
                               
КУ СУМСЬКА  ОБЛАСНА  ДИТЯЧА  КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ          

РІШЕННЯ
медичної  ради

від 23.01.2018                                                                     №1

«Аналіз діяльності лікарні за 2017 рік. 
Аналіз звернень громадян. 
Виконавська дисципліна.»

Заслухавши  та  обговоривши  доповіді  заступників  головного  лікаря  з
медчастини  Гапієнко  О.І.,  з  поліклінічного  розділу  роботи   Оводенка  В.В,  з
експертизи тимчасової непрацездатності Сташко О.В., з організаційно-методичної
роботи  Шкрьоби В.П.,  з   економічних  питань  Прядко О.І.,    медична  рада
відмічає, що у  звітному  році робота  лікарні  була  спрямована  на  подальше
удосконалення  надання  висококваліфікованої  медичної  допомоги  дитячому
населенню  області, наближення  її  до  мешканців   сільської  місцевості  з  метою
недопущення   погіршення   стану   здоров’я   дітей,   зниження   показників
смертності та  інвалідності. 

Затверджений  бюджет  лікарні  у  2017 році  становив 54912,4  тис. грн., що
на 5071,9 тис. грн. більше, ніж у 2016 році. Профінансовано на 100% (2016 рік –
100%).

Лікарнею  проводилась  робота  по  залученню  позабюджетних  коштів.
Сума залучених коштів за 2017 рік становить – 8946,9 тис. грн., або    16,3% від
суми фінансування за рік (2016 рік  -  4460,9  тис. грн., 3,9%).

Вартість   1   ліжко-дня   з   урахуванням   залучених   коштів  становить
428,45 грн. (2016 рік – 316,88 грн.),  у  тому  числі  на  харчування – 12,04 грн.
(2016 рік – 8,49 грн.),  на  медикаменти  - 28,83 грн. (2016 рік – 25,77 грн.).

За  12  місяців  2017  року   на  адресу  Сумської  обласної  дитячої  клінічної
лікарні  надійшло –  247 звернень (за звітний  період минулого року  –  231), що на
17 звернень, або на 7,3% більше показника за 2016 рік.

Із  загальної  кількості  письмових  звернень  172  звернень  надано  під  час
особистого  прийому  керівництва  лікарні,  це  69,6%  від  загальної  кількості
(  2016  рік  –  131  звернення,  або  56,7%),  75  звернень  або  30,4% надійшло  з
управління охорони здоров’я ( 2016 рік -    100 письмових звернення, або 43,3%) 

У закладі забезпечений постійний моніторинг стану виконання контрольних
документів, впроваджено комп’ютерну  програму «Виконавська  дисципліна».

Основні  показники    надання   стаціонарної   допомоги  дітям  області у
порівнянні з минулим роком на задовільному рівні. 

Середнє число днів роботи ліжка становить  351, 2016 – 322, Україна 2015 –
314,1.  Недостатньо працювали ліжка імунологічного профілю – 257, Україна –
279,9;   травматологічного  - 267, Україна 2015 – 333.План ліжко-днів виконано на
103,4% (2016 – 95,4%).
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 У  розрізі  відділень  з  перевантаженням  працювали:  ортопедичне
відділення – 113,1%,  офтальмологічне – 103,1%, хірургічне – 103,8%.
По профілям  потребує активізації робота наступних  ліжок: імунологія – 75,8, у
2016 – 65,1%; травматологія – 78,5%, у 2016 – 77,7%; гнійна хірургія – 82,4%, у
2016 р. - 91,5%; гематологія – 93,6, у 2016 – 94,4%. 

Середній термін перебування на ліжку  за 2017 рік становить 9,9, у 2016 –
9,8, Україна  2015  -  9,4.  Значно  перевищує  середній  термін  лікування  у
гематологічному відділенні  – 19,3,  Україна 2015 - 17,4, психоневрологічному
відділенні – 11,9 днів (Україна 2015 – 11,07), хірургічнму – 10,1,  Україна 2015 -
6,05.

Середній  обіг  ліжка  у  2017 році  становить   - 35,5,  2016 - 32,9, Україна
2015 – 33,4. В 1,6 рази  перевищують середньо-український показник обігу
алергологічні  ліжка  –  55,8   при  показнику  по  Україні  –  29,5,  при  тому,   що
середня тривалість лікування на  алергологічних ліжках – 6,7,Україна – 10,4. 

Відсоток  пролікованих  дітей  сільської  місцевості  знизився  з  33,6%
у  2016  році  до  32,9%,  Україна  2015  –  40,3%.  На  низькому  рівні  відсоток
пролікованих  дітей  села  у  пульмонологічному  –  20,9%,  ортопедо-
травматологічному – 22,8%, нефрологічному відділенні – 23,1%.

Лікарняна   летальність   на  рівні  2016  року  і  становить   0,2%
(Україна 2015  – 0,4%).

До  доби  перебування  в  закладі  померло  4  дітей,  додобова  летальність
0,04%, за  2016 – 0,03%.

Післяопераційна летальність: за поточний період – 2 випадки,  що становить
0,06%, що є на рівні   2016  року. 

За  звітний  період  відбулось  зниження  хірургічної  активності  з  55,9% до
54,6%. Зниження   відбулось  по наступним відділенням: ЛОР відділенні  з 76,6%
до   74,7%;  очному  з 38,6% до 35,9%; ортопедичному з 34,9% до  33,5%,  (за
рахунок травматологічного профілю  з 70,8% до  63,8%);  хірургічному з  73,4%
до  72,2%,  (за  рахунок  гнійної   хірургії  з   73,8%  до   49,1%,  та  урологічному
профілю  з 82,8% до 66,2%). 

Анестезіологічна  активність  склала  –  83,0%,  2016  -  83,8%,  Україна
2015  –  90,6%.  Спостерігається  зниження  анестезіологічної  активності  по  ЛОР
профілю з 44,6% до  39,3%, очному з  94,1% до  91,8%, гнійній хірургії  з  96,7%
до 95,6%.

Серед померлих у 12 випадках проведено патологоанатомічний розтин, що
становить  50%, у 2016 – 61,2%.  

Усі  випадки  летальності  розглянуті  на   медичній  раді  з  контролю  та
управління за якістю медичної допомоги в закладі.

Встановлення клінічного діагнозу в триденний термін відбувається у 100%
випадків. Розбіжність діагнозу   при направленні та клінічного мало місце у 15
випадках –  0,1%,  у  2016 році  –  0,05% (6  випадків)  від  усіх  виписаних.  Серед
причин розбіжності діагнозу 12 випадків по інфекційно-боксованому відділенню.
Розбіжності  пов’язані  з  госпіталізацією  дітей  з  підозрою на  гостру  хірургічну
патологію, яка не підтвердилася під час перебування в закладі. 
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До  стаціонарних  відділень  закладу  як  і  раніше  найбільша  частина  дітей

направляється з консультативної поліклініки – 82,1%, у 2016 - 79,0%, з міської
дитячої  клінічної  лікарні  – 1,2%, у 2016 – 1,6%,  з  ЦРЛ – 4,5,  у 2016 -  5,3%,
доставлені бригадою швидкої допомоги – 7,3%, у 2016 – 7,8%, з  інших закладів –
4,9%, у 2016 – 6,3%. 
Серед дітей, що госпіталізовано – 37,6% за екстреними показами,    62,4% - за
плановими (2016  рік відповідно  -  40,5% та 59,5%).  

За  результатами лікування у стаціонарних відділеннях закладу виписано з
одужанням 36% дітей, у 2016 – 39,2%, з покращенням – 62,7%, у 2016 – 60,1%, без
змін – 1,3%, у 2016 – 0,7%. 

У закладі за 2017  рік  зареєстровано   17  випадків  побічної дії  на лікарські
засоби,  за  2016  –  15. Усі  випадки  побічних  дій  розглянуті  на  клініко-
фармакологічній комісії.

 Кількість аналізів на 1 виписаного хворого по основних видах досліджень
становить – 35,4%, в 2016 – 43,2; обласний показник – 38,5. 

Виконано  рентгенологічних  досліджень  на  1-го  хворого  пролікованого
стаціонарно 1,0, у 2016 – 0,35, Україна – 0,3.

Кількість процедур на одного хворого, що закінчив лікування у ФТВ – 23,1,
у 2016 – 20,7. 

Обсяг  фізіотерапевтичними  методами   лікування  становить  76,3%,
2016 р. – 76,6%,  за нормативами   60-80%.

За 12 місяців 2017 року до лікарів консультативної поліклініки звернулось
95337 дітей, що на 708 менше за минулий рік. Відбулось зменшення відвідувань
дітей  села. 

Збільшилась питома вага оглянутих  дітей-інвалідів  і  становить  8,5%  (у
2016 році – 7,4%).  На 2% зменшилась питома вага прийнятих  дітей з приводу
захворювань – 90,7 % (12 місяців 2016 року – 92,6%).

Доступність консультативної допомоги дітям становить: всім дітям – 525,2
на  1000  дитячого  населення;  дітям  села  –  542,7  на  1000  (за  звітний  період
минулого року: всім дітям – 514,6; дітям села 529,5).

На рівні минулого року залишається кількість обстежених дітей у кабінеті
функціональної  діагностики.  Проведено  11  324  обстеження.   У  структурі
обстежень на 2%  збільшилась питома вага  обстежень амбулаторних хворих з
28,7% до 30,8%. Питома  вага  ЕКГ становить 63,4% (за звітний період минулого
року – 62,7%). 

На  3,5%  збільшився  показник  кількості  лабораторних  обстежень  на  100
відвідувань   у   поліклініці,  який  становить  44,0   (за звітний період минулого
року – 41,4).

      Показник  рентгенологічних обстежень  на 100 відвідувань у поліклініці
зменшився на 1% і становить – 3,4 (у 2016 році – 4,1). На рівні минулого року
залишається кількість обстежених дітей у кабінеті функціональної діагностики. 
Кількість проведених досліджень у відділенні УЗ діагностики залишилась на рівні
минулого року і налічує 23668 (у 2016 році – 24 186). Показники досліджень на
один діючий апарат 5911 та на одну зайняту посаду 9458  (у 2016 році 6046 та
9674 відповідно). На 2% зменшилась кількість обстежень амбулаторних хворих з
18,7% до 16,9%,
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На  рівні  минулого  року  залишається  кількість  обстежених  дітей  у

ендоскопічному  кабінеті  і  становить  1609  досліджень,  у  тому  числі
діагностичних 1061. Ендоскопічних операцій проведено 23 (у 2015 році - 36)  

Збільшилась кількість прийнятих дітей  лікарями кабінету охорони зору на 
1569. Майже на 100 дітей проліковано більше у стаціонарі. Інші показники роботи
кабінету залишаються на рівні минулого періоду. 

Середнє виконання функції лікарської посади у консультативній поліклініці
за 2017 рік становить 108,3% (за минулий рік 107,3%).  Найбільше виконання 
функції у: алерголога – 172,8%, окуліста – 140%, ЛОР – 138%, УЗД – 137%. 
Функція не виконана імунологом – 65,6%. Виконання функції у інших лікарів 
задовільне.

Всього протягом 2017 року фахівцями закладу видано 630 рекомендаційних
висновків щодо встановлення інвалідності дитині за місцем проживання, що на 19
висновків менше, ніж у минулому році. Із них вперше оформлено 302,  що на 27
менше,  ніж у  2016 році.  Збільшилася  у  порівнянні  з  минулим роком кількість
вперше оформлених висновків з наступних нозологій: гематологія, онкологія на
18 випадків та неврологія на 3 випадки

Протягом   2017 року зареєстровано  десять  звернення  на конфліктну ЛКК,
за 2016 рік  - чотири.  

Всього за 2017 рік проліковано у відділеннях стаціонару  -  13753 дітей, у
тому числі з видачею листків непрацездатності 590.  ЛН видані в 4,3 % випадків, у
2016 році – 13105 дітей проліковано, видано ЛН - 613 -  4,7% випадків.

Продовжено через ЛКК  136 листків непрацездатності, у 2016 році –  141.
Найбільші  середні  терміни  лікування  в  гематологічному  відділенні

(злоякісні новоутворення – 11,5 днів, хвороби крові та кровотворних органів –
14,6  днів) та нефрологічному відділенні на ендокринологічних ліжках (цукровий
діабет) – 11,1 днів,  ортопедичних - 12,1. Середній термін перебування на ЛН по
лікарні – 7,8 днів, у 2016 році – 10,8.

Всього  в  Сумській  області  потребує  санаторно-курортного  оздоровлення
5127 дітей,  які  перебувають на диспансерному обліку,  що становить 12 % від
загальної кількості дітей диспансерної групи.

На 2017 рік згідно інформації голів санаторно-курортних відбірних комісій
потреба  у  путівках  до  санаторно-курортних  закладів  Міністерства  охорони
здоров’я  України складала  1225.  Протягом 2017 року  отримано до санаторіїв
МОЗ 702 путівки, що складає 57% від потреби.

За  2017  рік  на  базі  спеціалізованих  відділень  на  курсах  інформації  та
стажування підготовлено 4 спеціалісти,  за 2016 рік – 39 спеціалістів.

Cпеціалістами  лікарні  в   райони  області  направлено  12  інформаційних
листів (2016 – 19). 

Організовано та проведено для медичної мережі семінарів та конференцій 4,
з числом присутніх  472 осіб ( 2016  - 5 з числом присутніх -  486). 

Протягом  2017 року  бригадою фахівців проведено 207 виїздів, відвідані всі
райони, протягом 2016 року в райони області здійснено 191 виїзд,  були відвідані
16 районів. 

 Під час виїздів  на 20% зросла кількість проведених оглядів з  6820 до 8376.
  Організаторами охорони здоров’я здійснено 21 виїзд, що становить 10%

від усіх виїздів (2016 – 7, що становить 5,9%).
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Обласними  дитячими  спеціалістами  протягом  2017  року  здійснено  45

виїздів у райони області, що становить 3,5 виїзди на 1 фахівця. Під час виїздів
проведено 1479 оглядів, що становить у середньому  на 1 фахівця 33 відвідування.

Питома вага виїздів безпосередньо в первинну ланку  складає 47%, 2016 рік
- 34%. У структурі  відвідувань  збільшився відсоток  оглянутих дітей села  з 28%
за 2016 рік  до 33%. В поточному  році    має    місце  зростання   доступності
спеціалізованої  медичної  допомоги на  виїздах,  як дітям всього з  39,1 до 48,3  на
1000, так і   дітям  села з 35,3 до 52,0  на 1000  

Майже у 3 рази збільшилась   загальна кількість оперативних втручань на
виїздах, яка   становить 23  проти 8 у 2016 році.

У поточному році   відсоток пролікованих із  числа відібраних на виїздах
вище минулого року і складає  у  цілому  79% (2016 - 75%), дітей села 57% (2016 –
65 %). Враховуючи  вищевикладене  медична  рада  

ВИРІШУЄ:

1. Роботу  лікарні у 2017 році  по наданню  спеціалізованої  допомоги  дітям
області  вважати задовільною.
          2.Заступнику  головного  лікаря  з  економічних  питань  Прядко  О.І.
обрахувати потребу на лікарські засоби з урахуванням національного переліку,
затвердженого Постановою КМУ №180,  відповідно до розрахунків спеціалістів.
Результати оголосити на підсумковій медичній раді за І квартал 2018 року

3. Заступникові головного лікаря з медчастини Гапієнко О.І.:
          1) на підсумкових медичних радах висвітлювати  аналіз розходження
діагнозів  при  направленні  із  закладів  ІІ  рівня  та  у  заклади  ІY рівня,
порівняння  показників   роботи  стаціонарних  ліжок   з  середніми  даними  по
обласним  дитячим  лікарням,  аналіз  смертності  та  проведення
патологоанатомічних розтинів                                         Термін: щоквартально

2)  надавати  пропозиції  головному  лікарю  щодо  оптимізації  роботи
стаціонарних ліжок у закладі;                                           Термін: протягом року

4.  Заступникові  головного  лікаря  з   поліклінічного  розділу  роботи
Оводенку. В.В.:

1)  проводити  аналіз   кількості    дітей,   які  прийняті    з  приводу
захворювання чи  з  профілактичною метою та    розходження діагнозів  при
направленні до консультативної поліклініки  із закладів ІІ рівня;       

 Термін: щоквартально
           2)   за результатами 2017 року направити в районні та міські лікувально-
профілактичні заклади І та ІІ рівнів порівняльний аналіз звернень батьків без 
направлень та виписок.  
          3) всі випадки первинного виходу на інвалідність розглядати сумісно із 
заступником з ЕТН;                                                                     Термін:  постійно 
          4) проводити аналіз  розходження діагнозів при направленні на 
консультативний прийом із закладів ІІ рівня                          Термін: щоквартально 
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 5. Заступникові головного лікаря з ЕТН Сташко О.В.:

1)     посилити  контроль  за  роботою  регіональних  санаторно-курортних
комісій  з  питань  використання  санаторно-курортних  путівок  МОЗ  України  у
повному обсязі;

2) забезпечити організацію правильного відбору та направлення дітей, які
потребують реабілітації, у супроводі батьків чи інших законних представників 
дитини  (застрахованих  осіб)  у  санаторно-курортні  заклади  за  рахунок  коштів
Фонду соціального страхування.

6.  Заступникові  головного  лікаря  з   організаційно-методичної   роботи
Шкрьобі В.П

1) Забезпечити   контроль   за  кількістю   внесених   пропозицій
спеціалістами  при  виїздах  у   райони та їх   змістом.  Проводити аналіз  цих
пропозицій  1  раз  на півроку.                                                                                 

2) забезпечити вчасне інформування адміністрації ЛПЗ області та обласних
спеціалістів  про  негативні  тенденції  при  аналізі  діяльності  під  час  виїздів  у
райони області.                                                                  Термін: постійно 
         3) проводити аналіз виїздів спеціалістів для надання екстреної медичної
допомоги та їх результативність;                                      Термін: щоквартально

7.  Завідувачам стаціонарних відділень контролювати  показники   роботи
ліжка.                                                                                 Термін: постійно

8. Начальнику відділу кадрів  направити на курси інформації та стажування
до НДСЛ «ОХМАТДИТ» по тора кальній хірургії лікаря хірурга Бульченко О.М.
                                                                                           Термін: І квартал 2018

9.  Заступникам  головного  лікаря  за  розподілом  обов’язків,  обласним
дитячим  спеціалістам  здійснювати  дієвий  контроль  за  дотриманням
функціональних обов’язків медичними працівниками;   

           Термін: постійно 
10.  Обласним дитячим  позаштатним фахівцям:
1)  підготувати  аналізи  в  розрізі  служб  та  надати  головному  педіатру

управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації;
                                                                                          Термін:  до 01.02.2018
2) забезпечити підготовку інформаційних листів до районів області.  

           Термін: І півріччя 2018
                                          
11. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  лишаю за собою.

 

Головний  лікар                                                                                  І.Ф.Змисля  


