Звіт про діяльність головного лікаря комунального підприємства
«Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради
за 2018 рік Зими Івана Ярославовича
Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня»
Рівненської обласної ради, як головний лікувально-профілактичний заклад
області, забезпечує високоспеціалізовану (третинну) стаціонарну і поліклінічну
(консультативну) допомогу населенню області на основі досягнень сучасної
медичної науки і техніки, являється базою для стажування, післядипломної
підготовки випускників медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ –
ІV рівнів акредитації. На базі лікарні працює кафедра хірургії навчальнонаукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного
медичного університету ім. академіка І. Горбачевського – керуючий професор
Дзюбановський І.Я., на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії
функціонує Рівненська філія кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПО
Львівського медуніверситету ім. Д. Галицького – керуючий Мельничук А.В.та
на базі обласного центру ортопедії травматології та вертебрології Рівненська
філія кафедри «Травматології, анестезіології та військової хірургії» Харківської
академії післядипломної освіти. Зав. кафедри Ринденко В.Г.
Лікарня одна із перших в області серед лікарень третинної ланки
долучилися до медичної реформи. 14 вересня лікарня пройшла перереєстрацію
і одержала статус комунального некомерційного підприємства.
Ліжковий фонд лікарні становить 675 стаціонарних ліжок та 10 ліжок
денного стаціонару, що розміщені на базі обласного центру захворювань крові
та коагулопатій.
Лікарня володіє ліцензією на медичну практику - безтерміново.
17 вересня 2018 року отримала Сертифікат відповідності вимогам
Державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) “Системи
управління якістю. Вимоги”.
Лікарня в грудні 2018 року пройшла акредитацію і рішенням Головної
акредитаційної комісії МОЗ України підприємству підтверджена вища
категорія.
Заклад приймає участь у виконанні наказу МОЗ України від 17.03.2015р.
№ 150 «Про затвердження Переліку пілотних закладів охорони здоров’я для
впровадження системи діагностично-споріднених груп» (На виконання наказу
МОЗ України від 29.08.2014 р. № 605 «Про затвердження Плану заходів із
впровадження системи діагностично-споріднених груп в Україні») –
встановлена програми М.Е.Doc, по якій проводиться обробка відповідної
інформації із стаціонарних підрозділів лікарні.
Адміністрація і трудовий колектив у своїй діяльності керувались
Статутом / Положенням та директивними документами вищих органів влади.
У звітному періоді колектив лікарні працював успішно. Це підтверджують
основні показники діяльності. Акценти ставились на питаннях зміцнення
матеріально-технічної бази, поліпшення естетичного вигляду (внутрішнього і
зовнішнього) та подальшого розвитку високоспеціалізованої (третинної)
медичної допомоги населенню області.
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Згідно плану основних організаційно-методичних заходів проводились
науково-практичні конференції, засідання медичної ради, засідання ради сестер,
адміністративні обходи структурних підрозділів лікарні, виробничі наради,
тощо.
У лютому місяці у відділенні інтервенційної радіології в рамках проекту
Світового банку відкрився серцево-судинний центр. Завершальною крапкою
його створення став запуск надсучасного ангіографа ”SIEMENS” – аналогічного
якому в Західному регіоні немає. Він дозволить проводити оперативні
втручання хворим з ГКС. Окрім ангіографа, ССЦ отримав також
кардіоваскулярний сканер, монітори, дефібрилятори, сучасний УЗД апарат, 720
стентів. Також Світовий банк профінансував навчання персоналу. Реальна,
практична користь від реалізації проекту Світового банку – це понад півтисячі
прооперованих пацієнтів …
Довгі кілометри за життя – так можна охарактеризувати відкриття на базі
Радивилівської ЦРЛ філії відділення ІТЕМД – по проведенню програмного
амбулаторного гемодіалізу. Відтепер пацієнтам не потрібно буде долати сотні
кілометрів до обласної клінічної лікарні для проведення життєво необхідної
процедури.
Фінансово – економічна та майнова діяльність
На звітний період асигновано 166,4 млн. грн. Фактичні видатки 165,3
млн., тобто лікарня профінансована на 99 % від асигнованої суми.
Залучено позабюджетних коштів 7,3 млн. грн. у т.ч.
- благодійних внесків (власні кошти громадян ) – 177,1 тис. грн.;
- спонсорська допомога – 1,3 млн. грн.;
- гуманітарна допомога на суму – 1,8 млн. грн.
Надані спонсорами медикаменти на суму 3,9 млн. грн.
Вартість 1 ліжко-дня склала (без штучної нирки):
- по медикаментах – 21 грн. 01 коп. ( 2017р. - 18 грн.14 коп.);
- по продуктах харчування – 13 грн. 06 коп.( 2017р. – 8 грн. 42 коп.);
- для ветеранів війни – 60 грн. 38 коп.( за 2017р. – 46 грн. 60 коп.).
Із профінансованої суми на оплату праці працівників лікарні витрачено
110,6 млн. грн., або 66,6%, на медикаменти 34,2 млн. грн., або 20,6%, на
продукти харчування 4,3 млн. грн., або 2,4%, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв 10,5 млн. грн., – 6,1%.
Середня заробітна плата в цілому по лікарні становила 4382 грн., що на
516 грн. більше аналогічного періоду минулого року, але вона значно нижча від
регіональної і загальнодержавної у народному господарстві.
Зарплата лікаря становила – 5777 грн. (+ 613 грн.);
Медсестри – 4336грн. (+ 387 грн.);
Молодшої медичної сестри з догляду за хворими – 3841 рн. ( +559грн.).
У звітному періоді відбулись державні тендерні закупівлі на загальну
суму 96,3 млн. грн. у т.ч. енергоносії – 11,3 млн. грн.(11,45%), медикаменти –
49,8 млн. грн.( 51,1%), на медобладнання 33,4 млн.грн (35,4%)на продукти
харчування – 1,4 млн. грн. ( 1,04%).
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Високовартісне медичне обладнання отримане в 2018 році:
№

НАЗВА

1

Кардіоваскулярний УЗД сканер Vivid S 70

1

Вартість
в гривнях
3125332,2

2

Дафібрілятпр LF 15

3

1593202,5

3

ЕКГ «Юкард-100»

4

196774,5

4

10

1291332,5

1

53016,7

2

52827.3

7

Монітор реанімаційно-хірургічний
ЮМ300 1-10
Експрес аналізатор
кардіомаркерів(Cyroma II)
Тимчасовий зовнішній кардіостимулятор
4427 Easypace
Дефібрілятор Lifepak - 15

1

512772,7

8

Апарат ШВЛ транспортний «Ювент - Т»

2

937564,5

9
10

Реєстратор добової ЕКГ за Холтером
Електрокардіограф «БІОМЕД»ВЕ 300

1
1

38948,00
17640,00

Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Спонсорська допомога
Спонсорська допомога

11

Монітор пацієнта АВРМ 50

1

10080,00

Спонсорська допомога

12

Ангіографічна система АРТІС

1

13

Резервний блок живлення для ангіографа

1

1589876,
72
577828,91

14

Машина мийно-дезинфікуюча

1

479550,00

Кошти міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Кошти міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Обласний бюджет

15
15

1
1

394400,00
3190740,0

Обласний бюджет
Державний бюджет

16

Комбінація світильників хірургічних
Ендоскопічне обладнання із миючою
машиною
Дефібрилятор монітор

1

179909,91

17

УЗД система Affiniti 70

1

1157722,4

18

1

23009580,00

19

Інтервенційна агіографічна системе
Infinix-I Core-800
Відеоендоскопічна система ELUXEO

1

5981300,0

Кошти міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Кошти міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Співфінансування:державн
ий і обласний бюджет
Державний бюджет

20

Система вентиляції операційної

1

589600,0

Обласний бюджет

5
6

Кількість

Кошти

Центр /
Відділення
ІХС та АГ
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
ЦЛСРСР
ОЦХОТ Е та ШКК
ЦЛСРСР
Інтервенційної
радіології
Інтервенційної
радіології
Ендоскопічне
відділення
ОЦТОтаВ
Ценетр
гастроєнтерології
функціональної
діагностики
функціональної
діагностики
Ітервенційної
радіології
Центр
гастроентерології
Операційна центру
ортопедії

Все обладнання введено в експлуатацію і використовується для надання
високоспеціалізованої медичної допомоги населенню області.
За звітний період проведено ремонтно-реконструктивних робіт на
загальну суму 319,72 тис. грн., це в основному відділення гнійної хірургії та
проктології – 71,4 тис. грн., гінекологічне відділення – 246,4 тис. грн. та
відділення пульмонології – 28,6 тис. грн.
Проведена заміна світильників на енергоощадні. LED – лампи тепер
стоять в усіх палатах, маніпуляційних та операційних завдяки чому економія за
рік склала понд 30 %.
Заходи з охорони праці: проведена атестація працівників, які працюють
на дільницях з підвищеною небезпекою (рентгенвідділення, ліфтове
господарство, киснева станція, автогосподарство, ЦСВ), проведені вимірювання
опору ізоляції та контурів заземлення. Проведена повірка АВР, гідравлічні
випробовування та ревалідацію парових стерилізаторів. Також проведено
обстеження будівель, споруд та інженерних мереж. На вищезгадані заходи
використано 61591,00 грн.
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Кадровий потенціал лікарні
На звітний період у лікарні працює 1686 працівників – фізичних осіб
(штатна чисельність посад – 1728,5), з них:
- жінки – 1468 (86%)
- чоловіки – 218 (14%)
- в декретній відпустці – 155 (9%)

Лікарів – 327 фізичних осіб, із них:
- зовнішні сумісники – 14
- лікарі-інтерни – 47
- оголошено доган – 1
- оголошено подяк – 72
10 лікарів мають звання Заслужений лікар України, 13 лікарів мають
звання кандидат медичних наук
Атестовано 272 лікарів – 96% від тих, хто підлягає атестації
198 лікарі мають вищу кваліфікаційну категорію – 79%
24 лікарів має І-шу кваліфікаційну категорію – 12%
23 лікарів мають ІІ-гу кваліфікаційну категорію – 10%
24 – лікарів-спеціалістів – 7%
Лікарів пенсійного віку після 60-ти років – 42 лікаря (13%)
Процент укомплектованості - 98.
Молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою – 672,
атестовано – 518, з них – 99% від тих хто підлягає атестації
- вищу кваліфікаційну категорію мають 438 працівників (83%)
- першу кваліфікаційну категорію мають 60 працівників (11%)
- другу кваліфікаційну категорію мають 20 працівників (6%)
- оголошено подяк – 147
- оголошено доган – 1
Cеред них пенсійного віку після 60 років – 53 (8%)
Процент укомплектованості – 100.
Молодших медичні працівники – 448, із них пенсійного віку після 60-ти
років – 65 (15%)
- оголошено подяк – 46
- оголошено доган – 0
Процент укомплектованості - 100.
В закладі працюють інші працівники – 259
Серед них пенсійного віку після 60-ти років – 51(19%)
Кандидати технічних наук – 1
Процент укомплектованості -100.
- оголошено подяк – 47
- оголошено доган – 0
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Основні показники роботи стаціонарних
центрів та відділень
Одним із пунктів галузевих заходів реалізації державної політики в охороні
здоров’я є максимальне забезпечення обґрунтованості в госпіталізації хворих,
дотримання стандартів обстеження і лікування з метою раціонального
використання найбільш високовартісного ліжкового фонду для надання
високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги населенню області.
Потужність стаціонару у звітному періоді становила 675 ліжок, які
розгорнуті на базі 12 обласних центрів, 5 хірургічних та 5 терапевтичних
відділень. Про ефективність використання ліжкового фонду свідчить наступне.
На стаціонарному лікуванні перебувало 25439 хворих, що в цілому склало
264841 ліжко-днів при плані 232913, процент виконання 113,7%. Усі центри та
відділення з планом виконання ліжко-днів впорались, за винятком центру
мікрохірургії вуха та сурдоневрології – 99% та обласний центру урології та
дистанційної літотрепсії – 92%. Найбільш ефективно працювали ліжка у
гінекологічному відділенні 134%, відділенні ІХС та АГ – 123%,
пульмонологічному відділенні – 116%, неврологічному – 148%, центрі
лікування складних порушень серцевого ритму – 132%, відділення серцевосудинної хірургії – 113%, обласному центрі захворювання крові та коагулопатій –
121%, ЦЛМІХВ – 116%, та відділенні інтервенційної радіології – 130%,
Відділенні ІХС та АГ – 123% та відділені гнійної хірургії та проктології- 123%.
Середні терміни лікування по лікарні становили 10,4 днів (за попередній
період 10,6 днів). Зменшились терміни лікування в центрі ортопедії,
травматології та вертебрології з 11 до 9 днів, відділенні інтервенційної
радіології з 8 до 6 днів, у ревматологічному центрі з 12 до 11 днів що свідчить
про інтенсифікацію лікувально-діагностичного процесу у вказаних структурних
підрозділах. Збільшились терміни лікування хворих у обласному опіковому
центрі з 25 до 28 днів.
Одним із провідних напрямків надання високоспеціалізованої медичної
допомоги є інтервенційна кардіологія.
Так, за звітний період лікарями відділення інтервенційної радіології та
відділення серцево-судинної хірургії проведено:
 коронарографій - 883 хворим ( відділення інтервенційної радіології – 881
хв. + відділенні серцево-судинної хірургії – 2 хворий );
 стентовано коронарних артерій – 541 хворим ( відділення інтервенційної
радіології – 541хворим, відділення серцево-судинної хірургії – 0 хворим ).
У відділенні серцево-судинної хірургії стентовано периферичних судин – 19
хворим.
Імплантовано електрокардіостимуляторів різних модифікацій всього – 86
хворим (відділенні серцево-судинної хірургії – 86 хворим + відділення
інтервенційної радіології – 0 хворим).
На виконання обласної програми боротьби з серцево-судинними та судинномозковими захворюваннями у відділенні серцево-судинної хірургії та
відділення інтервенційної радіології проліковано 1308 хворих.
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Методом тромболізіса при ГІМ успішно проліковано 6 хворих у відділенні
інтервенційної радіології, одного хворого при ішемічному інсульті у відділенні
АІТ (реанімації) , 3 хворих у неврологічному відділенні та 2 хворих при ТЕЛА у
відділенні інтервенційної радіології.
У хірургічних центрах та відділеннях оперовано 9338 хворих, яким виконано
11727 оперативних втручань (за 2017 р. – 8953 і 11351). Хірургічна активність
становить 67,8%, минулого року 66,9. Процент планових оперативних втручань
становить 85%, минулого року – 92%.
Середня тривалість лікування оперованих хворих склала 9 ліжко-днів і
практично тримається на рівні попереднього звітного періоду, а у центрі
лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань - 4,0 ліжко-дня,
відділенні серцево-судинної хірургії – 9,5 ліжко-дня, центрі ортопедії,
травматології та вертебрології – 7,5, відділенні інтервенційної радіології – 3,9
ліжко-дня. Середня тривалість перебування хворих у центрах і відділеннях до
операції становить 1,4 ліжко-дня, що відповідає середньостатистичному
показнику України.
В обласному центрі ортопедії, травматології та вертебрології за звітний
період імплантовано 197 ендопротези кульшового суглобу із них за бюджетні
кошти - 31, за кошти хворих – 166, та ендопротезів колінних суглобів – 18, за
бюджетні кошти – 4, за кошти хворих – 14.
Усі операції по імплантації суглобів виконав завідувач центром к.м.н.
Піонтковський В.К.
Лікарями відділення анестезіології та інтенсивної терапії (реанімації)
проведено 6795 загальних знечулень при різного роду оперативних втручань
(за 2017 р.– 6261). Зросла кількість знеболювання в опіковому центрі – 478
( 2017 р. – 459 ), ЦЛМІХВ з 878 до 892, на проктологічних ліжках + хір.
інфекції з 958 до 1113, відділенні серцево-судинної хірургії з 21 до 74 та у
відділенні інтервенційної радіології з 17 до 335.
У відділенні
інтенсивної терапії екстракорпоральних методів
детоксикації на програмному гемодіалізі перебуває 173 хворих, із них у
Сарненській філії–37 хв. та у створеній і відкритій 19 березня Радивилівській
філії – 14 хворих. Всього проведено 21399 сеансів гемодіалізу (у т.ч. 4640 у
Сарненській філії і 1138 у Радивилівській філії). На диспансерному обліку
перебуває 37 хворих з трансплантованими органами: ниркою – 32,
трансплантованою печінкою – 4, трансплантованим серцем – 1 хворий.
Відділення працює по виконанню ДП “Трансплатологія”, “Гемодіаліз”,
“Перитонеальний діаліз”. Кількість хворих що підпадають під дію програми –
213(173- гемодіаліз, 10- перитонеальний діаліз, 32 – хворі з трансплантованими
органами). Використано за звітний період медикаментів і виробів медичного
призначення на суму – 30,3 мл. грн.
У відділенні нефрології на програмному перитонеальному діалізі
перебуває – 11 хворих, на лікування яких використано розхідних матеріалів на
суму 1,5 млн. грн.
Звернулось за медичною допомогою і госпіталізовано жителів інших
областей, переважно Хмельницької – 69, Тернопільської – 14, Луганської- 11, та
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Донецької - 9 хворих, всього 171 хв. із них найбільше госпіталізовано в
обласний центр ортопедії, травматології та вертебрології – 53, обласний центр
урології – 7, у центр лапароскопічних малоінвазивних хірургічних втручань–13,
відділенні гінекології – 7, у відділенні хірургічної інфекції і проктології – 18 хв.
та у неврологічне відділення – 10 хв. що свідчить про високий рівень надання
медичної допомоги у вказаних відділеннях, та їх авторитет серед жителів
України.
Іноземних громадян звернулось за медичною допомогою – 35 хв.
(переважно Росія – 5, Польща - 3, Туреччина – 3, Англія - 3). Всім надана
високоспеціалізована медична допомога: 9 хворим
стаціонарна, решта
амбулаторна.
У приймальне відділення звернулось 10324 хворих проти 9349 хворих за
попередній рік. Із них без направлення – 53%, доставлені машиною ШМД –
25%. Всім хворим надана спеціалізована медична допомога, із них 51% (51% в
2017р.) госпіталізовано у центри та відділення лікарні. Перебували у
приймальному відділенні понад 2 години 12% хворих (за аналогічний період
попереднього року – 11%).
Найчастіше викликались у приймальне відділення для надання медичної
допомоги хворим : ортопед-травматолог – 2305 (22% від усіх викликів), хірург
гнійної хірургії – 1454 (14%), невролог – 1307 (13%), кардіолог – 1756 (17%),
хірург з центру хірургії органів травлення, ендокринології та ШКТ – 1122 (11
%), торакальний хірург – 707 (7%) хірург-ендоскопіст – 381 (4%), лікар УЗД –
1312 (13 %), анестезіолог-реаніматолог – 327 (3,2 %).
Співпрацюючи з КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф » РОР виїзна екстрена медична допомога надавалась
спеціалістами лікарні за 24-а спеціальностями (15 – хірургічного профілю і 9 –
терапевтичного). Всього здійснено 951 екстрених виїздів (за 2017 р. - 1071).
Найбільше виїздів здійснено лікарями-анестезіологами – 147, пульмонологами
– 76, торакальними хірургами – 78, серцево-судинними хірургами –83,
кардіологами - 70, неврологами - 59 та 45 виїздів у лікарів – ендоскопістів і
24 у бронхологів. Виїзди виконано у 89% до 1 години, у 7% до 2 годин і у 4%
понад 2 години.
Ветеранів та учасників війни проліковано всього 125, що склало 1425
ліжко-днів, пацієнти перебували у спеціально виділених палатах з
покращеними умовами перебування та забезпечувались харчуванням на суму
60,38 гривні на один ліжко-день проти 46,60 грн. за аналогічний період 2017 р.
Цільового фінансування даних категорій хворих не проводилось.
Відсоток стаціонарно пролікованих мешканців районів, що потерпіли
внаслідок аварії на ЧАЄС, які є в той же час і найбільш віддаленими від
обласного центру, впродовж останніх років залишається на стабільному,
запланованому рівні і становить 28%, а у відділенні неврології цей показник
становить 40%, у центрі мікрохірургії вуха та сурдоневрології – 30%, у центрі
ортопедії травматології та вертебрології – 26%.
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Жителів м. Рівне було проліковано – 6758 (28%), Рівненського району-3215
(13%). Найменше було проліковано жителів Млинівського – 2%, та
Демидівського – 1% районів.
Кількість пролікованих сільських жителів лишилась на попередньому рівні і
склала 50,2%. Найбільше було проліковано сільських жителів у відділенні ІХС
та АГ -53%, пульмологічному відділенні – 54% та у відділенні ІТЕМД – 53%.
Результати стаціонарного лікування хворих: з одужанням – 26%, з
покращенням – 71%, без змін – 2,0%, з погіршенням – 0,02%.
За звітний період у лікарні померло 318 хворих, із них у відділенні
анестезіології та інтенсивної терапії (реанімації) – 116 хворих, у відділенні
інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації – 48, центрі
захворювань крові та коагулопатій – 21 хв., відділенні гнійної хірургії та
проктології – 23, центрі хірургії органів травлення, ендокронологі та ШКК – 25,
відділенні інтервенційної радіології – 21, відділенні неврології - 22. Загальна
летальність по лікарні становить 1,25% проти 1,07% за аналогічний період
попереднього року. Загальний процент секцій – 13,8 % із них процент
патологоанатомічних секцій – 8,6%, секції в СМЕ – 6,1% .
Зареєстрований
один
випадок
розбіжності
клінічного
і
патологоанатомічного діагнозів І категорії, таким чином процент розбіжностей
клічного і патологоанатомічного діагнозів склав 3,8%. Випадок розібраний на
клініко-патологоанатомічній конференції.
З метою покращення контролю якості надання медичної допомоги та на
виконання наказу МОЗ України від 28.09.2012 р. № 752 „Про порядок контролю
якості медичної допомоги” всі випадки летальності розібрані на засіданнях
комісії по вивченню летальних наслідків.
Склад хворих в розрізі соціальних груп розприділився наступним чином:
робітники – 11%, працівники сільського господарства – 0,52%, службовці –
13,3%, пенсіонери – 38,0%, школярі та учні н/з І-ІІ рівня акредитації – 3,0%,
медпрацівники – 3,4%.
Діяльність відділення трансфузіології
Залучено донорів - 1936 (за 2017 р. – 2183 донорів) на 247 донорів менше
у зв’язку з відсутністю контейнерів для заготівлі донорської крові у звітному
періоді. Відбір донорів проводиться по групам крові згідно потреб стаціонару
для раціонального поповнення банку крові.
План заготівлі донорської крові виконаний на 98% (заготовлено–993,1 л.
при плані 1010,0 л.).
Заготовлено еритроцитів – 533,0 л. в 2017 – 549,0 л. (-16,0л.)
свіжозамороженої плазми – 380,1л. в 2017 р.- 410,0 л.(- 30,0 л.)
Перелито хворим еритроцитарної маси – 484,8 л, в 2017 р. – 439,7
(+ 45,0 л.). Перелито плазми – 464,9 л. в 2017 р. – 474,6 л.(– 9,7 л.).
Проведено 20 занять по трансфузіології, підготовлено 41 працівник з
питань трансфузіології.
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Стан використання параклінічних підрозділів у лікувальнодіагностичному процесі
Діагностичні служби лікарні працювали із повним навантаженням, що
позитивно вплинуло на результати лікування. На 1 діючий апарат проведено
досліджень:
 ультразвукових – 31199 (2017 р. – 31987) (- 788 );
 ендоскопічних – 5374 (2017 р.-3954) (+1420);
 рентгенологічних – 8400 (2017р.- 8000) (+ 400).
Ці показники на рівні середньостатистичних по Україні.
Відділення клінічної лабораторної діагностики працювало із повним
навантаженням, про що свідчать дані, наведені у таблиці:
Дослідженя
Роки
Всього по
лікарні
На100
відвіду
вань

Всього
лабораторних
досліджень
на 1 хворого
2017 2018
47,7
49,0

Клінічні
дослідження
на
1 хворого
2017 2018
28,3
28,4

Біохімічні
дослідження
на
1 хворого
2017 2018
17,5
18,8

154,2

106,5

40,7

157,6

107,7

43,3

Бактеріологічні
дослідження
на
1 хворого
2017
2018
1,7
1,6
2,9

3,0

Цитологічні
на
1 хворого
2017
0,3

2018
0,25

4,1

3,6

Патогістологічні
на
1 хворого
2017
2018
0,98
0,9
0,51

0,63

Збільшилась кількість біохімічних обстежень за рахунок введення в
практику нових методик на сучасному обладнанні (визначення маркерів
гепатитів, досліджень електролітів, системи гемостазу).
Працівниками відділення функціональної діагностики проведено 1,4(за
2017 р. – 1,2) досліджень на одного стаціонарного хворого і 20,7 на 100
відвідувань (за 2017 р. – 18,8). Динаміка показників обумовлена в основному за
рахунок до госпітального обстеження контингентів що направлялись в обласну
лікарню, зменшення дублювання обстежень а також появою приватних
діагностичних закладів.
Відділення потребує оновлення більшості апаратури, адже існуюча
морально і фізично застарілі.
Показники роботи рентгенологічного відділення:
Роки

Обстежено
хворих всього
31738
32938(+ 1155)

2017
2018

Рентгеноскопії

Проведено досліджень
Рентгенографії
Флюорографії

2732
2338 (- 394)

49196
52233( +3037 )

1067
735 ( - 3320)

МРТ
2339
2337 ( - 2)

Залучено благодійних внесків на суму 544 тис. грн. що на 236 тис.
грн.менше аналогічного періоду попереднього року. Основні проблеми: не
придбані дозиметри, цифровий флюорограф, мультизрізовий комп’ютерний
томограф, систему безперебійного електричного живлення МРТ, тощо.
Основні показники використання фізметодів лікування
Процедури

% охоплення
фізметодами
лікування

Фізпроцедур на
1 хворого
9

% охоплення
ЛФК

Процедур
ЛФК на 1
хворого

Роки
Всього по лікарні
На 100 відвідувань у
поліклініку

2017
42,3

2018
42,4

2017
9,8

2018
10,3

2017
5,6

2018
6,6

2017
9,9

2018
10,0

2,5

2,7

0,3

0,3

0,15

1,14

1,8

1,2

Робота обласної консультативної поліклініки
Обласною поліклінікою надається консультативна медична допомога за
24 спеціальностями. Рівень відвідувань за 2018 рік склав 205134, що становить
240,9 на 1000 населення проти 204126 (239,2 на 1000) за аналогічний період
минулого року. Найвищий рівень відвідувань мешканцями Рівненського–
386,4 на 1000 населення, Гощанського – 317,3, Демидівського – 272,4,
Корецького – 268,4, м. Рівне – 257,4. Недостатньо направлялись хворі з
Сарненського – 123,9, м. Вараш – 139,6, Володимирецького – 147,0,
Млинівського – 173,6, на 1000 населення. По відношенню до районів питома
вага мешканців Рівного становить 25,7% проти 26,4% в 2017 році та
Рівненського району –13,6% (минулоріч 13,1 %). Таке співвідношення
зберігається протягом кількох останніх років.
Первинні відвідування склали 147806, що становить 72,0% від всіх
відвідувань проти 149047 (73,0%) в 2017 році, а повторні – 57328 (27,9%)
проти 55079 (36,9%) за відповідний період минулого року. Найбільше
первинних відвідувань до отоларинголога – 3,4%, хірурга (ОЧП) – 3,4 %,
травматолога – 3,3%, невролога – 3,2%, від загальної кількості первинних
відвідувань по поліклініці.
За рік спеціалістами поліклініки було проконсультовано 78792 хворих за
направленнями лікувально-профілактичних закладів області, що становить
38,4% від всіх прийнятих пацієнтів проти 83098 (40,7%) за відповідний період
минулого року. Проконсультовано хворих без направлень 6244 (3,0%) проти
минулорічних 6544 (3,2%).
Рівень госпіталізованих в стаціонари лікарні через поліклініку склав 9609
(37,7%) проти 10745 (43,4%) минулого року, а мешканіців північних районів
3171, що складає 33,0% (в 2017 році відповідно 3594 та 33,4 %) від всіх
госпіталізованих через поліклініку. Кількість госпіталізованих через поліклініку
сільських жителів - 5120 осіб, що складає 40,4% проти 6290 (58,5 %)
минулоріч.
Одним з найважливіших показників діяльності поліклініки є виконання
функції лікарської посади. В цілому по поліклініці становить 136,2% проти
148,4% в 2017 році. З перенавантаженням працювали лікарі:уролог – 229,1 %,
проктолог -225,9 %, алерголог – 179,7%, отоларинголог – 161,1%.
Функція лікарської посади всіма лікарями поліклініки – виконана.
На контрольний диспансерний облік взято 109 хворих і загальна кількість
становить 5471 осіб (за відповідний період минулого року на диспансерному
обліку перебувало 5675 осіб). Найменше хворих на диспансерному обліку в
кабінетах судинного хірурга – 10, уролога – 10, проктолога – 14, невролога – 10.
Колектив поліклініки справився із плановим завданням по наданню
медичної допомоги населенню із північних контрольованих районів: кількість
відвідувань склала 52113 (26,5%) проти 52947 (25,9%) в 2017 році, а
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госпіталізовано у стаціонари лікарні 3171 (33,0%) проти 3594 (33,4%) у 2017
році.
Завідувачами відділень та провідними спеціалістами управління охорони
здоров’я проводились консультації хворих, котрі були направлені в обласну
консультативну поліклініку з лікувально-профілактичних закладів області,
всього проконсультовано 10703 хворих, що становить 5,2 % від всіх
відвідувань в поліклініку проти 17083 (8,3%) минулого року.
Проведено профілактичних медичних оглядів
16360 особам, що
становить 7,9 % проти 16436 (8,0 %) минулоріч, та здійснено 4072 відвідувань
співробітниками (1,9%) проти 5184 (2,5%) минулого року.
Кількість відвідувань з приводу захворювань в 2018 склало 193621 проти
минулого року 186985 хворих, також є 10 ліжок денного перебування при
амбулаторно-поліклінічному закладі. За рік було проліковано 164 чоловік, з них
сільських жителів - 73. Надавалась консультативна медична допомога
учасникам АТО – 241чол. проти минулого року - 350 чол. З них :
Березнівського – 21 (0,0%), Володимирецького – 1 (0,0%), Гощанського – 2
(0,0), Дубенського – 19 (0,0%), Дубровицького – 11 (0,0%), Здолбунівського –
15 (0,0%), Корецького – 13 (0,0), Костопільського – 17 (0,0%), Млинівського –
10 (0,0%), Острізького – 14 (0,0%), Радивилівського – 3 (0,0%), Рівненського –
84 (0,0%), Рокитнівського – 6 (0,0%), Сарненського – 16 (0,0%), м. Вараш – 1
(0,0%), інші – 13 (0,0%), також була надана медична допомога переселенцям –
23 проти минулого року 83 чол.
Ремонтно-реконструктивні роботи - проведено косметичний ремонт оглядового
кабінету. Придбано на другий та третій поверх поліклініки нові банкетки.
Встановлено двоє нових металопластикових дверей на першому поверсі
поліклініки.
Сума залучених позабюджетних коштів становить 147075 грн. Використані
вони для надання ургентної допомоги стаціонарним хворим та оплату послуг
друкарні по виготовленню облікових форм первинної медичної документації.
Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення
Рівень
відвідувань
кардіологічного
диспансерно-поліклінічного
відділення склав 23267, що становить 27,3 на 1000 доросл. насел., в 2017р. –
22855 та 26,7 відповідно. Найвищий рівень відвідувань мав місце з таких
районів: Зарічненського 37,9 (2017р.- 34,9); Корецького 40,7 (33,6); Острозького
40,2(44,3); Радивилівського 40,8(38,5) на 1000 дорослого населення.
Недостатньо направляють хворих з Володимирецького 21,5(17,0); Сарненського
району 14,9 (16,4), м.Вараш 8,2(11,3). Співвідношення за мотивами направлення
в 2017 – 2018рр. в основному зберігається. Первинні відвідування в 2018 році
склали 20088, що становить 86,3%; в 2017 році відповідно 19505 та 85,3%.
Питома вага повторних звернень – 13,6 (2017 – 14,7%).
За рік було гспіталізовано 689 хворих (2017р. – 948), що складає 2,9% від всіх
відвідувань, в тому числі 453 сільських мешканців, що становить 65,7% від усіх
госпіталізованих. Загалом госпіталізовано більше хворих, ніж було направлено
з метою госпіталізації 689 і 452 відповідно. Зокрема, в кардіологічне відділення
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госпіталізовано 446 хворих, в т.ч. із села 306; в аритмологічне відділення 243
хворих, в т.ч. із села 154.
Колектив відділення справився з плановим завданням по наданню
меддопомоги населению з північних контрольованих районів. Так, кількість
відвідувань склала 6965, в минулому році 6949, питома вага проконсультованих
хворих з північних районів 29,9% (2017р. – 30,4%); госпіталізовано у
стаціонарні відділення лікарні 217 пацієнтів (2017р. – 307).
На диспансерному обліку перебуває 1336 пацієнтів: ІХС-477,
черезшкірні коронарні втручання-141, ГХ -294, ЛГ-42, ТЕЛА- 4, КМП- 95 ,
ВВС-204, міокардит-47, ендокардит-11, перикардит-8, розшаровуюча аневризма
аорти п/о- 3, протезування АК- 10. За 2018р. взято на облік 13 пацієнтів, знято
14.
Дуже важливий показник діяльності поліклінічного відділення – це
виконання функції лікарської посади. В цілому по відділенню він становить
126,8 % (129,8% в 2017 році).
Виконання функції лікарської посади
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

П.І.П.
Горбатюк Н.Р.
Бабенко В.В.
Букшаневич А.М.
Рожанська О.М.
Столярець В.І.
Столярська Н.А.
Федорова Н.С.
Всього

Зайнято
посад
1
1,0
1,0
1,0
0,5
0,75
1,0
6,25

План

Прийнято

3996
3834
3708
1395
2067
3348
18348

994
4629
5078
4289
1562
2617
4098
23267

ФЛП
%
115,8
132,4
115,6
111,9
126,6
122,4
126,8

Робочі дні
199
222
213
206
155
159
186
1340

Всього за звітний період у відділенні проведено 8285(2017р-8586)
функціональних обстежень: ЕКГ – 5526 (2017р-5502), ЕХОКС – 2759 (2017р3084), функція лікарської посади 198,1%( 2017р.-239,4%).
Підліткове відділення
Основним показником амбулаторно-поліклінічної роботи підліткового
відділення є кількість відвідувань до лікарів спеціалістів. Так за рік кількість
відвідувань склала – 21749 або 459,5 на 1000 підлітків (за 2017 рік – 19709 або
409,6 на 1000 підлітків ).
Кількість відвідувань до спеціалістів представлена в таблиці:
Лікарі
Кардіолог
Хірург
Невролог
Отоларинголог
Офтальмолог
Травматолог
Уролог
Гастроентеролог

Кількість
відвідувань
2671
2270
3450
3039
3059
4156
2644

% виконання функції
лікарської посади
101,6
99,1
106,9
129,8
107,1
95,5
109,9

Лікарями відділення заповнено 4346 актів обстеження стану здоров’я
призовника, видано 5 заключень, на стаціонарне обстеження та лікування
направлено 190 призивників.
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З метою здійснення керівництва і контролю за діяльністю військоволікарських комісій, утворених в районах та містах обласного значення утворено
військово-лікарську комісію Рівненського ОВК Розпорядженням голови
Рівненської ОДА від 19 січня 2015 року № 9 „Про утворення військоволікарської комісії Рівненського обласного військового комісаріату” та
Розпорядженням голови Рівненської ОДА від 10 березня 2016 року „Про
внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
19 січня 2015 року № 9”, в склад якої включені лікарі-спеціалісти відділення
Відповідно до наказу управління охорони здоров’я від 12.02.2016 року
№ 42 „Про контроль за винесенням експертних рішень ВЛК районних
(міського) військових комісаріатів області” в першу п’ятницю місяця в
Рівненському ОВК проводиться засідання обласних лікарів-спеціалістів, які
проводять перевірку винесених рішень ВЛК районних (міського) військових
комісаріатів щодо військовозобов’язаних непридатних до військової служби за
станом здоров’я. Наказом управління охорони здоров’я від 7 травня 2018 року
№215 «Про перевірку рішень щодо приписки юнаків” передбачена організація
роботи лікарів-спеціалістів відділення для проведення контролю за
обґрунтованістю прийнятих рішень районними (міськими) комісіями з питань
приписки стосовно призовників звільнених від призову за станом здоров’я.
Лікарі-спеціалісти відділення залучаються для медичного огляду
призовників, кандидатів до вступу в вищі військові навчальні заклади і біля 4-х
місяців щороку (весною та восени) працюють на ОЗП м. Здолбунів та в
рай(міськ)військкоматах області шляхом планових виїздів.
Наказом управління охорони здоров’я від № 147 від 21 березня 2018 року
„Про організацію та проведення контрольного медичного огляду призовників
під час весняного призову 2018 року” передбачена організація роботи лікарівспеціалістів для проведення контрольного медичного огляду громадян в
районних (міському) військових комісаріатах перед відправленням їх на
обласний збірний пункт, медичного огляду громадян призваних на строкову
військову службу на ОЗП перед відправленням їх до військових частин,
кандидатів з числа цивільної молоді, які виявили бажання щодо вступу у вищі
військові навчальні заклади, перевірка законності прийнятих рішень районними
(міськими) призовними комісіями щодо звільнення призовників від військової
служби за станом здоров’я.
Відділення приймає активну участь у виконанні державних та обласних
галузевих програм Розпорядження голови Рівненської обласної державної
адміністрації від 20.09.2015 року №554 «Про обласну програму військовопатріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах
України
та інших військових формуваннях на 2016-2020 роки», яким
передбачено контроль за диспансеризацією юнаків 15-16-ти річного віку,
за якістю лікування осіб призовного віку, які за станом здоров’я визнані
такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду та
забезпечення обласного збірного пункту та призовних дільниць військкоматів
інструментарієм, медичним та господарським майном необхідним для
медогляду громадян.
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2 жовтня 2018 року лікарі-спеціалісти провели інструктивно-методичний збір
з районними(міськими) лікарями-спеціалістами, залученими до проведення
медичного огляду призовників, на якому проаналізовано помилки допущені
лікарями-спеціалістами під час весняного призову 2018 року та намічені заходи
по покращенню медичного огляду призовників під час чергового призову
2019 року.
Фінансування та використання
коштів державних і регіональних програм
(кошти
які виділені та використані
призначення та розхідних матеріалів)

для

придбання

медикаментів,

виробів медичного

1. Бюджетна програма КПКВ 2301400: «Централізована закупівля ендопротезів
і наборів інструментів для імплантації » - 1818132,46 грн.;
2. Державна програма лікування «Розсіянного склерозу» наказ МОЗ України
від 30.12.2011 року № 1019 – 2727161,04 грн.;
3. КПКВК2301400 ”Загальнодержавна програма боротьби із онкологічними
захворюваннями” - 3222181,65 грн.,
4. КПКВК2301400 лікування “Хронічної мієлоїдної лейкемії”- 4316402,10 грн.
5. Програма лікування „ Гемофілії ”, наказ МОЗ України від 30.12.2011 р. №
1019 – 14623580,14грн.;
6. Бюджетна програма КПКВ 2301400: „Централізована закупівля виробів
медичного призначення для закладів охорони здоров’я для лікування хворих із
серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями “(медикаменти)1700927,33грн.;
7. Бюджетна програма КПКВ 2301400: „Централізована закупівля виробів
медичного призначення для закладів охорони здоров’я для лікування хворих із
серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями “8840927,60 грн.;
8. Програма по лікуванню легеневої артеріальної гіпертензії – 508004,00грн.;
8. Обласна програма надання нефрологічної допомоги хворим (перитонеальний
діаліз) – 1494517,27 грн.
9. Програма по трансплантології – відділення ІТЕМД (гемодіаліз +
трансплантати) – 1878547,02грн.
10.Бюджетна програма КПКВ 2301280 « Централізована закупівря виробів
медичного призначення для лікування хворих
хворобою Гоше » 13780667,44грн.
Науково-практична діяльність
Черговим надбанням лікарні у минулому році стало впровадження
новітніх технологій у лікувально-діагностичний процес, участь фахівців у
науковій роботі та розповсюдженні передового досвіду через засоби масової
інформації. Протягом року кварталів впроваджено 25 новітніх методик і
технологій
переважно
відділенням
рентгенології–4,
кардіологічним
диспансерно-поліклінічним відділенням - 4, Центром гастроентерології – 6 та
відділенням УЗД - 2. Надруковано 3 статі у «Медичному віснику +», три
виступи по телебаченню (канал РТБ). Впроваджено три раціоналізаторські
пропозиції всі – Піонтковський В.К.
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Спеціалісти лікарні брали активну участь у з’їздах, симпозіумах,
науково-практичних конференціях, тощо, що проводились на міжрегіональних,
державних та міжнародних рівнях.
Робота відділу автоматизованих систем управління
Силами відділу в співпраці з інформаційно-аналітичним відділом медичної
статистики були видані збірник показників роботи лікарні за 2017 рік,
три квартали 2018 року та оперативна статистична інформація про діяльність
підприємства за 2018 рік.
Відповідно до наказу МОЗ України від 17.03.2015 року № 150 «Про
затвердження Переліку пілотних закладів охорони здоров’я для впровадження
системи діагностично-споріднених груп», в рамках реалізації субкомпоненту
«Запровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров’я на
основі ДСГ», продовжується робота по введенню форм 066/о в програмний
модуль M.E.Doc «Реєстр звітів МОЗ» та відправка їх в Міністерство охорони
здоров’я України.
Згідно наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації № 392 від
15.11.2016 року «Про забезпечення відкритості інформації щодо наявних
лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти»
проводиться постійне (1 раз в 7 днів) оновлення інформації щодо залишків
лікарських засобів та медичних виробів на сайті eliky.in.ua та інформаційних
стендах лікарні.
Відділ АСУ приймав участь у створенні формулярної системи
забезпечення лікарськими засобами закладу.
Продовжується подання інформації до Державного експертного центру
МОЗ про побічну дію ліків за допомогою автоматизованої інформаційної
системи з фармаконагляду (АІСФ).
З липня розпочалися роботи по монтуванню серверного обладнання до
серверної шафи та налаштування сервісів.
В грудні 2018 року розпочався перший етап збору інформації по центрах
та відділення закладу для наповнення МІС “Доктор Елекс”, та подальшого
впровадження її в лікарні.
За звітний період виконані наступні заплановані заходи:
- здійснення експлуатації технічних та програмних засобів автоматизованих
систем, внесення змін в програмні коди (АРМ «Ургентні хворі», АРМ
«Статистика» ін.);
- організація проведення ремонту та технічного обслуговування засобів
автоматизованих систем, у тому числі по угодах із спеціалізованими
організаціями («Неотек», ТОВ «Інфосистема-Рівне», «Малтітек»);
- здійснення обробки інформації лікарні в установлені терміни;
- забезпечення разом з медичними працівниками лікувального закладу
функціонування автоматизованих систем;
- забезпечення структурних підрозділів необхідною інформацією, яка отримана
внаслідок функціонування автоматизованих систем;
- підготовка та представлення, в установленому порядку річних
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квартальних, місячних звітів лікарні;
- проведене попереднє проектування та наближена оцінка вартості побудови
оптичної мережі для зв’язку між будівлями і підрозділами лікарні;
- переведений збір інформації з дискетної на flech – носії;
- оновлення інформації на сайті лікарні.
Для подальшого ефективного функціонування відділу необхідно:
 придбати нову комп'ютерну техніку;
 придбати ліцензійне програмне забезпечення;
 прокласти локальну мережу;
 створити нові автоматизовані робочі місця.
Про виконання заходів цивільного захисту
Керуючись вимогами законів України «Про Цивільну оборону України»,
«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру», наказу МНС України від 23.04.2001 р. № 97 «Про
затвердження Порядку здійснення підготовки населення на ОГД до дій при
виникненні НС техногенного і природного характеру» та виконуючи
«Організаційні вказівки щодо навчання населення з питань ЦЗ», керівний та
командно – начальницький склад, працівники КЗ «Рівненська обласна клінічна
лікарня» не допустили виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті.
На виконання вищезгаданих нормативних документів проведені наступні
заходи:
Навчання із активом (старшими сестрами медичними, сестрамигосподинями) структурних підрозділів закладу про дотримання вимог Закону
України «Про боротьбу з тероризмом». Керівників структурних підрозділів
ознайомлено з алгоритмом дій посадової особи при отриманні інформації про
вчинення (загрозу вчинення) діяння з ознаками територіального акту, а також із
першочерговими діями у разі виявлення ознак вибухового пристрою
(вибухонебезпечного предмету).
Уточнено «План дій органів управління і сил ЦЗ КП РОКЛ щодо
запобігання і ліквідації НС ЦЗ на особливий період» з визначеними додатками з
метою завчасної підготовки до захисту від наслідків НС, зниження втрат,
створення умов для підвищення стійкості роботи.
Оновлено стенд по техногенній безпеці в адміністративному корпусі.
З метою інформаційно-роз’яснювальної роботи з працівниками закладу
щодо порядку дій при виявленні ознак вибухового пристрою по всіх
структурних підрозділах розповсюджено відповідні плакати.
Проведено навчання спільно з представниками ГУ ДСНС в Рівненській
області по евакуаційних заходах із залученням КЗ «Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» РОР та підрозділів Головного
управління національної поліції України у Рівненській області.
В підприємстві наявний резерв лікарських засобів та медичних виробів на
випадок надзвичайних ситуацій терміном на 5 днів та функціонують три
автономних джерел електропостачання.
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Лікарня забезпечений ЗСЦЗ яка розрахована на 300осіб, що забезпечує
18% від працюючих та 27% від найбільшої робочої зміни (1100 працівників).
Розроблено та затверджено зведений кошторисний розрахунок на
дообладнання захисної споруди цивільного захисту та приміщень
пристосованих під протирадіаційне укриття на загальну суму 775000,00 грн.
Проведено комплексну перевірку стану запасних виходів по всіх
підрозділах закладу.
Про роботу лікарсько-консультативної комісії
В кабінеті Л К К зареєстровано:
всього відвідувань
з них по експертній оцінці
протокольні рішення ЛКК
заяви

9425
7654
1607
164

Із оглянутих хворих направлено на консультації в НДІ міст Києва, Одеси,
Львова, Харкова, Дніпра – 450 хворих. Направлено в реабілітаційні центри за
межі області – 71 хворих. Визнано працездатними і виписано до праці 113
пацієнтів.
Реабілітація хворих в Корецькій фізіотерапевтичній лікарні.
Із отриманих 60 путівок направлено:
Поліклінікою
Стаціонарними центрами та відділеннями

−
−

33
27

Використання путівок в розрізі соціальних груп та по профілях:
Назва структурних
підрозділів
Ревматологія
Травматологія
Неврологія
Поліклініка
Всього

Робітни
ки

Працівники
с/господ.
-

2
2
4

Службовці
1
2
4
7

Непрацюючі
4
2
8
18
32

Інваліди
1
1
3
5

Пенсіонери
1
4
1
6
12

Всього
6
7
14
33
60

Про направлення хворих у реабілітаційні центри України:
(з направленнями Дирекції фонду соціального страхування і охорони здоров”я )
Прац.
Не
Робіт
Назва центрів
СлужІнваНепра
Учні
Пенсівикорис
сільськ
реабілітації
бовці
ліди
цюючі
(діти)
онери
-ники
тані
господ.

Всього

Корець
Ужгород
Солотвино
Сан. “Авангард” і
“Дніпровський”
Сан. “Поляна”

4
2
3

-

7
11
8

5
12
2

32
10
3

-

12
5
3

-

60
40
19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Сан. «Пирогова»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сан. ”Аркадія ”
Сан. “Хмільник”
Любінь Великий
Сан.“Черче”
Сан. “Лаванда”
Сан.”Лісова пісня”
Сан. “Карпати”
Сан. ,,Жовтень,,

1
-

-

3
5
-

-

-

-

-

-

1
3
5
-
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Сан. ,,Лермонтовський,,
Сан. «Алмаз»
Сан. «Куяльник »
Сан. «Конвалія »
Сан «Шаян »
Сан «Миргород»
Сан. « Конач Заспа»
Всього

10

-

1
1
37

19

45

-

20

-

1
1
131

Із загальної кількості виданих експертних документів – 7370 видано 6476
листків непрацездатності, що свідчить про ефективне використання обласної
лікарні для лікування та реабілітації працюючого населення області.
Для потреб лікувальних закладів області із складу видано – 153090
бланків листків непрацездатності, залишок 212010.
Проведено 4 семінарських заняття з головами ЛКК та МСЕК області, та 3
заняття з лікарями-травматологами, неврологами, хірургами.
Спільно із спеціалістами ФСС з ТВП проведено виїзди у ЛПЗ м. Рівне,
м. Сарни, м. Вараш, м. Костопіль з метою перевірки стану ЕТН та
обґрунтованості видачі листків непрацездатності.
Розгляд скарг, заяв та звернень
В канцелярії головного лікаря зареєстровано 1677 письмових та усних
звернень громадян, із них заяв – 1670, скарг – 5 подяк – 2
По змісту:
Зміст
Про надання допомоги в лікуванні та обстеженні
Скарги
Про направлення у МСЕК
Подяки
Інші питання

Кількість
1486
5
2
184

Всі заяви розглянуті адміністрацією у терміни відповідно до чинного
законодавства.
Аналіз скарг по суті
За звітний період у канцелярії головного лікаря зареєстровано дві скарги:
1. Скарга на дії лікаря поліклініки Холод Н.С. визнана необґрунтованою;
2. Скарга на дії лікаря обласного центру урології Матвіюка А.А. визнана
необгрунтованою.
3. Три скарги Сребнюка С.П. жителя міста Рівне на лікарів та медичний
персонал неврологічного відділення визнані необґрунтованими.
Завідувачам центрів, відділень та інших структурних підрозділів лікарні
виконуючи Указ Президента України від 07.02.2008 р. № 109 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування» слід постійно тримати на контролі та
проводити роботу серед персоналу підпорядкованих підрозділів з метою
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попередження причин для скарг від пацієнтів які перебувають як на
стаціонарному так і на амбулаторному лікуванні.
Висновок
Колектив лікарні, як головне лікувально-профілактичне підприємство
області, незважаючи на постійне недофінансування, з основними завданнями
2018 року успішно впоралося.
Основні завдання колективу на наступний звітний період
Основною метою діяльності комунального підприємства "Рівненська
обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради (далі – Підприємство), як
головного лікувально-профілактичного підприємства області, є забезпечення
високоспеціалізованої (третинної) лікувально-діагностичної, консультативної
медичної допомоги населенню області на основі досягнень сучасної медичної
науки та техніки.
Підприємство співпрацює з провідними науково-дослідними установами
України, а також являється базою для навчання та підвищення кваліфікації
лікарів і молодших медичних спеціалістів.

На наступний 2019 рік в лікарні заплановано :
1.

Удосконалення системи управління матеріальними та фінансовими
ресурсами Підприємства з метою максимального скерування видатків на
потреби пацієнта.
2. Постійне залучення позабюджетних джерел фінансування Підприємства.
3. З метою забезпечення своєчасної допомоги пацієнтам з гострим
коронарним синдромом, створити Кардіологічний центр на базі
Сарненської центральної районної лікарні, як філії комунального
підприємства "Рівненська обласна клінічна лікарня" .
4. Створити блок гіпербаричної оксигенації (оксигенотерапії) для надання
адекватної допомоги хворим при гострих отруєннях, включаючи чадний
газ, опіках, цукровому діабеті, гострій серцевій та патології нервової
системи, гінекологічних захворюваннях.
5. Для подальшого запровадження малоінвазивних хірургічних втручань в
гінекології
придбати
та
обладнати
гінекологічну
операційну
лапароскопічною стійкою.
6. З метою запровадження сучасних рентгенологічних методик в хірургії
біліарної системи придбати рентгенівську хірургічну стійку типу С-дуга.
7. Провести ремонт у гінекологічному відділенні.
8. Провести ремонт всіх підрозділів операційного блоку.
9. Провести ремонт приміщення моргу.
10. Максимальне
розширення
заходів,
спрямованих
на
економію
енергоресурсів та запровадження режиму енергозбереження (заміна всіх
вікон та джерел освітлення на енергозберігаючі).
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11. Провести ремонт дорожнього покриття на території, належній
Підприємству.
12. Відремонтувати ліфти корпусу № 1 та підтримувати їх у робочому стані.
13. Провести заходи по оптимізації харчування хворих.
14. Виготовлення проектно-кошторисної документації на оновлення фасадів
корпусів Підпрємства.

Головний лікар

Зима І.Я.
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