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Рішення
медичної  ради

Від23.10.2018              №4

Підсумки  роботи  лікарні  
за  9  місяців 2018 року 
Аналіз звернень громадян.
Виконавська дисципліна.

Заслухавши  та  обговоривши   доповіді  заступників  головного  лікаря  з  лікувальної
роботи Гапієнко О.І.., економічних  питань Прядко О.І., з поліклінічного розділу роботи   Оношко
М.В..,    оргметод  роботи  Шкрьоби В.П.,   медична  рада  відмічає,  що  в  поточному  році  робота
лікарні  була  спрямована на  підвищення  рівня  доступності  кваліфікованої  допомоги  дітям
сільської  місцевості,   покращення  якості   надання   стаціонарної  допомоги  дітям  області, а
також надання організаційно  - методичної  та практичної  допомоги   районам  області.

Затверджений  бюджет  лікарні  у  2018  році  становить 48731,4 тис. грн., профінансовано
на 97,4% (9 міс. 2017 – 97,5%).

Лікарнею  проводилась  робота  по  залученню  позабюджетних  коштів. Сума залучених
коштів  за  9  місяців  2018  року  становить  –  6726,3 тис.  грн..,  що  складає  14,2%  від  суми
фінансування за рік (9 міс. 2017  -  1411  тис. грн., 12,2% );

Вартість  1  ліжко – дня за 9 міс. 2018 року    становить   з  урахуванням  залучених  коштів
499,82 грн. (9міс. 2017  – 380,35 грн),  у  тому  числі  на  харчування – 16,20 грн 
(9 міс.2017 – 9,21 грн.),  на  медикаменти  - 30,31 грн. (9 міс.2017 – 27,16 грн.) ;

За 9 місяців 2018 року  на адресу Сумської обласної дитячої клінічної лікарні  надійшло –
129 звернень (за звітний  період минулого року  – 163), що на 34 звернень або на 20,8% менше
показника за 2017 рік.

Усі  звернення  розглянуті  згідно  визначених  законодавством  термінів.  Якщо  порушені
питання не вирішені позитивно, заявникам надані обґрунтовані відповіді з роз’ясненнями. 

Протягом звітного періоду до адміністрації лікарні під час особистого прийому надійшло
85 звернень (66%) (за 9 місяців 2017 року – 109 або 67%),  з них:
 до  головного  лікаря  –15,    що    становить  18%,    вирішено   позитивно –  6  (33%),  надано
роз’яснення – 9 (67%); (за 9 місяців 2017 року – 16,   що   становить 15%,   вирішено  позитивно – 6
(38%), надано роз’яснення  -   10 (62%) до  заступників  головного  лікаря – 70, що становить 82%,
з них: 28 або 40% - вирішено позитивно, 42 або 60% - надано роз’яснення (за 9 місяців           2017
року – 93, що становить 85%, з них: 52 або 56% - вирішено позитивно,      41 або 44% - надано
роз’яснення).

Питання  виконавської  дисципліни  у   лікарні  знаходиться  на  особистому  контролі  у
головного лікаря.

На  контролі  у  лікарні  знаходиться  46  документів. У  закладі  забезпечений  постійний
моніторинг  стану  виконання  контрольних  документів,  впроваджено  комп’ютерну   програму
«Виконавська   дисципліна». Щоп'ятниці  діловодом  лікарні  головному  лікареві  надається
інформація  про  стан  виконавської  дисципліни. Мають  місце  випадки  порушень  термінів
виконання документів, що порушує вимоги Інструкції з діловодства та Регламенту роботи закладу.
На неодноразові нагадування виконавці реагують повільно.

     Відсоток виконання плану ліжко-дня – 100,9%, за 9 місяців 2017 – 103,5%,      Звертає на
себе  увагу  виконання  ліжко-дня   майже  в  усіх  відділеннях  за  виключенням  інфекційно  –
боксованого  - 63,8%та ВПННД – 63,8%. Не виконали план ліжко дня  наступні профілі ліжок:
імунологія – 76,7%, за 9 місяців 2017 року – 85,7%; травматологія – 96,4%, за 9 місяців 2017 року –
78,2%; гастроентерологія  – 96,2%, за 9 місяців  2017 року –  97,0%; гематологія  – 96,2%, за 9
місяців 2017 року – 97,0%; урологія – 85,7%, за 9 місяців 2017 року – 100,8%



Середній термін перебування хворого на ліжку по закладу – 9,8, у  2017 році – 9,9.
Перевищують  середній  термін  перебування  на  ліжку  наступні  відділення:  нефрологія  –

11,2, у 2017 році – 11,2; ортопедія – 10,4, у 2017 році – 10,5; кардіологія  – 10,1, у 2017 році – 10,1;
психоневрологія – 12,6, у 2017 році – 11,8;
ВПННД – 11,2, у 2017році 11,1; гематологія – 17,5, у 2017 році – 18,7.

Зайнятість ліжка – 256 днів, в 2017 році – 259 день.
Найнижча зайнятість ліжок по інфекційно-боксованому відділенню – 161, у 2017 році –

165; ВПННД – 164, у 2017 році – 194.
Середній обіг ліжка  26,1, у минулому році – 26,3.
Слід звернути увагу наступним відділенням на низькі показники обігу ліжка: нефрологія –

23,3, у 2017 році – 23,6; п/неврологія – 22,5, у 2017 році – 24,1; ВПННД – 14,7, у 2017 році – 19,5;
гематологія – 14,9, у 2017 році – 14,0; інфекційно-боксоване – 22,9, у 2017 році – 25,5.

Відсоток пролікованих сільських мешканців  32,1%, у 2017 році – 33,0%.
Свою роботу по відбору та лікуванню дітей – мешканців села слід покращити відділенням:

нефрологія – 23,4, у 2017 році – 22,5%;  ортопедія – 21,3%, у 2017 році – 21,8%;  пульмонологія –
18,3%, у 2017 році – 22,4%; гематологія – 23,1%, у 2017 році – 19,1%;

Найбільша  кількість  дітей  –  мешканців  села  пролікована  в  інфекційно-боксованому
відділенні: 53 %, у 2017 році – 55,9%; ЛОР – 44,4%, у 2017 році – 45,5% та кардіологічному –
42,1% у 2017році – 44,0%, спостерігається  зростання показника по очному відділенню – 35,6%, у
2017 році – 32,9%.

Зменшення кількості дітей-мешканців села, пролікованих у відділеннях закладу відбувається у
зв’язку із низькою матеріальною спроможність батьків
Протягом  звітного періоду в закладі померло 15 дітей, показник летальності – 0,1 %, у 2017 році
за аналогічний період померло 22 дитини, показник – 0,1%. Серед померлих  – 80 дітей до року -
53,3%, 7 дітей віком  понад 1 рік – 46,6%.
До доби перебування в закладі померла 1 дитина -  0,02%, в 2017 році - 4  дитини – 0,04%.

Серед  померлих  в   10  випадках  проведено  патологоанатомічний  розтин  -   45,4%.  Усі
випадки летальності розглянуті на медичній раді закладу.   

Хірургічна активність – 52,1%, за поточний період 2017року – 55,3%. Зниження хірургічної
активності відбулося по профілям: ЛОР – 72,5%, у 2017 році – 75,6%; ортопедичному – 34,8%, у
2017році – 35,8% (зниження відбулося за рахунок хворих травматологічного профілю – 67,2%, у
2017 році – 70,4%), ортопедичного профілю – 10,2%, у 2017 – 13,8%;  хірургічному – 68,3%, у 2017
році – 74,3%;

Післяопераційної летальності: за поточний період не було.
Анестезіологічна активність – 82,9% (у 2017 році – 83,1%). Анестезіологічна активність

знизилась по ортопедичному профілю – 97,4% у 2017 – 99,7%, хірургічному профілю – 93,5%, у
2017 році – 94,7%.

Встановлення клінічного діагнозу в триденний термін відбувається в 100% випадків. 
За результатами лікування із стаціонарних відділень закладу виписано з одужанням 37,0%

дітей, у 2017 році – 34,5%, з покращенням – 62,4%, у 2017 році – 64,0%, без змін – 0,6%, у 2017
році – 1,5%.

За результатами проведеного анкетування у стаціонарних відділеннях закладу залишилося
задоволеними умовами перебування в закладі 90% опитаних. 

Атестовано 100% медичних працівників від підлягаючих
Серед дітей, що госпіталізовано – 36,3% - за ектренними показами,  63,7%  за плановими.
У закладі за поточний період 2018 року зареєстровано 17 випадків побічної дії на лікарські

засоби, в 2017  - 10.
Кількість аналізів на 1 виписаного хворого по основних видах досліджень становить 35,2, у 2017
році – 34,6%, обласний – 39,5. 

Кількість рентгенологічних досліджень на 1 стаціонарного хворого, що вибув із стаціонару
становить 0,35, в минулому році – 0,31.

Обсяг фізіотерапевтичними методами лікування становить 76,9%, за 2017 рік – 77,7%. 
Кількість процедур на 1-го хворого, що закінчив лікування у ФТВ – 20,2. У 2017 році – 21,2. 



За 9 місяців 2018 року до лікарів консультативної поліклініки було зареєстровано 76756
звернень, що на 4088 звернень більше звітного  періоду минулого року. Збільшення відвідувань
відбулось за рахунок збільшення звернень дітей із міста. У структурі відвідувань питома вага дітей
села становить 26,9% (за 9 місяців  2017 року – 31,4%). 

Питома вага  оглянутих дітей-інвалідів  на  рівні  минулого року і   становить   7,6%  за 9
місяців.  

Кількість  прийнятих  дітей з приводу захворювань збільшилась на 1,1% і становить 93,6%
(9 місяців 2017 року – 92,5%). 

Доступність консультативної допомоги дитячому населенню збільшилась   і  становить –
405,6 на 1000; дітям села дещо зменшилась – 391,1 на 1000 (за звітний період минулого року: всім
дітям –  387,8; дітям села 400,1).

На 275 обстежень проведено менше у кабінеті функціональної діагностики.  
Дещо  зменшився  показник  кількості  лабораторних  досліджень  на  100  відвідувань    у

поліклініці,  який  становить  44,5 (за звітний період минулого року – 55,0).
Показник  рентгенологічних  обстежень   на  100  відвідувань  в  поліклініці  збільшився  і

становить 5,1 (9 місяців 2017 року – 3,2). 
Кількість  проведених ендоскопічних та  діагностичних досліджень залишилась  майже на

рівні звітного періоду минулого року і становить 1196 та 784 (9 місяців 2017 року – 1119 та 780
відповідно). Кількість досліджень на  1 діючий апарат становить  239,2,  за 9 місяців 2017 року –
223,8. У відділенні УЗ-діагностики  кількість проведених досліджень  становить  17498, що на 412
більше за звітний період минулого року. Досліджень на один апарат - 4374,5 та на одну зайняту
посаду – 6999,2. 

Виконання  функції  лікарської  посади  за  9  місяців  2018  року  по  поліклініці  становить
108,7% (за звітний період минулого року – 108,7%).  Найбільше виконання функції у: алерголога –
186,2%,   ЛОР – 160,9%. Функція недовиконана ендокринологом – 87,7%,  пульмонологом – 92,9%
, ортопедом – 94,4%  ,  імунологом – 62,8%,  педіатром – 51,%, онкологом – 85,3%, неврологом -
95,9%.
Згідно   проведеного   анонімного   анкетування  батьків-відвідувачів  поліклініки  з’ясовано,  що
повністю  задоволені  роботою  поліклініки  в  цілому  від   92%  до  100%   опитаних.  Повністю
задоволені або частково задоволені якістю надання медичної допомоги лікарями поліклініки від
97% до 100% опитаних.

В поточному році  були повністю відновлені  планово  –  консультативні  виїзди  в  райони
області, завдяки чому вдалось протягом  поточного року відвідати 15 районів.   За 9 місяців 2018
року здійснено 127 бригадних  виїзди в райони області   (9 міс. 2017 –  184), в т.ч. організаторами
охорони здоров’я 17 виїздів (13,4%), (9 міс. 2017 – 10,3%). Обласними дитячими спеціалістами
здійснені 31 виїзд, оглянута 714 дітей
Виїзди бригади лікарів здійснювались   у 35%  до ЦРЛ,  54 виїзди проведені в ЦПМСД. Таким
чином,   53% виїздів проведено в сільські лікувально – профілактичні заклади.

Спеціалістами лікарні  проведено огляд дітей в  Лебединській,   Косівщинській школах –
інтернатах,  обласному  спеціалізованому  будинку  дитини.  Проведено  380  оглядів,   з  них   308
оглядів  дітей  – інвалідів

Всього на виїздах зареєстровано 2781 відвідування. В структурі прийнятих  відсоток дітей
села становить 22%, відсоток оглянутих дітей -  інвалідів – 15%.  

Доступність спеціалізованої допомоги  в цілому по районах  становить 45,3 на 1000, 
аналогічний період минулого року 45,3 на 1000 .

Доступність дітям сільської місцевості  зменшилась порівняно з відповідним періодом 2017
року з 47,1 до 12,0 на 1000.   

В розрізі  районів відсоток дітей сільської місцевості на виїздах  на достатньому рівні за
винятком  Краснопільського 6,5%,  Тростянецького – 14,1%. Конотопського – 13,0% Ямпільського
– 12,8%, 

Навантаження в цілому на 1 лікаря на виїзді   становить 21,8 відвідування (9 міс. 2017 –
42,6 відвідувань). 

Кількість оперативних втручань  вдвічі  менша   минулого року і становить 10 проти 22.
В середньому кількість виїздів на 1 посаду лікаря становить 1,8   і 2,0  на фізичну особу.



Відсоток пролікованих в поточному році збільшився. В цілому по лікарні проліковано із 
числа відібраних 71 % дітей,  з них дітей села 72% , 9 міс. 2017 року відповідно  всього 58%, та 
дітей села 51%. 

Враховуючи  вищезгадане  медична  рада:  
  

        ВИРІШУЄ

1. Роботу  лікарні  за  9  місяців  2018 року по  наданню  спеціалізованої  допомоги в цілому
визнати  такою, що потребує покращення.

2. Заступнику  головного  лікаря   з  медичної частини  Гапієнко О. І.
 1) забезпечити контроль за якістю надання медичної допомоги дітям в закладі відповідно

до положень наказу МОЗ України від 28.09.2012 №752 «Про порядок контролю якості медичної
допомоги»                                                                                                          Термін: постійно

2) контролювати  роботу по покращенню виконання функції ліжка: плану ліжко-дня, 
середнього терміну перебування на ліжку, середнього числа днів зайнятості ліжка, середнього 
обігу ліжка, пролікованих дітей із сільської місцевості.                             Термін: постійно

3. Заступнику головного лікаря з поліклінічного розділу роботи Оношко М.В..
 1)  сумісно  з  обласними  фахівцями  провести  аналіз  недовиконання  функції

лікарської посади;
            2) за результатами 9 місяців 2018 року направити в районні та міські лікувально-

профілактичні  заклади  І  та  ІІ  рівнів  порівняльний  аналіз  звернень  батьків  без  направлень  та
виписок;

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

4. Заступнику  головного  лікаря  з  оргметод  роботи Шкрьобі В.П. :
1) до кінця року забезпечити відвідування решти  районів та здійснити перевірки районів,

запланованих  для заслуховування на рівні управління охорони здоров'я.
2) сумісно з обласними дитячими фахівцями забезпечити  підготовку плану навчання на

курсах  інформації  і  стажування   на  робочому  місці  лікарів  спеціалістів  з  районів  області
                   Термін: до 01.12.2018

           3) забезпечити своєчасне планування організаційних заходів на 2019 рік.
5. Завідувачам стаціонарними відділеннями закладу, обласним дитячим фахівцям
1) . Активізувати  роботу по покращенню виконання основних показників роботи  відділень

за рахунок активізації роботи поліклінічної служби, а саме відбору хворих на госпіталізацію. 

Термін: невідкладно та постійно

            2).Вживати заходи щодо залучення позабюджетних коштів для покращення   матеріально- 
технічної бази відділень за рахунок співпраці з благодійними      організаціями, фондами та за 
рахунок участі у благодійних акціях.                                                   Термін: постійно                          

3). .Підготувати заявку на медикаменти, вироби медичного призначення на 2019 рік .
                                                                                                                  Термін: до 01.12.2018

             4) Довести до відома співробітників відділень щодо необхідності придбання вакцини та
проведення щеплень проти грипу у епідемічний період.
             5. Завідувачу ВПННД  Голуб Н.Д. пройти курси інформації і стажування  на робочому
місці  у відділенні раннього дитинства НДСЛ«ОХМАТДИТ». 
                                                                                                                     Термін: до  кінця.2018:

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти на заступників головного лікаря
згідно розподілу обов'язків .

Головний   лікар                           І.ЗМИСЛЯ




