
Аналіз діяльності закладу за І півріччя поточного року,
завдання на наступний період

Діяльність госпіталю у І півріччі 2018 року була спрямована на виконання
директивних  документів  з  питань  медичного  забезпечення  ветеранів  війни,
учасників  антитерористичної  операції,  надання  кваліфікованої  та  ефективної
медичної допомоги згідно стандартів якості і клінічних протоколів; здійснення
координації  діяльності  лікувальної мережі з питань  медичного забезпечення
ветеранів  війни  та  осіб,  прирівняних  до  них  за  пільгами,  учасників
антитерористичної операції. 

Згідно з планом організаційних заходів обласного клінічного госпіталю
ветеранів  війни  на  2018  рік,  у  закладі  проводиться  робота  по  наданню
організаційно-методичної та планово-консультативної допомоги   в лікувально-
профілактичних закладах             області.

Протягом  І  півріччя  2018  року  фахівцями  госпіталю  виконано  
24 виїзди в райони області (перше півріччя 2016 року – 15). 

Число проконсультованих лікарями госпіталю ветеранів зросло з 296 осіб
за перше півріччя 2017 року до 329 в поточному,  водночас,  мешканців села
зменшилось з 194 (65,5%) до 187 осіб (56,8%) за звітний період. 

  Відібрано на госпіталізацію 193 осіб, з них 107 (55,4%) мешканці села, за
перше півріччя 2017 року – 170 та 87 осіб (51,1%) відповідно.

За результатами виїздів внесено 81 пропозицію (перше півріччя 2017 р. –
68), з яких виконано 25 – 30,9% (перше півріччя 2017 р. – 35,3%). 

На  01.07.2018  в  області  проживає  35  738  ветеранів  війни  та  осіб,
прирівняних  до  них  за  пільгами,  чисельність  яких  за  рік  скоротилась  на  
3 305 осіб. 

Відсоток оглянутих ветеранів війни за перше півріччя 2018 року становив
98,4% (перше півріччя 2017 р. – 99,1%),  ветеранів війни  –  сільських жителів
оглянуто на 96,9% (перше півріччя 2017 року – 97,6%).

 Оглянуті  99,3% осіб  з  обмеженими фізичними  можливостями,  які  не
можуть самостійно відвідати лікувальні заклади – 4 506 особи (перше півріччя
2017 р. – 5 072 особи), в тому числі ветерани війни – сліпі на обидва ока, з
ампутаціями нижніх і верхніх кінцівок – 95 осіб (перше півріччя 2017 р. – 102
особи),  яким  виписані  медикаменти  за  пільговими  рецептами,  проведене
лікування у стаціонарах вдома.  Комплексно оглянуто 74,7% (перше півріччя
2017 р. – 76,4 %).

Чисельність  учасників  антитерористичної  операції,  які  перебувають  на
обліку  у  лікувально-профілактичних  та  відомчих  закладах  охорони  здоров’я
становить 9 770 осіб з  них 3 369 осіб – не демобілізованих (перше півріччя  
2017  р.  –  9 329  осіб  та  4 241  особа).  Статус  учасника  бойових  дій  мають  
9 483 особи, статус інваліда війни – 161 особа (перше півріччя 2017 р. – 8 885
осіб та 111 осіб відповідно). 

У лікувально-профілактичних закладах області оглянуто 8 017 учасників
АТО (82,1%), у тому числі 164 особи з обмеженими фізичними можливостями



(89,6%); аналогічний період минулого року – оглянуто 7 345 учасників АТО
(78,7%),  у  тому  числі  132  особи  з  обмеженими  фізичними  можливостями
(100%). Комплексно оглянуто 6 443 особи – 66% (перше півріччя 2017 р. –  
6 146 осіб, 65,9%).  

Амбулаторно  з  випискою  медикаментів  за  пільговими  рецептами
оздоровлено  9  436  ветеранів  війни,  25,3%  від  загальної  чисельності  (перше
півріччя 2017 р. – 10 532 осіб або 25,5% відповідно). Зменшилось охоплення
ветеранів лікуванням у стаціонарах вдома з 35% у першому півріччі 2017 року
до 29,2% за звітний період.

Санаторно–курортне  лікування  отримали  242  ветерани  війни,  що
становить  0,7  %  від  загальної  чисельності  ветеранів  війни  (перше  півріччя
2017  р.  –  238  осіб,  або  0,6%), з  них  особи  –  35  учасники  АТО (14,6% від
потреби), перше півріччя 2017 р. – 54 та 25,8% відповідно.

Для  стаціонарного  оздоровлення  ветеранів  війни в  області  функціонує
693 ліжка у 302 палатах (перше півріччя 2017 р. – 699 та 306 відповідно). У
першому  півріччі  2018  року  відремонтовано  12  з  26  палат,  потребуючих
ремонту  (46,2%  від  потреби)  на  суму  21,9  тис.  грн.  (перше  півріччя  
2017 р. – 8 палат, 44,4% на суму 8,5 тис.грн.).

Стаціонарне  лікування  отримали  5  464  ветерани  війни  (77,8%  від
потреби),  перше півріччя  2017  року  –  7  058  осіб,  або  75,5%.  Реабілітаційне
лікування отримали 129 осіб (93,5% від потреби), за перше півріччя 2017 року –
201 учасник АТО (96,2%). Демобілізовані учасники АТО (2 особи) направлені
на  медико-психологічну  реабілітацію  до  санаторно-курортних  закладів  за
договорами та  рахунок  коштів  Фонду соціального  страхування  з  тимчасової
втрати працездатності.

За  перше  півріччя  2018  року  в обласному  клінічному  госпіталі
проліковано 2 180 ветеранів війни (перше півріччя 2017 року – 2 270 осіб), з
них  23,3  %  –  мешканці  села  (перше  півріччя  2017  року  –  23,26%).
Забезпеченість  госпітальними  ліжками  по  області  становить  64,4  на  10  000
ветеранів війни (перше півріччя 2017 року – 58,9), що відповідає потребі, але
дещо менше державного показника – 72,8.

З початку 2018 року в  обласному госпіталі проліковано та виписано
зі  стаціонару  475  учасників  АТО,  з  наслідками  травм  і  поранень,
отриманих при виконання військового обов’язку, в закладі проліковано 63
особи (аналогічний період минулого року – 503 та 32 особи відповідно).  В
обласному  госпіталі  психологом  проконсультований  423  (І  півріччя  
2017 р. – 571 учасник АТО).

Середньо-обласний  показник  використання  карт-направлень  становить
77,2%, за аналогічний період минулого року – 82,0%, що пов’язано з ремонтом
терапевтичного відділення, який проводиться, починаючи з травня 2018 року.

За  перше півріччя  план  ліжко/днів   по  закладу  не  виконано  –  91,57%
(перше півріччя 2017 р. – 98,8%), область перше півріччя 2017 р. – 95,48 %. 

Середнє  число  днів  роботи  ліжка  становить  155,66  (І  півріччя  
2017 р. – 167,91), область І півріччя 2017 р. – 161,29.

2



Середня  тривалість  перебування  хворого  на  ліжку  зменшилась  з  
 16,87 до 16,43 (обл. п-к – 11,94), обіг ліжка – 9,48 (перше півріччя 2017 р. –
9,87).

Хірургічна активність зросла з 40,72 % за перше півріччя 2017 року до
49,2% в поточному (державний показник за 2017 р. – 53%, область 2017 р. –
56,36%).  Післяопераційних ускладнень не  було,  як  і  за  перше півріччя  2017
року, як і випадків післяопераційної летальності. 

Середня  тривалість  перебування  прооперованого  хворого  на  ліжку
зменшилась і становить 18,75 днів (перше півріччя 2017 р. – 20,0). 

При  лікуванні  ветеранів  війни  широко  використовуються
фізіотерапевтичні  методи.  Охоплення  фізіотерапевтичним лікуванням хворих
зменшилось  –  94,87%  %  (перше  півріччя  2017  р.  –  95,37%),  як  і  кількість
процедур на 1 особу, яка закінчила лікування – 27,45 (перше півріччя 2017 р. –
32,68, державний показник – 20,0).

Охоплення  ветеранів  лікувальною  фізкультурою  менше  минулорічного
рівня – 61,70% (перше півріччя 2017 р. – 67,49%), як і кількість процедур на
одного хворого – 8,87 (перше півріччя 2017 р. – 9,28).

Функціональними  методами  обстеження  охоплені  всі  хворі,  кількість
обстежень на 1 хворого  становить 1,26 (перше півріччя 2017 р. - 1,57), область
-1,3, державний п-к – 2,0.

Кількість аналізів  на 1 хворого зменшилась з 24,14 за  перше півріччя  
2017 року до 23,03 в поточному (обл. п -к – 39,5, держ. п-к – 32,7).  

Зросли  у  порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року  кількість
рентгендосліджень на 100 стаціонарних хворих – 65,0 (перше півріччя  2017 р. –
62,11),  за  рахунок  спецдосліджень  –  6,06  (перше  півріччя  2017  р.  –  5,99).  
Також зросла кількість рентгеноскопій – 5,74 (перше півріччя 2017 р. – 3,79). 

Усього  за  перше  півріччя  2018  року  впроваджено  16  запланованих
методик, усі з обласного плану, що становить 100% ( І півріччя 2017 р. – 23,
100%).

Забезпеченість  закладу  деззасобами  та  миючими  засобами  за  перше
півріччя 2018 року становить 100%. Основними показниками роботи закладу по
дотриманню  санітарно-гігієнічних  та  протиепідемічних  вимог  є  дані
бактеріологічного  самоконтролю.Міською  дезстанцією  проведено  24  аналізи
(перше півріччя  2017 р. – 24) на контамінацію дезрозчинів мікрофлорою. Всі
результати задовільні.

Станом  на  01.07.2018  за  штатним  розписом   передбачено  36,0  посад
лікарів, з яких кількість фізичних осіб – 26 осіб (72,2%), перше півріччя 2017 р.
– 69,4%, державний показник  2017 р. – 73,4%. Укомплектованість фізичними
особами лікарів залишається недостатньою і діагностично-лікувальний процес
забезпечується  за  рахунок  сумісників.  Зайнятими  укомплектовано  90,2%
штатних посад, перше півріччя 2017 р. – 90,2%, (державний показник 2017 р. –
85,8%). Залишаються  не  укомплектованими  посади  лікарів:  методиста,
анестезіологів.  За  звітний  період  укомплектовано  0,5  посади  лікаря-
психотерапевта.
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Атестаційні категорії має 21 лікар, що становить 100% від підлягаючих
атестації, 80% від загальної кількості. Питома вага лікарів з вищою та першою
атестаційними  категоріями  становить  90,5%  серед  усіх  атестованих  (перше
півріччя 2017 року – 90,5%). Вищу категорію мають 13 осіб, першу – 6 осіб,
другу – 2 особи, 5 лікарів не атестовані (перше півріччя 2017 року – 11 , 8 та 5
осіб).  У  штатний  розпис  закладу  з  1  липня  2017  року  введено  та
укомплектовано  0,25  посади  лікаря-нарколога  за  рахунок  зовнішнього
сумісника.

Із 116,5 посад молодших спеціалістів з медичною освітою зайнято 106,5.
Фізичних осіб по закладу 112 чол., що складає 96,1% (перше півріччя 2017 р. –
96,1%, державний показник – 87,3%). 

У закладі забезпечений кваліфікований, неупереджений, об’єктивний та
своєчасний розгляд звернень громадян. Протягом першого півріччя 2018 року
на адресу госпіталю надійшло 8 письмових звернень громадян (перше півріччя
2017 року – 16). Найбільш характерними питаннями, що порушують ветерани
війни є: 

     1) надання спеціалізованої медичної допомоги  - 5  (62,5%), перше 
півріччя 2017 р. – 9 (56,3%); 
          2)  забезпечення медикаментами за пільговими рецептами  – 2 (25%), 
перше півріччя 2017 р. – 1 звернення (6,2%);  
          3) з різних питань  – 2 (25%), перше півріччя 2017 р. – 6 (37,5%). 

За  перше  півріччя  2018  року  на  особистий  прийом  до  адміністрації
закладу звернулось 69 осіб (перше півріччя 2017 р. – 97 осіб). Основні причини
звернень:

1) з приводу надання медичної допомоги - 58 (90,6%), перше півріччя 
2017 – 79 (91,1%);

2) з приводу харчування - 1 (3%), перше півріччя 2017 р. – 0%;
3) з інших питань - 10 (14,5%), перше півріччя 2017 р. – 6 (7,0%).
За звітний період у відділеннях  госпіталю у книгах відгуків та пропозиції

зареєстровано 134 подяки  (перше півріччя 2017 р. – 86).
Скарг  та  заяв  громадян  на  незадовільне  медичне  обслуговування,

неетичну  поведінку,  зловживання  службовим  становищем  не  було.  Питання
роботи  зі  зверненнями громадян  заслухано  на  підсумковій  медичній  раді  за
2017 рік та за І квартал 2018 року.

За рахунок додатково виділених коштів:
1)  проведений  поточний  ремонт  санітарної  та  щитової  кімнати

терапевтичного відділення госпіталю в м. Шостка на суму 100,0 тис. гривень та
проведений поточний ремонт двох палат неврологічного відділення на суму  
64,0 тис. гривень;

2) встановлені засоби дистанційної передачі даних на комерційному вузлі
обліку газу на суму 15,9 тис. гривень;

3) придбані телевізори та кондиціонер на суму 11,0 тис. гривень для палат
ветеранів війни та ординаторської неврологічного відділення;

4) придбано медичне обладнання на суму 100,0 тис. гривень. а саме: 
-  електрокардіограф ВЕ600 – 28,3 тис. гривень;
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- апарат фізіотерапевтичний Радіус-01 – 25,3 тис. гривень;
- апарат фізіотерапевтичний Sonic-Stimu Pro UT 1041 – 37,0 тис. гривень;
-  небулайзер  компресорний  Юлайзер  pro,  з  комплектом  витратних

матеріалів – 9,4 тис. гривень.
За  рахунок  економії  від  проведених  торгів  по  медикаментах  придбані

медичні ортопедичні матраци для кардіологічного відділення закладу на суму
92,3 тис. гривень.

Потребує  заміни  стерилізаційне  обладнання,  є  необхідність  придбання
лікувально-діагностичного  медичного обладнання, персональних комп’ютерів.  

Поступово  в  госпіталі  проводяться  ремонти  стаціонарних  відділень,
покращуються умови перебування ветеранів війни, учасників АТО. Практично
повністю  відремонтовано  неврологічне  відділення,  триває  ремонт
терапевтичного відділення, але існує потреба в проведенні капітального ремонту
інших  відділень  закладу,  в  першу  чергу  хірургічного,  фізіотерапевтичного,
поліклінічного,  потребують  заміни  на  сучасні  метало  пластикові  75  вікон
поліклінічного відділення.

У  цілому  потреба  в  коштах  на  реалізацію  першочергової  потреби  у
проведенні  капітальних ремонтів,  реконструкцій  та  закупівлі  обладнання  для
належного функціонування закладу становить 12990,2 тис. гривень. 

Фактичні  витрати  за  І  півріччя  поточного  року  становили  по
медикаментах 41,71 гривні, по харчуванню – 41,83 гривні (перше півріччя 2017 .
– 50,49 гривні та 41,19 гривні відповідно). 

З  метою  зменшення  навантаження  на  бюджет  постійно  проводиться
робота  по залученню позабюджетних  надходжень.  У першому півріччі  2018
року було залучено позабюджетних надходжень на суму 68,4 тис. гривень, що
становить 0,2% від затвердженого бюджету 32,4 тис. гривень (І півріччя 2017 р.
– 85,2 тис. гривень, 0,6%.

Заступник начальника
госпіталю з медичної частини Т.СКОРОБАГАТА 
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