
звIт
по плану розвитку комунЕrльного пiдприемства кТернопiльський мiський

лiкувально-дiагностичний центр) Тернопiльськоi мiськоi ради
з монiторинговою оцiнкою виконання плану

iчень 2021за сlчень )Utt

Ns
зlл

,Щеталiзований захiд Плану

розвитку закJIаду охорони
здоров'я

Iндикатор виконання
заходу

.Щата до якоi мас
бути виконаний

захiд

Пiдтвердження
виконfшня

1 уворе дотримання протоколiв

амбулаторного лiкування.

Аналiтична довiдка
перевiрки 20О%

амбулаторних карт
пацiснтiв (1 раз на

мiсяць).

Постiйно. Виконано
(аналiтична довiдка за
листопад вiд 12.01.21

року)

2. Затвердження оновленого
<Положення про платнi
медичнi послуги у КП

(ТМЛДЦ))ТМР)

Наказ про затвердження
кПоложення про платнi
медичнi послуги у КП

кТМЛДЦ>ТМР)

I квартал 202|р. Виконано
(наказ директора Jt 22

вiд 04.01.2l року)

J.
Корекцiя кМаршруту
пацiента>> для отримувачiв
платних медиtших посJryг.

Затвердження наказом
директора <Маршруту

пацiента>

I квартал 202|р Виконано
(наказ директора Ng22

вiд 04.01.21 року)

4. Оновлення iнформацii <Кутка
эпоживача> та iншоi,
передбаченоi законодавством,
iнфоомацiт для пацiентiв.

Оновлено iнформацiю
для пацiентiв у кКутка

споживача))

Iостlино Виконано
Акт перевiрки

iнформацii вiд 12.01.2l
року

5.

Постiйне пiдвищення

компетентностi персонi}лу,

також органiзацiйноi та

управлiнськоТ активностi

Аналiтична довiдка з

вкЕu}анням % лiкарiв та

медичних сестер вищоi
:а iнших ква,тiфiкацiйниl

категорiй

Щоквартально. Виконано
(ана.тliтична довiдка

iнспектора з кадрiв за
листопад вiд 12.01.21

року)

6.
Розроблення механiзму збору,

опрацювання скарг та
своечасного реагування на них

Затвердження наказом
механiз-му збору,

опрацювання скарг та
свос час-ного

реагування на них.

I квартал 202|р Виконано
(наказ директора J\Ъ 22

вiд 04.01.21 року)

7.

Розроблення та впровадження
iHcTpyMeHTiB збору зворотного
зв'язку вiд пацiентiв (вiдгуки,
пропозицii, зауваження) i ix

системний аналiз.

Затвердження наказом
iпcTpyMeHTiB збору

зворотного зв'язку вiд
пацiентiв (вiдгуки,

пропозицii, зауваження)
i iх системний ана-пiз.

IIквартал 202|р Виконано
(наказ директора }ф 22

вiд 04.01.21 року)

8.

Розробка стандартiв та тренiнг
з сервiсного обслуговування

пацiентiв для працiвникiв
кРеестратури>.

Затвердження наказом

директора стандартiв з

сервiсного
обслуговування
пацiентiв для
працiвникiв

кРеестратури>.

I квартал 2021р Виконано
(наказ директора ]ф 22

вiд 04.01.21 року)

9.

Розробка стандартiв та тренiнг
з сервiсного обслуговування

пацiентiв для працiвникiв

Затвердження HaKitзoM

директора стандартiв з

сервiсного

I квартал 202|р Виконано
(наказ директора Jф 22

вiд 04.01.21 року)



<Адмiнiстрацii). обслуговування
пацiснтiв для
працiвникiв

<Адмiнiстрацii>.

10.

Провелення заходiв безпеки з

охорони здоров'я персоналу
при KoHTaKTyBaHHi з

пацiента:rли з пiдозрою на
iнфекцiйнi захворювання, у

тому числi з COVID-19

Акти монiторингу
виконання заходiв

I квартал 202Ip Виконано
(наказ директора Ns 22

вiд 04.01.2l року)

Прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi)
та пiдпис керiвника закJIаду охорони здоров'я Левицький П.Р.

(п.I.Б)
)Прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi)

та пiдпис уповновчIженоi особи власника
(органу управлiння закJIаду охорони здоров'я)
або госпiта;lьноi ради вiдповiдного
госпiтального округу

,Щаньчак В.Я.
(п.I.Б)

,м,


