Відділ наукового супроводу організації та управління медичною
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Загальні положення
1. Відділ наукового супроводу організації та управління медичною
допомогою в НС (далі Відділ), є науково-дослідним підрозділом ДЗ «УНПЦ
ЕМД та МК МОЗ України» (далі Заклад) і підпорядковується заступнику
директора з наукової роботи.
2. Структура Відділу визначається в залежності від структури Закладу
відповідно до штатного розпису.
3. Відділ очолює завідувач відділу, який призначається на посаду в
установленому порядку та несе персональну відповідальність за його роботу,
виконання покладених функцій та завдань.
4. Діяльність відділу сприяє створенню та науковому обґрунтуванню і
практичному впровадженню пропозицій щодо поліпшення стану
нормативно-правового забезпечення, організаційно-штатної структури та
організації діяльності функціональних підрозділів медицини катастроф.
5. Наукові напрямки діяльності відділу визначаються Статутом та
затвердженим МОЗ України планом НДР Закладу.
Основні завдання відділу
1.Виконує наукові дослідження з проблем організації та управління
медичною допомогою в НС, формує науково-обґрунтовані пропозиції щодо
розвитку системи медицини катастроф та організовує процес науковоінформаційного супроводження науково-дослідних робіт в повсякденній
діяльності ТЦ ЕМД та МК;
2.Здійснює організаційно-методичну роботу, пов'язану з впровадженням
новітніх технологій в організації і управлінні медичною допомогою в НС з
використання наявних ресурсів територіальних центрів екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф, та опануванням цими технологіями і
підвищенням компетентності спеціалістів ТЦ ЕМД та МК;
3. Проводить наукові дослідження з проблем організації та управління
медичною допомогою в НС комплексно з іншими підрозділами та за планом
Закладу. Обсяг робіт визначається у відповідності до штатного розпису
відділу.
Функції відділу
Відповідно до визначених завдань на Відділ покладаються наступні
функції:
1.
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
з питань розробки та впровадження високоефективних медичних технологій і
методів організації і управління надання медичної допомоги в НС;

2.
проведення НДР, пов'язаної з удосконаленням форм i методів
організації надання ЕМД населенню та постраждалим під час НС;
3.
наукове обґрунтування нормативно-правової бази (документації)
щодо створення законодавчої бази функціонування служб МК;
4.
прийняття участі у підготовці наукових кадрів через аспірантуру
та систему пошукачів для закладів ЕМД та МК;
5.
прийняття участі у видавництві збірників наукових праць
Закладу, нормативних та організаційно-методичних документів, наукових
монографій, довідників та посібників для закладів ЕМД та МК;
6.
участь в органiзацiї i проведенні семiнарiв, нарад, конференцій з
питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
7.
наукові дослідження організації екстреної медичної допомоги на
догоспітальному етапі постраждалим від НС рятувальникам та особам, які
беруть участь у ліквідації їх наслідків;
8.
проведення наукових досліджень медико-санітарних наслідків
НС на території України та інших держав;
9.
участь у наукових дослідженнях комплексу санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних заходів у районах НС, які здійснює Державна санітарно
епідеміологічна служба України;
10. наукові дослідження організації взаємодії медичних сил, засобів
та лікувальних закладів відповідно на центральному і територіальному рівні
у сфері медичного захисту населення у разі виникнення;
11. наукові дослідження координації роботи із забезпечення
готовності органів охорони здоров'я, систем зв’язку та оповіщення до дій у
НС;
12. наукове прогнозування медико-санітарних наслідків НС та
розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з метою зниження
негативного їх впливу;
13. проведення наукового аналізу інформації про медико-соціальні
наслідки НС в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
НС;
14. наукові обґрунтування створення і раціонального використання
резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів служб МК;
15. участь у підготовці та атестації медичних формувань та їх
особового складу;
16. участь у розробці уніфікованих програм та методик підготовки
медичних та немедичних працівників, які приймають участь у наданні ЕМД
населенню в повсякденних умовах та за умов ліквідації медико-санітарних
наслідків НС.
Наукова робота відділу
Весь комплекс функцій і покладених завдань відділом виконувався при
відпрацюванні НДР 2014 - 2016 рр. та на даний час виконується у повному
обсязі при виконанні завдань Індивідуальних тематичних планів на 2017 рік
відповідного етапу НДР на тему: «Розробити систему медико-організаційних

технологій надання медичної допомоги насе5ленню в умовах проведення
контртерористичних операцій».
Протягом 9 місяців працівники відділу приймали активну участь в
НДР, надавали звіти про виконану роботу.
Протягом 2017 року відділом напрацьовано наступні матеріали:
Всього: 37
статей
тез
здійснено доповідей
навчально-методичних посібників та
рекомендацій

17
10 – з них в друці 3
4
5

В роботі методичний посібник «Медицина катастроф реалії та перспективи
розвитку».
Відпрацьовано та погоджено проектів нормативно-правових актів:
КМУ - 8
МОЗ - 7
На доручення МОЗ України надані до МОЗ України пропозиції на
погодження проектів постанов та розпоряджень КМУ:

29.02. погоджено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку
проведення атестації формувань та працівників служби медицини катастроф
щодо відповідності фахового рівня підготовки та стану здоров'я для надання
екстреної медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні
надзвичайної ситуації».

31.03. погоджено проект постанови КМУ про Національну систему
пошуку і рятування на морі в морському пошуково-рятувальному районі
України і проект постанови КМУ «Про підвищення ефективності
функціонування Національної системи пошуку і рятування на морі в
морському пошуково-рятувальному районі України».

09.06. На доручення МОЗ України від 10.05.2017 № 07.1.06/12.445
щодо виконання вимог постанови КМУ від 14.04.1997 р. № 343 «Про
створення державної служби медицини катастроф» та від 11.07.2001 р. №
827 «Про затвердження Положення про Державну службу медицини
катастроф» надані проекти Типових положень про медичні бригади постійної
готовності І черги, спеціалізовані медичні бригади постійної готовності ІІ
черги, Типові положення про їх особовий складі Типове положення про
мобільний медичний загін Державної служби медицини катастроф Єдиної
державної системи цивільного захисту.

15.08. підготовлена презентація на Командно-штабного тренування в
ДСНС України 5-7 вересня 2017 року щодо ролі і функцій МОЗ України та
ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» по реагуванню на надзвичайні

ситуації (радіаційні аварії) та надано довідковий матеріал з означених
питань.

22.08. повторно погоджено проект Положення про Національну
систему пошуку і рятування на морі в морському пошуково-рятувальному
районі України і проект постанови КМУ «Про підвищення ефективності
функціонування Національної системи пошуку і рятування на морі в
морському пошуково-рятувальному районі України».

22.08. погоджено проект постанови КМУ «Про внесення змін до
Положення про єдину державну систему цивільного захисту» затвердженого
постановою КМУ від 09.01.2014 р. № 11.

27.09. надані пропозиції для погодження проекту постанови КМУ «Про
затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».

28.09. надані пропозиції до проекту розпорядження КМУ «Про
затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік».
Надані пропозиції та підготовлені проекти наказів МОЗ України та інших
міністерств і відомств:

09.03. погоджено проект спільного наказу МВС та МОЗ України «Про
затвердження Порядку спільних дій бригад екстреної медичної допомоги
МОЗ та підрозділів ДСНС під час здійснення аеромедичної евакуації
постраждалих повітряними суднами ДСНС у разі виникнення надзвичайних
ситуацій»

20.03. підготовлено проект наказу МОЗ України «Про затвердження
Положення про Координаційну раду МОЗ України з питань екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф».

07.06. надані пропозиції що внесення змін до проекту спільного наказу
МВС України «Про затвердження Правил техногенної безпеки»

16.06. надані до МОЗ України пропозиції до Плану основних заходів
цивільного захисту у системі екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф сфери охорони здоров'я на 2018 рік.

16.06. наданий до МОЗ України Звіт про виконання заходів Плану
цивільного захисту ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» за І півріччя 2017
року.

27.07. надані пропозиції стосовно висловлення позиції МОЗ України
щодо опрацювання проекту спільного наказу МВС та МОЗ України «Про
затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між ДСНС України та
МОЗ України у разі виникнення НС техногенного та природного характеру».

04.08. наданий до МОЗ України погоджений проект наказу МВС та
МОЗ України «Про затвердження Порядку спільних дій Центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, органів та підрозділів цивільного
захисту під час здійснення екстреної медичної евакуації постраждалих із
зони надзвичайних ситуацій (небезпечної події) авіацією Державної служби
України з надзвичайних ситуацій».

Завідувач відділу є начальником штабу цивільного захисту ДЗ
«УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України»:
Підготовлено та затверджено керівництвом закладу План основних
заходів цивільного захисту у системі екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф на 2017 рік.
Завідувачем відділом підготовлено 5 рецензій на наукові статті та
монографію.
Участь у роботі наукових конференцій, нарад, тощо:
Печиборщ В.П.
1.
VІІІ Міжнародний Медичний Форум Інновації в медицині – здоров’я
нації, VІ Міжнародний Медичний конгрес, Симпозіум «Медицина
невідкладних станів та медицина катастроф» 25-27 квітня 2017 р. м. Київ.
2.
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена
медична допомога. Діяльність служби медицини катастроф у зоні АТО»,
31.05. 2017 р. м. Суми.
3.
Завідувач відділу неодноразово у квітні та серпні приймав участь
засіданнях Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та
рятувальників.
4.
13-17 березня 2017 року, в рамках спільного проекту між
Міністерством охорони Здоров'я України та Європейським Регіональним
Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, за участю представника
Європейського Регіонального Бюро ВООЗ Уте Ендерлейн і консультанта
ВООЗ з безпеки лікарень Михайла Писли, приймав участь у проведені
методичних занять з керівництвом Київської міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД), Київських міських клінічних
лікарень (КМКЛ) № 2, № 12, та № 17 щодо ознайомлення з методологією
ВООЗ проведення оцінки безпеки лікарень та готовності до надзвичайних
ситуацій. Під керівництвом представників ВООЗ проведена оцінка безпеки та
готовність до надзвичайних ситуацій (НС) КМКЛШМД та КМКЛ № 17 та
підготовлені відповідні Звіти цих лікарень.
5.
5-7 вересня 2017року завідувач відділом приймав участь в ролі
спостерігача в Україно-Американському командно-штабному навчанні з
реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня пов’язану з
радіаційною аварією на ВП «Запорізька АЕС».

