Конкурсна пропозиція кандидата на
посаду головного лікаря КЗ Галицької
ЦРЛ
План розвитку КЗ Галицької ЦРЛ
Для покращення кваліфікованої медичної допомоги на
сучасному рівні в умовах реформування медичної галузі
України та бути конкурентно-спроможним закладом ,
який надає цілодобову медичну допомогу 37175 жителям
Галицького району, 6000 жителям Більш івцівської ОТГ
та частково жителям міста Бурштина . Пропоную
покрокове вирішення проблемних питань:
1* Матеріально - технічна база:
- цільове використання транспорту та його
оновлення;
- придбання постільної білизни для відділень;
- добудова хірургічного корпусу та перенесення
харчоблоку та паталого-анатомічного відділення
із старих приміщень;
- забезпечення приймального покою умовами
згідно нормативних документів;
- круглорічного забезпечення гарячою водою
відділень КЗ Галицької ЦРЛ;
- шляхом співпраці з підприємцями та громадою
району провести дооснащення та модернізацію
рентгенологічного відділення.
2* Підключення та обрання медичної інформаційної
системи,
З, Кадрові питання:

- аналізувати та проводити попередню співбесіду
для вивчення працівників до займаних посад,
стан здоров’я та емоційно-психологічну стійкість,
адекватність при прийнятті на роботу;
- розумне та виважене проведення оптимізації
кадрів;
- сприяння у вчасному підвищенні кваліфікації та
стажуванні працівників в закладах третього
рівня , стажування та співпраця з іноземними
колегами.
4. Сервіс:
- проведення комунікаційної компанії “ Лікар для
кожної сімї ” , до завдань якої входить розробка
та виготовлення візуалізаційних матеріалів:
інформація про лікарів , про надання
безкоштовних послуг , графік роботи лікарів та
отримання консультацій , запис на прийом в
електронній ф орм і, лабораторні,
інструментальні, діагностичні послуги .
5, Для покращення співпраці адміністрації Ю
Галицької ЦРЛ та колективу:
- створити наглядову раду;
- співпраця з профспілковим комітетом лікарні,
б* Співпраця з навчальними медичними закладами
області в перспективі створення клінічних баз та
надання консультативної допомоги.
7* Розширення джерел фінансування , районні та
міські цільові програми , гранди.
8. Активна інформаційна робота зі ЗМІ.

Я , як кандидат на посаду головного лікаря КЗ
Галицької ЦРЛ , маю бажання та надхнення створити в
Галицькому районі лікувальний заклад нового зразка .
Сподіваюсь на співпрацю та сприянням в роботі влади
міста , громадськості та небайдужих жителів
Галицького району.
Район має пишатися своєю лікарнею.
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