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Робота ендоскопічного кабінету 
 по проведенню лікувально –
 діагностичних обстежень 

Заслухавши  доповідь  лікаря  кабінету  ендоскопії  Лазаренко  М.Г.  з
аналізом  використання  методів  ендоскопічного  обстеження  у  відділеннях
лікарні по результатам екстрених оцінок за 16 місяців 2018 року з’ясовано,
що на базі ендоскопічного кабінету було обстежено 553 осіб, проведено 837
дослідження, із них: стаціонарні хворі склали 57,2%, амбулаторні -42,8%.

Найчастіше на ендоскопічні обстеження приїздять жителі міста Суми,
Сумського,         Глухівського,       Білопільського,   Охтирського,
Краснопільського, Недригайлівського, Роменського, Тростянецького районів.

Загальна кількість досліджень в порівнянні  за  6  місяців 2017 роком
збільшилась на  35 за  рахунок  езофагогастродуоденоскопій.  Відмічається
тенденція  до  збільшення кількості  фібробронхоскопій на  25обстежень.
Кількість фіброколоноскопій залишається достатньо низькою 10 дослідженнь
,  що  в  цьому  співпадає  з  середнім  показником  серед  обласних  дитячих
лікарень України. Навантаження на одну займану посаду за 2017 рік склало
114,6% за 2018рік - 119,7%.

Питома  вага  лікувальних  ендоскопій  у  2018 році  склала  11,8%  за
рахунок санації бронхів та видалень сторонніх тіл.

Відсоток  цитоморфологічних  досліджень  збільшився  40,3%  у  2018
році  , 33,5% у  2017році. Дослідження промивних вод проводяться у  82,3%
бронхоскопій.

У структурі виявленої патології найбільшу групу захворювань склали
хворі  з  ерітематозною  гастродуаденопатією  44,6%,  значний  відсоток
виявлених ерозивних уражень слизової  шлунку і  12-палої  кишки -  22,9%.
Також є тенденція до зростання кількості гнійних ендобронхітів - 30,8% від
загальної кількості обстежених хворих.

Відсоток ургентних ендоскопій за 2018 рік коливається у межах 1-3%.

На підставі вищезазначеного, оперативна  нарада

 ВИРІШИЛА: 
1. Роботу ендоскопічного кабінету вважати задовільною, використання

методів  ендоскопічної  діагностики  у  відділеннях  лікарні  у  повній  мірі
відповідно наявної діагностичної апаратури.

2. Заступнику головного лікаря з економічних питань Прядко О.І. при
складанні  кошторису  на  2019  рік  запланувати  кошти  на  придбання  для



обстеження і санації хворих з бронхолегеневою патологією відеобронхоскоп
Pentax

3. Заступнику  головного  лікаря  з  поліклінічного  розділу  роботи
Оношко М.В. контролювати направлення на консультативний прийом дітей,
обстежених  на  рівні  ЦРЛ,  згідно  з  положенням  про  консультативну
поліклініку.

                                                                                 Термін –постійно .
4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

головного лікаря з поліклінічного розділу роботи  Оношко М.В.  

Головний лікар І.ЗМИСЛЯ

 


