укрлIнА

ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
хлркIвськоi оБллстI
ВИКОIIЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕЕня

вйа| /серпяя

201б

N"

року

'!У

Про робоry КЗОЗ <сJIозiвське ТМО>
у шершому пiврiччi 201б року

<Про
Вiдповiдно до п. 1 власних повновФкень ст, 34 Закону УкраiЪи
мi"це."'самовр"дъання>, Закоrry Украl'ни <Основи законодавства Украrrrи
враховуючи IUIaH ocHoBHIж органiзацiйних заходiв
про охорону
"дороr'"п,
tMOn, зu"пу*u"-l-r iнформацiю дирекmра КЗОЗ <Лозiвське
кЪоЗ пЛоr""u*"
територiальне медгrне об'еднанrrл> Жовюго I.Ю, про ocHoBHi пiдсумки
дiЬ""Ь"ri лiкувально - профiлактичних зашадiв КЗоЗ <<Лозiвське
територiа,rьне меди.{не об'еднання у I пiврiччi 2016 рокр, виконавчий
KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:
1. Взяти до вiдома надаrry iнформацiю директора КЗОЗ <Лозiвське
ТМО> про ocHoBHi пiдсуtики дiяльностi лiкlъа,rьно-профiлактичних закладiв
КЗОЗ <Лозiвське територiальне медичне об'сднання> у I пiврiччi 2016 року>
та робоry КЗОЗ <Лозiвське ТМО>> такою, що провод,Iться на належяому
piBHi.

2. Керiвництву

КЗОЗ

<<Лозiвське

ТМО> (Жовтий I.Ю.) вживати заходи

щодо покращешш якостi надатпrя медичноi допомоги первинною та
вторинного piBHiB, укрiп.lповати матерiально-технiчну базу закладiв та ix
струю)?Еих пiдроздiлiв, постiйно удосконалювати piBeHb професiйноТ
квалiфiкачii медиtдllгх прачiвникiв, покрапý/вати культуру надаtшя медичноi
допомоги.
3, Контроль за виконанIIJIм рiшеr+rя поюrасти на першою заступника
мiського голови Жидкова О.М.

мiськцй голова
жовт!й, 2-25-50
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С.В. Зеленськпй
О.М.Жидков

о,С.Степм
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довцкА
закладiв
пiдryмкп дiяльпосri лirсувально-профiлаrсгпчних
Осповнi
----ло.iuЪr"ого територiяльЕого медичпого об'еднаяня
за б Mic, 2016 року,
як каясль, перrод
Лозiвське ТМО пропраIIювало першi пiвроку Ще,
cTilн овл ення.

ЧисельнiстьнаселенняЛозiвськогорайонУпостlтlовозмеЕшУетЬсяr
на 01 сiчня 20lб р. 96 928 чоловiк,
становить
-'-"протяюм ocTaHHix poKiB мае тенденцiю до

Д"r"Ь"ОЬ"u

""ryччi,
подальшоi стабiлiзацii, a;re вона залишаеться напруженою,
ЗЯдrrо з даними ХOMIAIц\4C на KiHerp 2015 року народжуванiсть у
l5,9 на
Лозiвському районi становила 9,24 на 1тис, населенItя, cMepTHicTb на 1тис, насепення,
1тис. населення, а природне змеЕшення населенrrя 6,б5
По перше: фiнансове становище:
Всього затвердкено по загальному фовду бюджеry дrя лiкувмьних
мiсяцiв 2О16р. 257З5,0 тис,грн,, профiнансовано
зашrадiв на
234б3,0 тис.грн. ( що становить 91% вiд плану),
3а б мiсяцiв загучено позабюджетЕих коштiв б459,1 тис,грн,
Ми не маемо заборгованостi по обов'язкових платежа(. Ведугься роботи з
капiтального ремонту iнфекцiйного koplrycy, стацiонару Щл, полiклiнiчного
вiддiлеrтня фЛ, реалiзуються мiнi-проекrи. Загаьна коrrrгорисна BapTicTb
ремоптних робiт - 3219,3 тис.грн.
Всього за б мiсяцiв були видiленi копrги з мiсцевого бюджету на

-.--

б

насryпнi цiлi:
- Медикаменти - 700,0 тис.грн.
- Лiкарськi засоби дrя пiльговi категорii - 100,0 тис.грн.
- Iнше ( на придбшrrrя лiжок для вiддiлень стацiонарiв, на ремонт
автомобiля) - 75,0 тис.грн.
I{e безулловно значно пйвищило piBeHb медшп{ого обслуювlъання
населення м.Лозова та Лозiвського рйону.
За сприянням Лозiвськоi MicbKoi ради було придбшо набiр
iHcTpyMeHTiB для артроскопii вартiстю 100,0 тис.грн. Завдяки цьому вiдпадае
потреба
наrrравленнi пацiентiв
рiзшлI*шл пошкодженнями та
за<ворюваннями великrоr суглобiв до обласних клiнiк.
Всього за б мiсяцiв було придбаrrо медичного обладнаrтrrя на суму
З46,6 тис.rрн.
Також iнiцiативнi грутrи rю.rтелiв м.Лозова та Лозiвського району
отримаJIи перемоry
обласному KoHKypci мiнi-проектiв розвитку
територiатrьних громад <Разом в майбупrо>. IJe надасть змоry провести
поmчнi та капiтальнi ремонти в закJIадах охорони здоров'я. Кiлькiсть MiHi
проектiв, якi отримzrли перемоry скJIадають 8 одиниць ( вт.ч. б мiнi-проектiв
в сiльськiй мiсцевостi) . Загальlrий обсяг фiнансуванrrя складае 770,8 тис.грн.
( в т.ч, за рахунок копrгiв мiсцевого бюджету - 179,9 тис.грн.).

в

з

в

У сшrадi ТМО працюе

5 лirg,ъшrьно

- центральна райоrтна лiкарня;
- Mlcbкa лrкарня;

- профiласшчrrих

зак;rадiв:
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- вузлова лiкарrrя;
-

ЩIМС,Щ м.Лозова (у ск;lадi - 5 амбулаторiй, l ФАIIiв);
Лозiвського рйону ( у с кладi
12 аuбулаторiй,'i 1 ФАГЦ.

-

- ЩIМС.Щ

вiдвiдуваrrь за змiну,
1990
448 лiжок за 13 профiлями.

потркнiсть стачiонарнюr, закладiв становить
KpiM того при лiкувапьних закJIадirх розmрнуго

252 лiжка денного стацiонару.
За б Mic. 201б року до лiкарiв було зр облено 466 626 вiдвiryваrь, з них
привоry зжворювань 50,2%, Це говорить про задовiльний piBeHb
профiлактrгтrоi робmи лiкарiв цо ведrгь амбулаторний прийом.

з

Захворювань серед населення за б йс 20lбр. становить 1588,4 на
KoжIly тисячУ населеЕIlя' а первиннi зzrхворюваI {Я - 418,7 на ко)Юýr тисяч|
населенI . Щi показниrс.r бiльшi нiж середнi по областi за б Mic 2015 р. Ще
юворить про незадовiльний piBeHb здоров'я населення.
ГIлан профоглядiв на виявrrеr*rя окремих за<ворювань (артерiшrьна
гiперюнй, цукровий дiабеr, ryберкульоз, глаукома, профогляди жiнок)
виконаний, як i у минулому роцi, бiльше нiж на 100Ой.
Онкологiчна занедбанiсть в цiлому дещо збiльrшллася до 11,1% ( у
2015 р. -10,6%) при обласному показнику 1З,9Уо
Треба вiдд,riтип.r досить висоrсай piBeHb cMepTHocTi вiд судrшнrтх

}ражень головного мозку - 66.
Активно використовуеться перес}ъЕий цифровий ф,поорограф, яклй
прд{юе за cyBoplx!{ графiком i мас навантажеlтrIя у середньому до 68 оглядав
на день роботи.
Ана"лiзуючи захворюваrriсть з тимtlасовою втратою працездатностi
треба вiдмiтити зростанюr кiлькостi та тривапостi зл<ворювчrнь у
праIюючю(, а тжож серед{ьоi триsалостi вrлалrсу.
Показник первинЕого виходу на iнвалiднiсть за б мiсяцiв 2016 року
становить 26,7 на 10 тис. осiб працездатного BiKy, за аналогiчний перiод
2015 року BiH становив 25,5 (+1,2Yо'1, обласний lлоказнпк - 22,1, серед районiв
областi - 26,9.
З 152 осiб, визнilнID( вперше iнвалiдами за б мiсяцiв 2016р,, працюючих
- 54 (З5,5%'), у 20|5 -6З-44,7%, непрzrцюючих - 98 (64,5%), у 2015р. -78
55,зуо,
Головним плановим показником дiяльностi стацiонарiв е виконаЕIUl
О/о.
Середня
rшану лiжкО - днiв. В цiлому цей покапник виконаво на 100,86

-

трива;riсть лiкування у основному стабiльна i характерна дIя кожноm
профiлю вiддiлеrтrrя (середня 10,2), а ось летальнiсть дещо висока - це
результат звертання за допомогою У пiзнi с,троки з початку захворiння.
у Bcix закладах лiкуванЕя здiйснюеться згiдно з дiючими стандартами
надаr*rя медичноi допомоги.

,^_

За_I пiврiччя 2016 року в стацiонарi
району пролiковано 8436 хворю<,

з

436 особа.r,л надавалася допомога
у,r"rruru* iнтенсивноТ терапii. ПроведенЬ
одеративню( втручання (у 2015 роцi
972) KpiM того проведеЕо
]!З,!амбrлаюлIпrх
операцiй (за викпоченням екстракцii зубiв) y)ots
]|]]
р. 2082,
1iрllrгiчша< втр}чань виконiшо 75g (2Оl5р, _ 7l9), плановю<
_ _Т"руjч9т*
120 (2015р. - 9а. rI1 цифри говорять про переважIrу долю 86,35%
оперативнID( втр).чань, як крайнiх методiв лiкування де консервативна
терапiя неприпустима.

-

-

-

в

стацiонарi викоц/ються ендоскопiчнi операчii,

що дае змоry
проводити оператrвнi втручанIrя з найменшою травматизацiею. Проведено
16 лапароскопiчнrл< холецистекmмiй, в тому числi 12 тшrанових та
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ургентнi. Розпочато використанЕя обладнанrrя дJя

проведеш{я
артроскопiчнrо< операцiй (ендоскопiчнi втучrшЕя на суглобах), проведено
два оперативнi B,TpJлzrHIrя, В ,травмаmлогiчному вiддiленнi широко та з
успiхом викорисювуеться рiзноманiтвий металост€осиЕтез. Вiдмiчасться
збiльшення хiрургiчноi активностi по Bcix вiддiленнях, всього - З7,З% (З|,|%
- 2015р.).
В акулерсько - гiнекологiчному вiдлiленнi використовусться cplicHe
перебlъанпя MaTepi та датини, проводяться пологи з дрlтсrrьою пiд,гримхою.
За звiтний перiод у вiдцiленнi вiдбулося 325 пологiв (344 - 2015р.), в тому
числi партнерських пологiв 292 (280 20l5p.). Пологiв шляхом операцiй
<<KecapiB розтин> - 59, що становrь l80й вiд зага;rьноi кiлькостi пологiв ( 43
14/% - 2015р.). Пiсляоперацiйних ускладнень не було.
Пологи ведпься згiдно з сl^rаснrлчrи техяологiями, в окремю( пологовю(
залах, що дzrло змоry значно покраtrл.fги якiсть надання мемчнот допомоги

-

MaTepi та

-

дrпrнi.

лiкарн-л< працюють дiагностичнi, протираковi та iншi KoMicii.
Проводяться клiнiчяi розбори та патолоюанатомiчнi конференцii.

При

першому пiврi.тчi поточного року згiдно з планом пiдвищили
квалiфiкацiю 14 лiкарiв та 47 середIiх медиЕIних працiвникiв, пройшли
атестацiю на присво€нIuI чи пiдтвердження квалiфiкацiйноi категорii

У

l3 лiкарiв та З5 середнiх медr+t

rrрацiвникiв.
Нахаль,
роботi лiкувальнrо< закладiв е ще oKpeMi недолiки та
уrrудення, з якими ми постiйно праlчо€мо з метою подальшою покращення
наданIrя медиЕшоi допомоги населенню MicTa та району, дотримzrння правил
деонтологii.
Наrпа мета - це пiдвищення рiвrrя та якостi надання медичноi допомоги
мешканцям лозiвп{ини.
дуже вдячнi Micbкoмy юловi С.В.Зеленському та всьому
депугатському KopIrycy за пороздлil*lя проблем охорови здоров'я та дiеву
пiдтримку наlпоi галузi.

у

ю<

Ми

Щирекгор КЗОЗ <сIIозiвське ТМО>

I.Ю.Жовтпй

