
Аналіз  діяльності госпіталю за І квартал 2018 року

Протягом І кварталу діяльність обласного клінічного госпіталю ветеранів
війни  була спрямована на реалізацію завдань Доручень Президента України,
розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, розпоряджень
голови   обласної  державної  адміністрації,  наказів  та  колегій  управління
охорони здоров’я та закладу. 

Фахівцями госпіталю здійснено значну організаційно-методичну роботу,
виїздах  в  лікувальні  заклади  прийняло  участь  19  лікарів.  Кількість  виїздів,
зроблених  фахівцями  госпіталю,  за  І  квартал  2018  року  становить  8,  число
виїздів  на  одного  лікаря   -  0,4.  Число  проконсультованих  ветеранів  війни
становить 122 особи, мешканців села - 75, або 61,5%.

 За  результатами  роботи  внесено  27  пропозицій  з  питань  покращення
медичного обслуговування ветеранів війни.

У  закладі  станом  на  01.04.2018  працює  26  лікарів  (2017  р.  –  24).
Атестовані  підлягаючі    атестації  21 особа, з них мають вищу категорію 12
осіб, першу – 7 осіб,  другу – 2 особи,   не мають   категорії 5 осіб. Усього 73%
лікарів закладу мають вищу та першу кваліфікаційні категорії.

Укомплектованість  лікарських  посад  зайнятими  становить  
90,3%, фізичними особами – 72,2%, по  Україні – 86,6% та 74,5% відповідно.
Вакантними залишаються 3 посади лікарів -  анестезіологів. 

На  01.04.2018  року  із  116,5  посад  молодших  спеціалістів  з  медичною
освітою  зайнято  107,5.  Відсоток  укомплектованості  становить  92,3%,
державний показник – 94,5%. Фізичних осіб по закладу 116 осіб, що складає
99,6%, державний показник – 86,9%.

Рішенням  сесії  обласної  ради  від  02.03.2018  для  Сумського  обласного
клінічного госпіталю  були додатково виділені кошти в сумі 2 120,0 тис. гривень
(КЕКВ  2220  «Медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали»  –   1 180,0  тис.
гривень,  КЕКВ  2230  «Продукти  харчування»  -  
820,0  тис.  гривень,  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  -  
120,0 тис. гривень. Також було виділено  100,0 тис. гривень на бюджет розвитку
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
для придбання медичного обладнання.

За  рахунок  додатково  виділених  коштів  проводиться  поточний  ремонт
санітарної та щитової кімнати терапевтичного відділення госпіталю м. Шостка
на суму  100,0 тис. гривень, встановлені засоби дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку газу на суму 15,9 тис. гривень.

Придбано  медичне  обладнання:  електрокардіограф,  апарат
фізіотерапевтичний  Радіус-01,  апарат  фізіотерапевтичний  Sonic-Stimu Pro UT
1041, медичні ортопедичні матраци для кардіологічного відділення.

За І  квартал 2018 року фактичні  витрати по госпіталю на медикаменти
становили 46,17 гривень, на харчування – 37,66 гривень на 1 ліжко-день. 



У  звітному  періоді  отримано  благодійну  допомогу  у  вигляді
медикаментів,  медичних  виробів,  компонентів  крові  на  загальну  суму  
19718,45 грн. 

   У І кварталі 2018 року було залучено позабюджетних надходжень на суму
32,5 тис. гривень, що становить 0,1% від затвердженого бюджету.

Протягом  І  кварталу  в  стаціонарних  відділеннях  проліковано  1136
хворих, з них 252  учасники АТО, з приводу травм і поранень, отриманих при
виконання військового обов’язку, в закладі проліковано 32 особи. 

Питома  вага  сільських  мешканців,  від  усіх  пролікованих  ветеранів
становить 25,09 %. Хірургічна активність становить 62,15%. 

Функціональними   методами  досліджень  охоплені  всі  хворі. Кількість
обстежень на одного хворого становить 1,27.

Кількість  аналізів  на  одного  хворого  становить  24,67,  аналізів  на  1  
ліжко/день  –  1,42.  Питома  вага  біохімічних  досліджень  становить  38,11%
(державний показник – 34,5%), по області за 2017 рік – 21,89%. 

Показник  рентгендосліджень  на  100  стаціонарних  хворих  становить
70,91.

Обсяги  охоплення  фізіотерапевтичним  лікуванням  становлять  95,04%  
Якісні показники  роботи закладу вказують, що питома вага хворих, виписаних
з покращенням, стабільна і становить 95,51%, зменшилась -  з одужанням - з
2,5% до 2,34%,  виписаних без змін -  зросла  з 1,3% до 1,59%.  

Всього за І квартал 2018 року впроваджено 16 запланованих  методик, усі
з  обласного плану,  що становить 100%  від  запланованих.  З  використанням
нових методик обстежено та проліковано 163 пацієнта, у 160 випадках (98,2%)
досягнуто  медичну  ефективність,  попередня  економічна  ефективність
становить 17336,02  грн. 
         На  випадок  інфікування  імунодефіциту  людини під  час  виконання
професійних  обов’язків  в  закладі  застраховано  109  осіб,  також проводиться
страхування  медичних  працівників,  які  поступають  на  роботу  до  госпіталю
протягом року. 

За І квартал 2018 року фахівцями госпіталю було розглянуто 5 звернень
громадян, більшість з них  - з приводу надання медичної допомоги, на адресу
госпіталю надійшло 90 подяк від пацієнтів та їх родичів.
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