
К У    Сумська обласна дитяча клінічна лікарня
РІШЕННЯ

оперативної наради  при головному лікарю

від 15.03.2018 №3

Про стан надання   допомоги 
 дітям в умовах нефрологічного 
відділення
 

      Заслухавши та обговоривши доповідь зав. відділенням Богород О.В.,
співдоповідь заступника головного лікаря з лікувальної роботи Гапієнко О.І.
оперативна  нарада  відмічає,   що  у   відділенні    нефрологічні  ліжка  у  2017  році
використовувалися краще в порівнянні з 2016 роком. Відсоток використання ліжкового фонду
становив 103,6%.   
      Відсоток  пролікованих  мешканців  села  у  2017  році    залишається  нижчим      від
середньолікарняного і становить 21,3%.  
      Зниження  %  пролікованих  мешканців  села  можна  частково  пояснити  меншою
захворюваністю на інфекції нирок та сечовивідних шляхів в сільській місцевості   та відповідно
зменшенням диспансерної групи в сільській місцевості .
      у 2017 році зменшилась середня тривалість лікування на  0,3 ліжко-дні, становить 12,4 проти
12,7  2016  року,  що  на   0,64  л/д  перевищує  тривалість  лікування  на  нефрологічних  ліжках
показник обласних дитячих лікарень за 2016рік.
      Зберігається на достатньому рівні якість надання спеціалізованої нефрологічної  допомоги
дітям раннього віку. В 2017  році кількість пролікованих дітей раннього віку (до 3-х років) з
нефрологічною патологією-140 (24,6%),   із них: -   10,0% першого року життя .
      у  2017 році  64,5% хворих  із  вперше встановленими інфекціями сечовивідних  шляхів
обстежені та проліковані у нефрологічному відділенні. Хронізація мікробно-запальних хвороб
нирок у 2017 році становить-9,84% (31 дитина),що пов’язано у 100% випадків з вродженими
вадами сечової системи.
      За 2017р. виписано з одужанням-3,6 (2016-2,5%) та 96,24% дітей з покращенням ,  без змін
2дитина з ХНН .
      Летальність по відділенню відсутня. 
За    2017р  охоплено  функціональними  методами  обстеження-37,6%  дітей.  Найвищи  %
охопленнядітей ЕКГ –42,8%
      Рентгенологічним обстеженням- (ЕУ, мікційна цистографія) охоплено 59% дітей.  

 Обстеження та  лікування  нефрологічних хворих проводиться відповідно до локальних
протоколів .

З  лабораторних  методів  обстеження  згідно  протоколів  із  53  лабораторних
досліджень лабораторією виконується -42, що становить 79,2%.  

Рентгенологічним  методом  обстеження  охоплено  77,4%  дітей  з  нефрологічною
патологією.      
  За   2017рік зросло охоплення ( до 56,3% ) дітей   фізіотерапевтичними процедурами.     
     За звітний період на ІУ рівень було направлено 12 дітей з нефрологічною та урологічною
патологією,  в  тому  числі    Інститут  Урології  АМН  України  -  9  дітей  для  проведення
хірургічної корекції вроджених вад розвитку сечової системи.     

Враховуючи вищезгадане оперативна нарада 

  ВИРІШУЄ:



1.Роботу по  наданню  допомоги дітям  області в умовах нефрологічного відділення
вважати  такою, що потребує покращення.

2.Завідувачці  відділенням БогородО.В. 
1)  Вжити  заходи   по    зменшенню  терміну  лікування  хворих  з  нефрологічною

патологією.                                              Термін: І півріччя 2018                                       
2).Збільшити відсоток пролікованих мешканців села  до середньолікарняного рівня .

Термін: І півріччя 2018
 3).Проводити  роботу  по  залученню  коштів  для  покращення  матеріально-технічної
бази відділення.                                                 Термін: постійно                                     

3.Завідувачці  лабораторією  Шабровій С.В.
1).  Проводити  роботу  по  втіленню  нових  методів  лабораторного  обстеження:

визначення транспорту солей в крові і сечі, Р і Са крові і сечі  
                                                                                             Термін: протягом 2018 року

2).  Забезпечити  визначення  білкових  фракцій  в  біохімічному  аналізі  крові
нефрологічним хворим.
                                                                                           Термін:   до 01.05.2018

     Головний лікар                                                                          І.Ф.Змисля


