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РІШЕННЯ
оперативної наради при  головному лікарю

15.05    2018                                                                                  №5

Дотримання стандартів 
 обстеження та протоколів лікування
 дітей з менінгоенцефалітами у
 відділенні анестезіології та інтенсивної терапії

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділенням
анестезіології  та  інтенсивної  терапії,  оперативна  нарада  відмічає,  що  у
відділенні  проводиться  достатня  робота  по  наданню  медичної  допомоги
хворим  із  бактеріальним та вірусним менінгітом, вірусним енцефалітом.

Матеріально-технічна  база  відділення  розташована  на  площах,  що
відповідають типовим проектам дитячих обласних лікарень. Забезпеченість
наркозно-дихальною  та  моніторинговою  апаратурою  недостатня.  Є  3
наркозних  апарати  і  1  дихальний,  які  відповідають  вимогам  тривалої
вентиляції  легень.  Решта  наявних  наркозних  апаратів  морально  застаріли,
термін служби перевищує 6-7 строків. У відділенні є 10 моніторів пацієнта. 

Медикаментозне  забезпечення  анестезіологічної  служби  задовільне,
також  є  медикаменти  для  надання  невідкладної  допомоги.  Необхідно:  2
дихальних  апарати,  які  відповідають  вимогам  ШВЛ  у  дітей,  1  наркозний
апарат, 5 моніторів пацієнта.

Основні показники роботи відділення за  звітни й  період  не
погіршились та на рівні середньо - українських показників. 

Лікування   та  обстеження  хворих   проводиться  згідно  стандартів
обстеження та протоколів, враховуючи етіологію та тяжкість захворювання. 

При лікуванні хворих використовувалися методи інфузійної терапії в 
режимі помірної гемодилюції з форсованим діурезом, раціональної 
антибіотикотерапії, органного електрофорезу, продовженої штучної 
вентиляції легень.

З  метою  покращання  надання   медичної   допомоги  дітям  із
бактеріальним  та  вірусним  менінгітом,  вірусним  енцефалітом  оперативна
нарада

ВИРІШУЄ:

1.Роботу  відділення  АІТ  по  наданню  медичної   допомоги   дітям  із
хворим   із   бактеріальним  та  вірусним  менінгітом,  вірусним  енцефалітом
визнати   такою, що потребує покращення

2.  Завідувачу  відділенням  Бондаренко В.П:



1).Забезпечити  проведення  лабораторних,  інструментальних
досліджень, лікування хворих згідно протоколів надання медичної допомоги
дітям із  бактеріальним та вірусним менінгітом, вірусним енцефалітом 

                                                                                                  Термін –
постійно

                                                                               

2).  Вжити заходів  щодо  покращання  показників роботи відділення
АІТ,  а  саме,  зменшення  середніх  термінів  перебування  хворого  на  ліжку,
збільшення обігу ліжка.
Термін –    до кінця року

3).  З метою підвищення  професійного рівню приймати участь в усіх
семінарах – нарадах з питань анестезіології та інтенсивної терапії в Україні і,
по можливості, за межами країни. 

                                                                         Термін – постійно

4). Продовжити впровадження нових методів діагностики та лікування
дітей з інфекційною патологією.

                                                                                     Термін –  протягом
року

5).  Вжити  заходи  щодо  залучення  позабюджетних  коштів  для
покращення матеріально – технічної бази відділення за рахунок співпраці з
благодійними організаціями,  фондами.                                              Термін –
протягом року

 
        6).  Направити  в  райони  області  інформаційний   лист  стосовно
діагностики  і  лікування  дітей  із   бактеріальним  та  вірусним  менінгітом,
вірусним енцефалітом

                                                                      Термін –  до 01.07.2018

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
головного лікаря з медчастини

Головний   лікар                                                                   І.Ф.Змисля


