
ЗАТВЕРДЖУЮ:      

Директор ВСП «Новоушицький 

фаховий коледж ПДАТУ» 

__________ М.В. Івасик                                                                 

«___» ____________ 2021р.                                                        

ПЛАН РОБОТИ 

медичного пункту ВСП «Новоушицький фаховий коледж  

Подільського державного університету» 

на ІІ семестр 2020-2021 навчального року 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Організаційна робота 

1. Порушити питання про матеріально-

технічний стан медичного пункту 

коледжу.  

Січень Медсестра 

2. Ознайомити студентів з графіком 

перевірки студентів лікарями 

Новоушицького центру ПМСД. 

Січень Медсестра 

Медичне обслуговування студентів  

1. Проводити амбулаторний прийом, 

надавати допомогу хворим у 

гуртожитку.  

Щоденно  Медсестра 

2. Організовувати прийом хворих 

дільничними лікарями.  

Щоденно  Медсестра 

Санітарно-протиепідеміологічна робота 

1. Систематично перевіряти санітарно-

гігієнічний стан об’єктів: 

 аудиторій; 

 їдальні; 

 майстерні; 

 кімнат гуртожитку.  

Щомісяця Медсестра 

2. Систематично проводити санітарне 

прибирання приміщення медпункту.  

2 рази на 

тиждень 

Медсестра 

Санітарно-освітня робота  

1. Провести лекцію «Здоров’я молоді – 

здоров’я нації». 

Січень Лікар-інфекціоніст 

2. Провести лекцію «Як уберегтися від 

ракових захворювань»  

Лютий Медсестра 

Лікар-онколог 

3. Провести відео лекторій «Світ під 

час корона вірусу» 

Березень Медсестра 

Куратори груп 

Культорганізатор 

4. Провести лекцію «Всесвітній день 

здоров’я»  

Квітень  Медсестра 

5. Провести лекцію «Небезпечні 

захворювання, спричинені корона 

вірусом» 

Травень  Медсестра 

Лікар-інфекціоніст 

6. Провести лекцію «Всесвітній день 

донора» 

Червень Медсестра 

7. Проводити бесіди і заняття у Протягом року Медсестра 



виробничих колективах, гуртожитку, 

бібліотеці з питань пропаганди 

здорового способу життя.  

Робота клубу «Перша медична допомога» 

1. Проводити засідання клубу «Перша 

медична допомога» 

Щомісяця Медсестра 

Медичне забезпечення в період масових сільськогосподарських робіт  

1. Обстежити умови праці й визначити 

заходи щодо їх поліпшення, 

перевірити стан техніки безпеки в 

майстернях. 

Лютий  Медсестра 

Інженер з охорони 

праці 

2. Перевіряти наявність аптечок на 

робочих місцях, поповнювати їх 

вміст. 

Протягом ІІ 

семестру  

Медсестра 

3. Перевіряти організацію гарячого 

харчування студентів. 

Протягом ІІ 

семестру 

Медсестра 

4. Забезпечити контроль за роботою 

майстрів практичного навчання. 

Протягом ІІ 

семестру 

Медсестра 

Організація диспансеризації населення 

1. Направляти в районну лікарню на 

медогляд працівників коледжу. 

За графіком Медсестра 

2. Організовувати цільові медогляди 

студентів для виявлення хворих на 

туберкульоз, злоякісні 

новоутворення, зоб і цукровий 

діабет, шкірні й грибкові 

захворювання.  

Протягом ІІ 

семестру, 

за звертанням  

Медсестра 

3. Направляти диспансерних хворих на 

лікування в ЦРЛ, Новоушицький 

центр ПМСД. 

Протягом ІІ 

семестру 

Медсестра 

Заходи щодо зниження тимчасової працездатності працівників 

1. Проаналізувати випадки тимчасової 

втрати працездатності серед 

майстрів практичного навчання і 

винести це питання на обговорення 

педради.  

Протягом ІІ 

семестру 

Медсестра 

2. Провести заняття з працівниками 

навчально-дослідного господарства з 

питань само- та взаємодопомоги при 

травмах. 

Квітень Медсестра 

3. Випускати тематичні санітарні 

бюлетні. 

Щомісяця Медсестра 

 

Медична сестра коледжу                                            _________ О.І. Скоробогата 

 
              ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора з АГР                                                   __________  В.Б. Хрустінський 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи                                                   __________  Л.В. Олійник  


