
Орієнтовний план заходів Розроблено  
Українська федерація професійних медичних об’єднань (УФПМО) 

Українська асоціація якості медичної допомоги 

Українська медична експертна спільнота 

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів (ВРЗПБП) 

  
 

План заходів  

з забезпечення моніторингу якості та безпеки медичної допомоги у КНП_______  

Мета: формування культури безпеки та якості медичної допомоги та лікарняного середовища. 

 
 

№ 

з/п 

 

Заходи 

Відповідальні виконавці  

Терміни 

 

Примітки (документи, що аналізуються /готуються ) Від КНП 

«_______» 

Від УФПМО, 

ВРЗПБП 

1 2 3 4 5 6 

1 Оцінка якості та безпеки медичної допомоги 

1.1 Аналіз організаційних 

документів із забезпечення і 

оцінки якості та 

забезпечення безпеки 

медичної допомоги 

 . Протягом  

року 

1. Наказ  директора «КМП_____» Про організацію 

внутрішнього котролю якості та забезпечення безпеки 

надання медичної допомоги  

2. Протоколи засідань лікарської комісії з контролю 

якості та безпеки медичної діяльності. 

3. Протоколи  засідань лікарської комісії з 

контролю якості та безпеки медичної діяльності. 

1.2 Аналіз первинних медичних 

документів* 

  Протягом  

року 

Карти стаціонарного хворого 

1.3 Аналіз аналітичних і  звітних 

документів за основними 

показниками лікувально-

діагностичної роботи 

  Протягом  

року 

Щоквартальні статистичні довідки про діяльність КНП   

1.4 Аналіз результатів 

анонімного опитування 

пацієнтів щодо сприйнятої 

якості медичної допомоги 

  Протягом  

року 

1. Матеріали з аналізу результатів анонімного 

опитування пацієнтів щодо сприйнятої якості медичної 

допомоги по відділенням стаціонару. 

2. Додаткове опитування пацієнтів за необхідності. 



1.5 Формування баз даних і 

підготовка аналітичного 

звіту за розділом 

  До ________ Аналітичний звіт, бази даних. 

      

2 Оцінка безпеки пацієнтів  

2.1 Аналіз організаційних 

документів із забезпечення 

безпеки пацієнтів 

  Протягом  

року 

1. Звіти про роботу патолого-анатомічного 

відділення за рік. 

2. Протоколи засідань КВЛВ, клінічних розборів і 

патологоанатомічних конференцій. 

2.2 Аналіз і оцінка заходів 

інфекційного контролю (ІК) 

Згідно затвердженого чек-

листа 

  Протягом  

року 

Чек лист, виконання та  наявність необхідних 

нормативних документів та наказів з ІК (у додатку) 

2.3 Аналіз повідомлень про 

випадки побічних реакцій 

та/або про відсутність чи 

недостатню ефективність 

лікарських засобів, біоцидів 

та виробів медичного 

призначення. 

  Протягом  

року 

1. Річні звіти про випадки побічних реакцій та/або 

відсутності ефективності  вакцин, антитоксинів та 

алергенів тощо при зщастосуванні у закладах охорони 

здоров’я. 

2. Річні звіти про випадки побічних реакцій та/або 

неналежної ефективності лікарських засобів при 

медичному застосуванні. 

3. Річні звіти про випадки неналежної ефективності 

використання виробів медичного призначення та 

медичної техніки. 

2.4 Аналіз повідомлень про 

випадки медичної шкоди при 

надання медичної допомоги 

  Протягом  

року 

Результати аналізу. 

2.5 Анкетування медичного 

персоналу з культури 

безпеки пацієнтів 

  2021 і 2022 

рр. 

Анкети  

2.6 Оцінка ризиків медичної 

допомоги та лікарняного 

середовища для життя і 

здоров’я пацієнтів та 

медичних працівників 

  Протягом  

року 

Робота спільної мультипрофесійної групи з 

ідентифікації ризиків медичної допомоги та лікарняного 

середовища для пацієнтів 



2.7. Використання контрольного 

переліку ВООЗ з хірургічної 

безпеки 

  Постійно Операційні бригади використовують контрольний 

перелік ВООЗ з хірургічної безпеки (у додатку) 

2.8. Впровадження заходів з 

достовірності клінічної 

лабораторної діагностики 

  Постійно Клінічна лабораторія бере участь у зовнішньому 

контролю якості та виконує  згідно контрольного 

переліку достовірності. (у додатку) 

2.9 Формування баз даних і 

підготовка аналітичного 

звіту за розділом 

  Протягом  

року 

Аналітичний звіт, бази даних. 

3 Оцінка безпеки медичного середовища для персоналу лікарні та пацієнтів 

3.1 Аналіз організаційних 

документів з охорони праці 

  Протягом  

року 

1. Організаційні накази з охорони праці. 

2. Положення про службу охорони праці. 

3. Навчальні матеріали  щодо служби охорони 

праці. 

3.2 Аналіз захворюваності, 

виробничого і побутового 

травматизму персоналу 

  Протягом  

року 

1. Журнал осіб, що потерпіли від нещасних 

випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) 

на виробництві 

2. Аналіз тимчасової непрацездатності помісячно за 

категоріями персоналу, первинних, продовжених, а 

також за причинами. 

3.3 Оцінка забезпеченості  

медичного персоналу 

спеціальним одягом і 

засобами індивідуального 

захисту 

  Протягом  

року 

Результати аналізу. 

3.4 Щеплення медичного 

персоналу  

  Протягом  

року 

Результати аналізу. 

3.5 Аналіз документів з атестації 

робочих місць персоналу 

  Протягом  

року 

1. Документи з атестації робочих місць персоналу. 

2. Додаткові санітарно-гігієнічні дослідження за 

необхідністю. 

3.6 Оцінка ризиків лікарняного 

середовища для життя і 

здоров’я персоналу та 

  Протягом  

року 

Робота спільної мультипрофесійної групи з 

ідентифікації ризиків лікарняного середовища для 

персоналу та пацієнтів 



пацієнтів 

3.7 Аналіз організаційних 

документів надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту 

  Протягом  

2021 

1. Наказ директора «КМП______» про організацію 

служби Цивільного захисту 

2. План роботи комісії з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту  на ___ р. 

3. Протоколи засідань комісії з цивільного захисту 

3.8 Оцінка індексу безпеки 

лікарні 

  Протягом  

року 

Згідно  Керівництва по застосуванню Індексу безпеки 

лікарень. Друге видання. ВООЗ.  2015 

3.9 Аналіз системи поводження з 

медичними відходами 

  Протягом  

року 

1. Організаційні документи. 

2. Побутові і медичні відходи, викиди і скиди. 

Обсяги і клас небезпеки 

3.10 Формування баз даних і 

підготовка аналітичного 

звіту за розділом 

  Протягом  

року 

Аналітичний звіт, бази даних 

*Примітка: з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» 

Додатки: 

1. Контрольний перелік з інфекційного контролю. 

2. Контрольний перелік ВООЗ з хірургічної безпеки 

3. Контрольний перелік достовірності діяльності клінічної лабораторії. 

   

 


