
    ОБЛАСНА   ДИТЯЧА   КЛІНІЧНА   ЛІКАРНЯ                       

РІШЕННЯ
медичної ради

від 17.04.2018                          №2

«Аналіз діяльності лікарні 
            за  І квартал 2018 року. 
           Аналіз звернень громадян. 
           Виконавська дисципліна.»

Заслухавши  та  обговоривши доповіді  заступників головного  лікаря з економічних
питань Прядко О.І., з медчастини  Гапієнко О.І.,  в. о. заступника з поліклінічного розділу
роботи  Оношко М.В. з  експертизи тимчасової  непрацездатності  Сташко О.В.,   оргметод
роботи  Шкрьоби В.П.,  медична рада відмічає, що у  поточному  році  робота  обласної
дитячої  клінічної  лікарні  була  спрямована  на  покращання  основних  показників   стану
здоров’я  населення  області,     підвищення   рівня  доступності  кваліфікованої   медичної
допомоги  дітям  сільської  місцевості. 

На І  квартал 2018  року  лікарні   затверджено бюджетних коштів у сумі  18378,6
тис.грн., що на 2172,3 тис.грн., більше ніж у 2017  році, профінансовано на 83,2 %   (2017 на
85,3%).

Середня    заробітна  плата за     І квартал   2018 року   у  порівнянні  з   аналогічним 
періодом  минулого  року  зросла  на  14% за  рахунок  встановлення  мінімальної  заробітної
плати у розмірі 3723 грн. 

Питома вага витрат на придбання предметів постачання  і матеріалів, оплата послуг та
інші видатки складає 15,9% (2017рік - 21,7 %), у тому числі, придбання медикаментів 1,5 %
(2017 рік 0,9%),

           Натуральні норми споживання продуктів харчування виконані за І квартал 2017 року
лише на 31 %, у  минулому  році за  аналогічний   період - 31,8 %,  на  придбання  продуктів 
харчування 1,0 %,   (2017 рік -  1,1 %). Сума залучених коштів складає 3,8 % від суми 
фінансування за квартал, за  І квартал минулого року цей процент складав 1,3%.
           За І квартал  2018  року  основні  показники  роботи  стаціонарних  відділень
покращились  порівняно  з   відповідним   періодом  минулого  року.   План  ліжко-днів
виконано на 101,6%; за І квартал 2017 року – 96,3 %. 
            З перевантаженням працювали ортопедотравматологічне відділення – 117,4%,
отоларингологічне – 109,9%, психоневрологічне – 127,7%, очне – 103,9%, гематологічне –
118,1%.
          Зберігається вище загально - лікарняного показник питомої ваги пролікованих сільських 
мешканців у   інфекційно – боксованому – 57,1%,  кардіологічному – 42,5%,  
отоларингологічному  відділеннях – 43,4%.

    Середній термін перебування хворого на ліжку по закладу – 10,0 л/дні, за І квартал 
2017 року – 9,9 л/дні. 
   Середній обіг ліжка –8,5, за І квартал 2017 року – 8,2.

           До року у закладі померло 3 дітей, летальність становить 0,6%. До доби смертності 
не зареєстровано.  Випадків післяопераційної летальності за звітний період не було.
         Встановлення клінічного діагнозу в триденний термін відбувається в 100% випадків. 
       Відсоток розходжень діагнозів між направившим ЛПЗ та стаціонаром СОДКЛ  становить
 0,03% (2017рік - 0,2%).
          З одужанням виписано  – 39,5% дітей, за І квартал 2017 року - 37,1%, з поліпшенням
 – 59,7%, за І квартал 2017 року -  61,3%, без змін – 0,8%, за    І квартал 2017 року – 1,6%.

         Стосовно шляхів поступлення дітей до стаціонарних відділень закладу:  направлено із
ЦРЛ –  5,2%, за І кв.2017 року – 4,3%; фахівцями екстреної (швидкої) медичної допомоги –
7,0%, за І кв. 2017 року – 8,3 %;



 
        

 іншими  лікувальними закладами –  4,5%,  за   І  кв.  2017 року –  5,1%;  консультативною
поліклінікою СОДКЛ – 82,3%, за І кв.  2017 року – 81,0%;  СМДКЛ – 1,0%, за І кв.2017 року
– 1,3%;

Серед дітей, що госпіталізовано – 1236 –  38,3% – за екстреними показами, 1993 – 61,7
%  – за плановими.  

У закладі за  поточний період 2018 року  зареєстровано 6 випадків побічної дії на
лікарські засоби, за 2017  - 4. 

      Кількість аналізів на 1 виписаного хворого по основних видах досліджень становить
36,5%, в 2017 – 36,9 %, (обласний  2017 – 38,6%). 

Кількість  рентгенологічних  досліджень  на  1  хворого,  пролікованого  в  стаціонарі
становить 1,5, в минулому році - 1,07.

Кількість  процедур  на  1  пролікованого  та  стаціонарного  хворого  –  24,2   та  17,9
відповідно, в 2017 – 23,1 та 17,3 відповідно. 

Відсоток обсягу фізіотерапевтичними методами склав – 74,0%, за І кв. 2017 року –
74,7%. За нормативом він повинен бути в межах 60- 80%. 
За І квартал 2018 року впроваджено з обласного плану 70,2% методик (33 методик  із 47). 

Загалом втілення нових методик дало змогу отримати умовно економічний ефект в
розмірі 51824,0 грн.

За 3 місяці 2018 року до лікарів консультативної поліклініки було зареєстровано 24
978 звернень, що на 2 166  звернень менше аналогічного періоду минулого року. Зменшення
відвідувань відбулось за рахунок зменшення прийому дітей як міста, так і села. 

 Питома   вага  оглянутих   дітей-інвалідів  стабільна і  становить  7,2%     (3 місяці
2017 року – 7,6%).

В порівнянні з минулим роком кількість прийнятих   дітей    з   приводу   захворювань
дещо   збільшилася    – 94,3%   (3 місяці 2017 року – 91,3%). Доступність консультативної
допомоги дітям становить: всім дітям – 138,4 на 1000; дітям села – 136,0 на 1000 (3 місяці
2017  року  всім  дітям  –  135,6,  дітям   села  135,1).  Значно  нижче середніх  по  лікарні
доступності консультатив допомоги дітям в районах,  де  є  дитячі  фахівці (Конотопський р-
н  –  65,2,  Роменський  р-н  –  79,6  ,Шосткінський  р-н  –  40,4),  а також  у віддалених  від 
обласного   центру   Ямпільському районі – 80,8  на 1000 та Глухівському районі – 86,2 на
1000.

  Виконання функції лікарської посади за 3 місяці 2018 року становить 100,1%, за 3 
місяці 2017 року 109,9%.  Найбільше виконання функції у: алерголога – 191,7%, уролога –
125,45%.   

          Показник кількості лабораторних досліджень на 100 відвідувань в  поліклініці
стабільний – 29,2  (3 місяці 2016 року – 28,4), питома вага аналізів зроблених в поліклініці
теж без істотних змін – 5,8%  ( 6,0%  минулому році). 

Кількість  рентгенобстежень  на  100  відвідувань  в  поліклініці   дещо  збільшилася  і
становить 4,5 (3 місяці 2017 року – 3,6). 
         Всього протягом І кварталу 2018  року  фахівцями закладу видано 172 рекомендаційних
висновки щодо встановлення інвалідності дитині за місцем проживання, що на 16 висновків
більше  ніж  у  минулому  році.  Із  них  вперше  оформлено  88,  що  на  15   більше,  ніж  за
аналогічний період 2017 року. Збільшилася у порівнянні з минулим роком кількість вперше
оформлених з наступних нозологій: ендокринологія на 7 випадків, кардіоревматологія на 4
випадки, ортопедія на 6 випадків, гастроентерологія на 2 випадки. 

Протягом  І  кварталу  2018  року  лікарями  СОДКЛ  видано  на  21  листок
непрацездатності більше, ніж у 2017 році.

Всього пролікованих у відділеннях стаціонару  -  3222 дитини, у тому числі з видачею
листків  непрацездатності  164  .   ЛН видані  у  5  % випадків,  у  2017  році  –   3223   дітей
проліковано, видано ЛН -143-  4,3% випадків.

Продовжено через ЛКК  2 листка непрацездатності.



Найбільші  середні  терміни  лікування  у  гематологічному  відділенні  (злоякісні
новоутворення  –  18,3  днів  та  нефрологічному  відділенні  на  ендокринологічних  ліжках
(цукровий діабет) – 13,3 днів. Середній термін перебування на ЛН по лікарні – 10,1днів, у
2017 році – 9,8.

 Питома вага виписаних листків непрацездатності найбільше з причин хвороб органів
дихання – 44 випадки  (27 %), хвороби органів зору  16 випадків (9,7%).

За  І квартал    поточного  року  в  райони  області  спеціалістами було  направлено 2
інформаційних листи  (І кв. 2017 - 2),  підготовлено   матеріалів : на МОЗ – 9, ОДА, РДА -2,
колегії  УОЗ – 1,  оперативні    наради УОЗ – 1, організовано і  проведено  1 нараду  для
медичної  мережі  області,  з числом  присутніх – 157 осіб, (І кв. 2016 – 1 конференцію,  з
числом  присутніх – 109 осіб).

Планово -  консультативні виїзди у райони області протягом І кварталу 2018 року не
здійснювались з причини незабезпечення у повному обсязі лікарні  паливом.

З  метою  підготовки  матеріалів  на  оперативну  нараду  при  заступнику  начальника
управління  спеціалістами   здійснювались  перевірки  стану  організації  медичної  допомоги
дітям  в районах. Всього проведено 2 перевірки.

За   3  місяці  2018  року   на  адресу  Сумської  обласної  дитячої  клінічної  лікарні
надійшло – 50 звернень (за звітний  період минулого року  – 59), що на 9 звернень, або на
15% менше показника за 2017 рік.

Із  загальної  кількості  письмових  звернень  35  звернень  надано  під  час  особистого
прийому керівництва лікарні, це 70% від загальної кількості             (звітний період  2017
року – 40 звернень або 67,7%), 15 звернень або 30% надійшло з управління охорони здоров’я
(за звітний  період 2017 року -                   19 письмових звернення або 32,3%),   

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 35 звернень (за 3 місяці 2017 року – 40),  з них:

 - до головного  лікаря – 7,   що   становить 20%,   вирішено  позитивно – 4 (67%),
надано роз’яснення – 3 (33%); (за 3 місяці 2017 року – 5,   що   становить 29%,   вирішено
позитивно – 3 (60%), надано роз’яснення –  2 (40%);

- до  заступників  головного  лікаря – 28, що становить 80%, з них: 20 або 56% -
вирішено позитивно, 8 або 44% - надано роз’яснення (за 3 місяці           2016 року – 27, що
становить  71%,  з  них:  11  або  41%  -  вирішено  позитивно,       16  або  59%  -  надано
роз’яснення).

У  закладі  забезпечений  постійний  моніторинг  стану  виконання  контрольних
документів за допомогою  комп’ютерної  програми «Виконавська  дисципліна». Щопятниці
діловодом  лікарні  головному  лікареві  надається  інформація  про  стан  виконавської
дисципліни. За звітний період порушень термінів контрольних документів не було.

Поряд з  позитивними  зрушеннями  є  ряд  моментів, на  які  слід  звернути
увагу: 

Недовиконання  ліжко-дня  мають  наступні  відділення:  нефрологічне  –  98,3%,  за  І
квартал  2017 – 98,8%; інфекційно – боксоване – 76,6%, за І квартал 2017 – 67,5%; відділення
патології новонароджених та недоношених дітей – 64,5% за І квартал 2017 року – 61,1%; 

Перевищують середній термін перебування на ліжку наступні відділення: нефрологія
– 11,3 л/дні (нефрологія – 13,4, ендокринологія – 9,7, імунологія – 9,7), за І квартал 2017 року
– 11,4;  ортопедія – 12,4 л/дні, у 2017– 11,6 л/дні;  психоневрологія – 13,2 л/дні; у 2017 – 12,6
л/дні;  гематологія – 19,0 л/дні, у 2017 – 20,2 л/дні. 

Відсоток пролікованих сільських мешканців становить  30,8%, що нижче  минулого
року – 34,2%.  Низький відсоток пролікованих сільських мешканців у пульмонологічному
відділенні – 17,5%, за І квартал 2017 року – 19,4%;  хірургічному – 18,7%, І квартал 2017 –
43,0%, нефрологічному відділенні –  24,7%, за І квартал 2017 року – 27,6%; ортопедичному –
20,9%, за І квартал 2017 року -  23,4%;  гематологічному –  18,5%, за І квартал 2017 року –
20,8%.



Протягом звітного періоду у закладі померло 7 дітей, показник летальності – 0,2%, у І
кварталі 2017 року померло 5 дітей, показник – 0,1%

Відбулось зниження хірургічної активності з 53% у 2017 році до 47,2%.
Зменшення хірургічної активності  відбулось по:  отоларингологічному  відділенню –

64,7%, за І кв. 2017 року – 74,8%; ортопедичному  - 3 28,1% до 24,6%, хірургічному  з 72,8%
за І кв. 2017 до 62,0% за рахунок урологічних ліжок з 82,6% до 65,7%.

Серед  померлих  у  28,5% випадках  проведено  патологоанатомічний  розтин,  за  І
квартал  2017  року  в  20%.  Причина  низького  відсотку  розтинів  –  відмова  батьків  за
релігійними переконаннями.

 За  3  місяці  2018  року  зменшилась  кількість  оглянутих  дітей  «Ч»  контингенту  і
становить 114, за 3 місяці 2017 року оглянуто 201. Диспансерної групи оглянуто – 33,2% (за
3 місяці 2017 року – 30,9%). Найменше виконання функції у імунолога – 67,4%.

На  підставі  вищевикладеного  медична  рада 
в и р і ш у є:
1. Роботу  лікарні  у І кварталі  2018 року  по  наданню  спеціалізованої  допомоги

дітям  області   визнати  такою, що потребує покращення.
  2.Заступнику  головного  лікаря  з  медчастини  Гапієнко О.І.
  1).  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: протягом року
          2) Взяти під особистий контроль  подання лікарями стаціонарних відділень  інформації
на побічні дії лікарських засобів                                                                  Термін: протягом року

        3.В. о. заступника головного лікаря з поліклінічного розділу роботи Оношко М.В.
продовжити  анонімне  анкетування  батьків-відвідувачів  консультативної  поліклініки.
Результати доповідати на ранкових конференціях;

4. Заступнику головного лікаря з ЕТН Сташко О.В. посилити контроль за роботою
районних санаторно-курортних відбіркових комісій в частині відбору дітей диспансерної
групи на санаторно-курортне оздоровлення.                                   Термін: протягом року.

5. Заступнику головного лікаря з оргметодроботи Шкрьобі В.П.
1)  у другому кварталі поточного року  продовжити  виїзди  та охопити всі райони;

            6.Завідувачам стаціонарних відділень закладу:
1) активізувати роботу щодо підготовки та надання  інформації про випадки побічної

дії на лікарські засоби.                                                                               Термін: ІІ квартал 2018
2)  вести  журнал дефектів  по направленню хворих  до відділень  закладу  із  районів

області. В щоквартальних  аналізах роботи по відділенню вказувати дефекти по лікуванню,
обстеженню та направленню дітей із районів області до КУ СОДКЛ            Термін: постійно
              7.Лікарю консультативної  поліклініки імунологу  вжити заходів щодо  виконання 
лікарської функції до 100% та виконання плану ліжко – дня на кінець 2018 року.  

8. Обласним дитячим   фахівцям: алергологу,   гастроентерологу,    ортопедо – 
травматологу, анестезіологу, лікарю інфекціоністу поновити інформаційні листи для 
медичних працівників дитячих оздоровчих закладів     здоров'я               Термін – до 01.06.18  
          9.Завідувачам ортопедо-травматологічним відділенням Бабичу В.А.,  хірургічним
Дорошенку  В.В.,  отоларингологічним  Жуковій  В.І.:  підвищити  відсоток  хірургічної
активності протягом ІІ кварталу  шляхом відбору хворих при виїзді у райони області та на
прийомі у консультативній поліклініці закладу.  
 10. Завідувачу фізіотерапевтичним відділенням Лободі Т.О:
         1) посилити контроль  за раціональним використанням фізичних факторів;
         2)активізувати роботу лікаря МРТ-терапії.
          11.Завідувачу нефрологічним відділенням Богород О.В. покращити роботу ліжок
імунологічного профілю.

12.Контроль  за  виконанням    рішення  покласти  на  заступників  головного  лікаря
згідно   розподілу  обов’язків.

Головний    лікар        І.Ф.Змисля


