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РІШЕННЯ

оперативної наради при  головному лікарі
12.04. 2018                                                                                                                       №4

 Стан   надання  медичної
допомоги дітям,  хворим  на 
злоякісні  новоутворення 
кровотворної  та  лімфатичної 
систем    в  умовах   гематологічного
відділення

Проаналізувавши   інформацію  зав.  відділенням   гематології   Никитенко  Л.К.,
оперативна нарада відмічає, що у  відділенні проводиться  достатня  робота  по наданню
медичної  допомоги  хворим   із   злоякісними  новоутвореннями  кровотворної   та
лімфатичної систем.   

Відсоток виконання ліжко – днів по гематологічних ліжках    в 2017   році  складав
93,6,   в  1  кварталі  2018 – 118,1%.
           Середні терміни перебування хворого на гематологічному ліжку  (  19,3   в 2017
році,  18,3  в 2018  році) перевищують  середній  показник  по Україні  (  16,98  в  2016
році) ,  що   зумовлює   нижчий в  порівнянні   з  середньоукраїнським обіг ліжка (318
проти  українського   328,7). 
          Відсоток пролікованих мешканців села з гематологічною     патологією   складав    у
2017   році   23,7, в  1  кварталі 2018  року -   20,5.  Зменшення  % пролікованих мешканців
села  пов’язано  з  епідеміологічними особливостями  онкозахворювань   в  2017 році   і
протягом  3  міс.  2018 року  ( висока    питома   вага     міських   мешканців  в  структурі
дитячої   онкозахворюваності). 

  В 2017 році 1  випадок  летальності від  злоякісного   новоутворення  кровотворної
системи.  Протягом  1  кварталу  2018   випадків  летальності  у відділенні  не  було. 

Лікування дітей в відділенні гематології  здійснюється  згідно  протоколів лікування
МОЗ України  та відповідних  локальних протоколів. 

В 2017 – 2018  у   відділенні   втілено 7 нових методи діагностики  і  лікування
онкогематологічних хворих, що дозволило  попередити  ранню ( до досягнення ремісії)  і
пізню летальність  та покращати ефективність лікування.

Виживаність дітей, хворих на  гострий лімфобластний лейкоз, лімфому Ходжкіна,
неходжкінські лімфоми   перевищує  80%. 
           Забезпечення  хворих на   онкогематологічні захворювання  протягом 2017 –
1   кварталу   2018   років  в  цілому   було  задовільним   за  рахунок   різних  джерел
фінансування. 

          З метою покращання надання  медичної  допомоги дітям хворим назлоякісними
новоутвореннями кровотворної  та лімфатичної систем   

оперативна нарадавирішує:

Роботу відділення  гематології  по  наданню медичної   допомоги   дітям  із   злоякісними
новоутвореннями кровотворної  та лімфатичної систем   визнати   задовільною.

2.  Зав. відділенням :



2.1.Забезпечити  проведення  лабораторних,  інструментальних  досліджень,
лікування  хворих  згідно  протоколів  надання  медичної  допомоги  дітям  з
онкогематологічними захворюваннями

                                                                               Термін – протягом року.
2.2. Вжити заходів  щодо  покращання  показників роботи відділення  гематології, а

саме, зменшення середніх термінів перебування хворого на ліжку, збільшення обігу ліжка 
                           Термін –     квітень - грудень

2.3. З метою підвищення  професійного рівню приймати участь в усіх семінарах –
нарадах з питань гематології і онкології в Україні і, по можливості, за межами країни. 

                                                                                   Термін – протягом року

            2.4.  Продовжити  впровадження  нових  методів  діагностики  та  лікування
онкологічних    хворих. 
                                                                                                       Термін –  протягом року
             2.5.  Вжити заходи щодо залучення позабюджетних коштів для покращення
матеріально  –  технічної  бази  відділення  за  рахунок  співпраці  з  благодійними
організаціями,  фондами та  за рахунок участі в благодійних акціях. 

 
Термін –  протягом року

2.6.  Направити  в  райони  області  інформаційні  листи  стосовно  діагностики   і
лікування  онкологічних хворих  згідно плану на 2018 рік.

Термін –  протягом року
2.7.  Приймати  участь  в  роботі  кооперативної  групи  „Дитячі  лейкемії  України”,

регулярно надавати матеріали в Центр студії щодо лікування, ускладнень хіміотерапії у
дітей.                         Термін –  протягом року

2.8.  Забезпечити   розбір   занедбаних  випадків  злоякісних    новоутворень
кровотворної  та лімфатичної  систем

   Термін –  протягом року

Головний лікар                                                                                                  І.Ф.Змисля


