
Сумська обласна дитяча клінічна лікарня

РІШЕННЯ
оперативної наради при головному лікареві

 
Від 12.07.2018                                                                                               №7

Аналіз
стану роботи по відбору на стаціонарне лікування дітей фахівцями в

умовах консультативної поліклініки за 6 місяців 2018 року.

          Заслухавши та обговоривши інформацію заступника головного лікаря з
поліклінічного розділу роботи М.Оношко оперативна нарада відмічає що,  за
6  місяців  2018  року  поліклініка  направляє  на  стаціонарне  лікування  в
плановому  порядку  7,2%  дітей  (за  6  місяців  2018  року  це  3169  дітей).
Найбільше  направлень  видали  окулісти  –  682  (21,5%  від  усіх),
ЛОРи – 506 (15,9%) та кардіологи – 299 (9,4%).

Від  кількості  прийнятих  дітей:  відсоток  направлених  на  лікування  до
стаціонару найвищий у ЛОРів –15,0%, нефрологів –10,8%, гематологів – 10,1%,
алерголога – 9,5%, кардіологів – 8,9%, окулістів – 8,33%. 
Відсоток  направлених  на  лікування  до  стаціонару  найнижчий  найнижчий  у
імунолога – 0,8%,  дерматолога -  0,3%,  педіатра – 1,14%  та онколога – 4,0%. 

На підставі вищевикладеного оперативна нарада вирішує:
1. Роботу  фахівців  консультативної  поліклініки  щодо  організації

направлення  на  стаціонарне  лікування  дітей  визнати  такою  що  потребує
покращення.

2. Заступникові головного лікаря з поліклінічного розділу роботи:
1) за результатами 6 місяців 2018 року направити в районні та міські

лікувально-профілактичні заклади І та ІІ рівнів порівняльний аналіз звернень
батьків без направлень та виписок.

                                                                  Термін до 20.07.2018
2) підготувати і надіслати у лікувально-профілактичні заклади області

інформаційні  листи  щодо  порядку  направлення  дітей  в  консультативну
поліклініку СОДКЛ.

                                                                   Термін  до 20.07.2018
3) інформувати     лікувально   -   профілактичні     заклади    області   про

функціонування в КУ СОДКЛ системи «Поліклініка без черг».
       Термін до 20.07.2018

4) продовжити роботу щодо виявлення дефектів при направленні дітей з 
районів та м. Суми з подальшим інформуванням головних лікарів закладів.

                                                                    Термін – постійно
5) контролювати      виконання     трудової       дисципліни      медичними

 працівниками       поліклініки.
 Термін – постійно
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3. Фахівцям  КУ  СОДКЛ,  переглянути  критерії  планової  госпіталізації  з
консультативної  поліклініки до відповідних відділень стаціонару.  Пропозиції
для узагальнення надати заступникові головного лікаря з медичної частини в
термін до 10.08.2018.   

4. Контроль за виконанням рішення лишаю за собою.

Головний лікар                                                                       І.ЗМИСЛЯ


