
сестри; сестри-
господині;головний 
інженер  

36 Організація та поточний 
контроль виконання посадових 
інструкцій щодо забезпечення 
дезінфекційних заходів, 
санітарно-гігієнічного режиму 
та техніки безпеки при роботі 
з інфекційним матеріалом 
у клініко-діагностичній 
лабораторії 

Постійно Завідувач клініко-
діагностичної 
лабораторії; 
старший фельдшер-
лаборант 

  

37 Контроль за організацією 
дезінфекційних 
та протиепідемічних заходів 
при утилізації біологічних 
відходів, пластичних мас, 
ін’єкційних голок, колючо-
ріжучих виробів медичного 
призначення 

Постійно Головна медична 
сестра, 
Старші медичні 
сестри; сестри-
господині   

VI. Організація системи мікробіологічного контролю 

38 Поточний контроль 
мікробіологічного дослідження 
об’єктів навколишнього 
середовища та медичного 
персоналу: 

 -  антибіотико-резистентність  
 - аналіз видового складу 

мікроорганізмів; 

Постійно Лаборант-
бактеріолог; 
 
головна медична 
сестра 
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39 Організація та забезпечення 
мікробіологічного контролю 
в епідеміологічних 
розслідуваннях 

За епідемічної 
потреби 

лаборант-бактеріолог 
  

40 Визначення оптимальних схем 
використання антибіотиків 
з метою прогнозування 
ефективності антибактеріальної 
терапії 

Постійно Заступник директора 
з медичної частини, 
завідувачі відділень; 
лікарі  

VII. Статистичний аналіз 

41 Статистичний аналіз: 
 - аналіз причин порушення 

алгоритмів дезінфекції 
та стерилізації; 

  - аналіз результатів 
бактеріологічного дослідження 
(вибіркового та контрольного 
моніторингу) 

 - аналіз причин виникнення 
внутрішньо лікарняних 
інфекцій в умовах лікарні; 

 - аналіз післяопераційних 
ускладнень у відділеннях 
хірургічного профілю; 

Щороку Заступники 
директора 
лаборант-
бактеріолог; 
головна медична 
сестра 

  

42 Організація роботи закладу, як 
тимчасового інфекційного 
стаціонару в умовах 
надзвичайної ситуації 
- введення карантинних 
міроприємств на території 
закладу 
- встановлення КПП 
- Організація системи 
перепусток 
- затвердження логістики 
пацієнтів 
- перепрофілювання 
соматичних стаціонарів 
- створення відділень  терапія 
карантину та ізоляторне 
відділення 
- організація додаткового 
фінансування при потребі 
- додаткова комплектація 
спеціалістами за потреби 

негайно Адміністрація  лікарні 



№ 

Заходи з інфекційного 
контролю 

Строк 
виконання 

Відповідальний 

- впровадження ПЛР 
діагностики в умовах КНП 
- створення інфекційної 
мобільної бригади 

43 Проведення навчання та 
тренінгів персоналу щодо 
інфекційного контролю при 
особливо небезпечних 
інфекціях 

негайно Заступник директора з 
медичної частини, 
головна медична 
сестра 

44 Розрахунок потреб в 
медикаментах та ЗІЗ 

підприємства  при особливо 
небезпечних інфекціях 

негайно Заступник директора з 
медичної частини, 
головна медична 
сестра 

45 Навчання та тренінги з питання 
гігієни рук та використання ЗІЗ 

постійно Заступник директора з 
медичної частини, 
головна медична 
сестра 

 
V. ІНШІ   ПРОГРАМИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЗОЗ 

1. План професійного удосконалення. 

 Затвердження щорічного календарного плану проходження навчання 

персоналу. 

2. Розвиток пріоритетних послуг. 

 Проведення поточних ремонтних робіт. Закупівля обладнання та 

навчання персоналу. Вдосконалення кисневого забезпечення структурних 

підрозділів. 

3. Покращення клієнтського сервісу та умов перебування пацієнтів. 

Проведення проточних ремонтних робіт в структурних підрозділах. 

Безперервна робота по підвищенню загальних  компетенцій персоналу. 

  4. Проведення підготовчих робіт, з метою підготовки до  контрактування 

з НСЗУ  по новим пакетам  гарантованих медичних послуг. 

 

Секретар ради       І.МАНЯК 


