ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№__85

21.03.2018

м. Лиман
Про затвердження звіту про роботу
КЛПЗ «Лиманська центральна районна
лікарня»

Відповідно до додатку 5 до Статуту Лиманської об`єднаної територіальної
громади затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-987,
керуючись ст. 34, 52, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити звіт про роботу КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня»
в 2017 році. (додається)

Міський голова

П.Ф.Цимідан

ЗВІТ
про роботу КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» за 2017 рік
Протягом 2017 року діяльність КЛПЗ «Лиманська центральна районна
лікарня» була направлена на виконання головних завдань, визначених Законом
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Мета діяльності КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня»
забезпечення населення Лиманської об’єднаної територіальної громади
висококваліфікованою медичною та профілактичною допомогою на вторинному
рівні.
Завдання КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня»:
- Оптимізація ліжкового фонду шляхом приєднання комунального закладу
охорони здоров’я «Лиманська міська лікарня» до комунального лікувальнопрофілактичного закладу «Лиманська центральна районна лікарня» з підвищенням
ефективності його використання, зберігання стаціонарно – замінюючих форм.
- Надання кваліфікованої екстреної стаціонарної і консультативної допомоги
населенню згідно Локальних клінічних протоколів , створених за Наказами МОЗ
України. Продовження створення нових протоколів.
- Впровадження в практику і своєчасне використання нових методів в
лікувально-профілактичному процесі.
- Збереження кадрового потенціалу, збільшення притоку молодих
фахівців (навчання лікарів інтернів за фахом для надання необхідної медичної
допомоги населенню району).
- Подальше підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення клінічних і
патологоанатомічних конференцій, семінарів, проведення Днів фахівців за фахом,
участь у виїзних тематичних циклах, своєчасним
проходженням курсів
підвищення кваліфікації.
- Підтримання єдиного медичного простору у регіонах області на підставі
договірних відносин.
- Комплектування донорських кадрів.
- Подальше впровадження ефективного управління і підвищення рівня
контролю за якістю медичної допомоги .
- Популяризація здорового способу життя.
- Забезпечення виконання завдань, передбачених загальнодержавними та
регіональними програмами, заходів з охорони здоров'я:
«Профілактика та лікування хворих на туберкульоз» шляхом забезпечення:
виконання в підрозділах ЦРЛ національної програми профілактики та
лікування туберкульозу в Україні та наказу МОЗ України №318 від
24.05.2006 року «Про затвердження Протоколу по впровадженню ДОТС
стратегії в Україні»
хвороби;

своєчасного виявлення туберкульозу на ранніх стадіях розвитку

забезпечення усіх категорій хворих на туберкульоз на амбулаторному
етапі безоплатним рентгенологічним і бактеріоскопічним обстеженням;
-

вирішення експертних питань хворих на туберкульоз.

- «Профілактика ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД» шляхом забезпечення:
скринінгове обстеження
згідно плану.

хворих, які лікуються у відділеннях лікарні

- Діагностика онкологічних захворювань на ранніх стадіях.
- Профілактика серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань шляхом
своєчасної діагностики та диспансеризації хворих з метою попередження їх
ускладнень (інфаркт міокарда, інсульт), для зниження показника первинного
виходу на інвалідність, смертності.
-Забезпечення ефективності взаємодії зі службами і відомствами
соціальної захисту , службами сім'ї, дітей та молоді, з прав дітей, міським відділом
внутрішніх справ, товариством Червоного хреста, з міжнародними громадськими
організаціями та іншими благодійними установами.
-Забезпечення функціонування галузі у разі виникнення надзвичайних
ситуацій.
За 12 місяців 2017 року:
Демографічна ситуація
Протягом 12 місяців 2017р. смертність склала – 26,0 на 1000 населення
(абсолютно померло – 1118 чол.), за 12 місяців 2016 р. смертність склала - 20,0
(абсолютно померло 1138 чол.). Народжуваність за 12 місяців 2017 року склала
– 10,3 на 1000 населення (абсолютно народилось – 442 дитини), за 12 місяців
2016 р. народжуваність склала – 11,4 на 1000 населення (абсолютно народилось –
499 дитини).
Захворюваність населення
Захворюваність населення міста Лиман за 12 місяців 2017р. склала –
5548,6 на 10 тисяч населення, за 12 місяців 2016 року – 5933,1.
Число вперше виявлених випадків туберкульозу за 12 місяців 2017р. – 26
випадків (12 місяців 2016 року – 20 випадків). Показник захворюваності
збільшився на 60,5, проти 45,7.
В звітному періоді 8 деструктивних випадків туберкульозу. За 12 місяців
2016р. – 8 випадків.

Профінансовано за 12 місяців 2017 р. – 12837,30 тис.грн на соціальні пайки
для амбулаторних туберкульозних хворих. Всього отримали соціальні пайки – 29
хворих.
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за підсумками 12 місяців
2017р.
збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склала – 70,9 на
100 тис. населення, проти 58,7 за 12місяців 2016 року. Вперше зареєстровано 31
хворих на ВІЛ-інфекцію, проти 26 випадків за 12 місяців 2016 року.
Захворіло на СНІД – 22 особи, проти 16 хворих за 12 місяців 2016р.,
показник склав – 51,2 на 100 тисяч населення, проти 36,5 за 12 місяців 2016 року.
Померло від СНІДу за 12 місяців 2017 року – 10 осіб (за 12 місяців 2016 – 4
особи), показник склав – 22,8 на 100 тис. населення.
За звітний період відмічено збільшення захворюваності злоякісними
новоутвореннями, показник захворюваності складає – 125,8 на 100 тисяч
населення, проти 109,7 за 12 місяців 2016р. За 12 місяців 2017 року вперше
виявлено 54 випадків, проти 48 випадків 12 місяців 2016 року.
За 12 місяців 2017 року число вперше занедбаних форм злоякісних
новоутворень – 16, проти 12 місяців 2016 року – 10.
Рівень диспансеризації хворих збільшився і складає 571,1 на 1000
населення проти 12 місяців 2016р. – 356,1.
Профілактичні огляди за 12 місяців 2017р. виконані на 86,0% (12 місяців
2016 року – 98,6).
Проліковано у денних стаціонарах 3609 хворих і складає на 10000
населення (12 місяців 2016р. - 3318 хворих).
У стаціонарі на дому проліковано 1988 хворих.
Проліковано у відділені хірургії одного дня 781 хворих, проти 12 місяців
2016р. – 711 хворих. Хірургічна активність серед прооперованих у хірургічному
відділенні ЦРЛ склала у 2017 – 45,6%, проти 56,1% у 2016 році.
Ліжковий фонд за 12 місяців 2017 року склав 201 ліжко.
Вартість 1-го ліжко/дня за 12 місяців 2017 р. на медикаменти склала 22,11
грн. з місцевого бюджету, з урахуванням позабюджетних коштів – 36,56 грн.
(2016р. – 26,95грн.) Вартість 1 ліжко-дня на харчування за кошти місцевого
бюджету – 4,89 грн., з урахуванням позабюджетних коштів – 7,61 грн., проти 3,13
грн. – 2016 рік.
Мережа медичних закладів охорони здоров'я району
За 12 місяців 2017 року мережа закладів охорона здоров`я міста Лиман
представлена: ЦРЛ, міська лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги в
структурі якого – 12 сімейних амбулаторій, 19 фельдшерських пунктів, пункт
невідкладної медичної допомоги.
Укомплектованість лікарями – 69,4 (2016р. – 63,5) та середніми медичними
працівниками – 80,2 (2016р. – 80,9).
План підвищення кваліфікації і атестації лікарів і середніх медпрацівників
виконується.

Фінансування закладів охорони здоров'я
Загальний фонд витрат склав на охорону здоров’я за 12 місяців 2017 р. 54
842 тис. грн., що на 18 207,00 тис. грн. більше минулого року. На 1 мешканця
фінансування склало – 1258,01 грн., проти 826,81 грн. 12 місяців у 2016 році.
Питома вага витрат на заробітну плату з начисленнями склала – 77,3%, на
енергоносії – 7,8%, на медикаменти – 4,9%.
Кількість пільгової категорії населення за 12 місяців 2017 року склало
11725 осіб. Одержало рецепти на пільгове забезпечення медикаментами всього
3668 пільговиків, у тому числі ветеранів – 11773, профінансовано – 841,6 тис. грн.,
у т.ч. на ветеранів – 83,0 тис. грн..
Залучено позабюджетних коштів: 8 943,9 тис. грн., з них 5 306,6 тис. грн., як
плата за послуги, 3 637,30 тис. грн. - як благодійні внески.
Надходження до міської лікарняної каси за 12 місяців 2017р. склали 377,5
тис. грн..
Заборгованості по заробітній платі не має.
Матеріально - технічна база лікувально - профілактичних
закладів району
За рахунок благодійних внесків для КЛПЗ «Лиманської центральної
районної лікарні» були придбані: жалюзі, водонагрівачі, світильники, мийки,
відро емальоване, набір стаканів, ноутбук, набір КІТ 11А для надання медичної
допомоги, меблі, постільні приладдя, мікрохвильова піч, флешки, предмети
медичного призначення на суму – 111,6 тис. грн., а також за спеціальний рахунок
придбано редуктор для кисневої системи.
Залишаються проблемні питання
1. Не укомплектованість лікарськими кадрами.
2. Недостатність медобладнання.

Головний лікар
КЛПЗ «Лиманська центральна
районна лікарня»

В.В.Демидова

