Медична рада у Радехівській ЦРЛ
Медустанови району – це дві лікарні (Радехівська ЦРЛ на 205 ліжок і
Лопатинська РЛ на 60 ліжок) з поліклініками на 375 і 65 відвідувань в зміну
відповідно, 8 лікарських амбулаторій ЗПСМ загальною потужністю 355
відвідувань в зміну та 37 ФАПів.

Ці медичні установи надавали медичну допомогу 47792 жителям району, з
них діти до 14 років включно – 8191 осіб (підлітки – 1574) Відповідно ж
дорослих – 38027 осіб (осіб працездатного віку (16-54р.)-27285, пенсійного
– 11649).
За звітний період народилося 396 дітей, показник народжуваності становить
8,29 на 1 тис.народжених дітей живими, в 2015 році народилося – 516 дітей,
показник народжуваності на 1 тис. становить 10,75.
Померло в 2016 році 709 чол., з них сільських жителів – 567, міських –
142,в т.ч. 4 – дітей, з них 3 – дітей до 1-го року життя, 1 – дитина 7 років.
Двоє дітей померло в стаціонарах області, одна дитина на дому
(с.Щуровичі). Показник загальної смертності становить 14.84 на 1 тис.
населення проти 14,62 в 2015 році (абсолютне число померлих в 2015 році –
702 чол.). Природній приріст населення становить – мінус 6,55 проти мінус
3,87 у 2015 році ( в абсолютних цифрах, це означає, що померло на 313 чол.
більше ніж народилося, в 2015 році померло на 186 чол. більше менше, ніж
народилося). Із 705 чол. дорослого населення - померло в працездатному
віці 120 чол., що становить 17% від числа всіх померлих.
В стаціонарах району та області померло 83 чол., в тому числі в стаціонарах
Радехівської ЦРЛ та Лопатинської РЛ – 52 чол. Із всіх померлих проведено
патологічних розтинів – 83.
В структурі смертності:

І-е місце
ІІ-е місце
ІІІ-є місце

ІV-е – місце
V-е місце
V-е місце






2015

2016

хвороби органів кровообігу
неточно визначені стани в
т.ч. старість
новоутвори

54,4%
21,7%
21,1%
9,7%

51,0%
24,8%
24,5%
9,2%

захворювання органів
дихання
нещасні випадки (отруєння,
травми)
хвороби травлення

4,8%

4,9%

3,13%

4,2%

4,0%

3,7%

Найбільше в працездатному віці померло:
від хвороб органів кровообігу відповідно 39 осіб в 2016 році проти 47
осіб в 2015р.;
від новоутворів - 19 чол. проти 20 чол. в 2015 році;
органів травлення – 15 чол. проти 18 в 2015 році;
від нещасних випадків, травм та отруєнь – 25 чол. в 2016 році проти 16
чол. в 2015 році.
Матеріально-технічна база ЛПУ району
Одним з найболючіших питань сьогодення є стан матеріально –
технічної бази. Це будівлі, медичне обладнання та санітарний транспорт.
Протягом 2016 року проведено за рахунок коштів державного, обласного та
місцевого бюджетів:
1. Капітальний ремонт об’єктів Радехівської ЦРЛ по вул.Львівькій, 8 в
м.Радехові. Заміна вікон та дверей.
2. Капітальний ремонт об’єктів Радехівської ЦРЛ по вул.Львівькій, 8 в
м.Радехові. Заміна покрівлі дитячого відділення.
3. Розпочато реконструкцію та технічне переоснащення Нововитківської
сільської лікарської амбулаторії ЗПСМ з впровадженням енергозберігаючих
технологій.
4. Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Сушно
Радехівського району.
5. Встановлено проектно-кошторисну документацію та реконструкцію даху
Радехівської поліклініки.
6. Закінчено реконструкцію акушерсько-гінекологічного відділення.
Також вродовж звітного періоду було придбано апарат електрохірург.
«Надія
–
2»
(23 000
грн.
–
гум.допомога)
та
електрокардіолог ECG80A (9500грн. – гум.допомога)
В районі функціонує 37 фельдшерсько-акушерських пункти, які
забезпечені сумками-холодильниками «Комфорт» для забезпечення
«холодового ланцюга».

Потребує капітального ремонту АЗПСМ с.Корчин, заміна дахового
покриття АЗПСМ с.Сморжів. Із 8 АЗПСМ тільки 5 амбулаторій забезпечені
сан.транспортом.









Виконання річного бюджету
В звітному році від затвердженого бюджету – 30977,0 тис. грн.
виконано – 30933,2, що становить 99,8% від затвердженого бюджету.
Мережа лікувальних закладів
В ІІI кварталі 2017 році заплановано перепрофілювати ФАП
с.Оглядів в амбулаторію загальної практики – сімейної медицини.
Робота медичної мережі
Лікарями амбулаторно-поліклінічних закладів району за 2016 рік
прийнято усього 256857 хворих проти 249502 у 2015 році, тобто
амбулаторний прийом збільшився. З них прийнято з приводу
захворювань140089 проти 133813 в 2015р. Зроблено відвідувань на дому –
10402 проти 10519 в 2015 р. Кількість відвідувань на 1-го мешканця в рік
становить 8,38 проти 8,15 у 2015р.
Середнім медперсоналом прийнято 133436 осіб., з них – 123860 ФАП.
За 2016 рік в стаціонарах району пролікувалось 7438 хворих, померло
– 52. Всіма хворими проведено75274 ліжко днів.
Показники роботи ліжкового фонду:
% виконання Радехів ЦРЛ – 89,2
% виконання Лопатин РЛ – 92,9
По району – 90,6
Середнє число роботи ліжка – 308,1
Середнє перебування хворого на ліжку – 10,
Обіг ліжка – 30,7
Летальність – 0,7

Розгорнуто 62 ліжка денного стаціонару, показник забезпеченості
населення ліжками в денних стаціонарах – 12,97. Проліковано хворих –
1077 проти 1135 в 2015р., середньо ліжко/день – 8,7. В стаціонарах вдома
проліковано 1607 хворих, середньо ліжко/день – 7,2.
Поширеність і захворюваність населення
За звітний період поширеність захворювань становить 1605,4 на 1000
населення (за 2015 рік – 1587,4), а захворюваність 710 на 1000 (а в 2015р. –
701,6).
Під диспансерним наглядом перебувало 22483 особи.
Це загальні показники по закладах охорони здоров’я району.
Який же вклад в роботу закладів охорони здоров’я внесла кожна
служба району?
Акушерсько-гінекологічна служба
В районі на 9,25 ставок акушер – гінекологів, працює – 10 фізичних
осіб, з них 6 акушер-гінекологів мають вищу кваліфікаційну категорію.
В пологову відділенні ЦРЛ за звітний період прийнято 261 пологів,
дітей – 265; 4 – багатоплідних пологів в порівнянні 321 родів, 326 дитини в
2015 році.
Згідно даних РАЦС за 2016 рік народилося 396 дітей.
В гінекологічному відділенні, яке розраховане на 20 ліжок, 10 з них
були закриті на ремонт протягом довгого часу. Процент виконання ліжко
днів по відділенні 100,9 (це тільки на 10 ліжок, які функціонують). По
пологовому відділені ліжко дні не виконуються (для вагітних - 25%,
патологія вагітних – 54,2%)
За звітний період цитологічним обстеженням охоплено жінок - 7123,
що становить 72,6% від плану. З них 1,5 % - неінформативні.
Хірургічна служба
В районі на 7,25 ставки – працює 8 хірургів, з них 3 хірурги мають
вищу кваліфікаційну категорію, 1 – першу, 2 – другу.
За 2016 рік в стаціонарі проведено 410 оперативних втручань,
Хірургічна активність 51,5%, частота післяопераційних ускладнень 1,5%,
проведено операцій при гострій хірургії – 62, післяопераційна летальність –
2. В 2015 році проведено 418 операцій, хірургічна активність 50,1%,
частота післяопераційних ускладнень 1,4%. Післяопераційна летальність
0%. Кількість інкубаційних наркозів – 89 у 2016р., проти 77 у 2015р.
Процент виконання ліжко днів по хірургії – 96,6% проти 96,3 в 2015
році, по травматологічному відділенні – 130,9% (хоча 5 хірургічних та 5
травматологічних закрито у зв’язку з ремонтом).
Терапевтична служба
В районі на 13.0 ставки лікарів – терапевтів працює 17 фізичних осіб, з
них терапевтів дільничних 6,5 ст., працює 9 фізичних осіб.
По терапевтичному відділенні виписано 2687 хворих. Померло 14
хворих. Летальність становить 0,5, процент виконання – 99,0%. Середнє
перебування на ліжку 9,5.
Педіатрична служба

Малюкова смертність становить 7,58% (в 2015р.-7,75%). Померло 3
дітей до 1 р. В районі функціонує 2 відділення (15 ліжок в смт.Лопатин і 20
ліжок в м. Радехів). План ліжко-днів виконано на 74,0% проти 78,9в 2015
році.
Рівень первинної інвалідності дитячого населення становить 27 дітей
або 27,65 на 10 тис.населення, що становить вище середнього обласного
показника – 23.05.
Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу
становить 9,72, показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого
населення – 116,88 (642 – проведено Р.Манту , якщо підлягало 5493).
Середньообласний показник – 201.6
Охоплення вакцинацією новонароджених БЦЖ у пологовому будинку
на 100 народжених живими становить 27,92 (проведено 74 щеплення,
підлягало 265)
Медико-соціальна допомога
В цьому питанні заслуговує на увагу показник первинного виходу на
інвалідність дорослого населення 53,38 на 10 тис. дорослого населення. В
абсолютних цифрах 203 особи.
Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці становить 68,81
на 10тис. працездатного населення, а в абсолютних числах 191 осіб,
середньо обласний показник – 63.87
Онкологічна служба
Представлена 1 лікарем, який працює на 0,5 ставки і виконує
організаційно-методичну роботу і веде облік виявленої патології.
Захворюваність в 2016 р. на онкопатологію збільшилась, 144 випадків
проти 138 в 2015 році. і відповідно на 10 тис.населення становить 301,31
проти 287,37 в 2015 році.
Однак занедбалість онкопатології (всіх локалізацій ІІІ – ІV стадії) в
нашому районі зменшилась і становить 16.67%.
Із вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1 року з
часу встановлення діагнозу 38 особи.
Туберкульоз
Профілактичні огляди населення з метою виявлення захворювання на
туберкульоз (флюорографічне обстеження) становить 15913. Виявлено
хворих на туберкульоз при флюорографічному обстеженні 11 чол.
Контингент хворих з активною формою туберкульозу легень на
кінець 2016 року зріс і становить 37 чол. З них вперше встановленим
діагнозом – 27 чол.. але в цей контингент входить: 23 дорослі, 2 підлітків, 2
дітей.
Смертність від туберкульозу становить 3 чол. проти 5 в 2015 році.
Показник смертності на 100 тис. населення 6,28 проти 10,71 в
минулому році.
Проведення масових акцій
Згідно наказу по Радехівській ЦРЛ №152 від 23.02.2016р. та на
виконання розпорядження голови ЛОДА «Про проведення масових акцій з

профілактики захворюваньу Львівській обл.» , в районі проведено масові
акції з профілактики захворювань, а сааме:
- «Дні діагностики та профілактики глаукоми» - 14.03 – 31.03.2016р.
- «Дні профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів
дихання» - 21.03 – 18.04.2016р.
- «Дні вимірювання артеріального тиску населення» - 16.05 – 30.05.2016р.
- «Дні профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків» - 12.09. –
26.09.2016р.
- «Дні профілактики патологій шийки матки і грудної залози у жінок» 03.10-17.10.2016р.
- «Дні профілактики і раннього виявлення цукрового діабету» - 31.1014.11.2016р.
- «Проведення загальної інформаційно-просвітницбкої профілактичної
кампанії щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію, СНІД з метою
збереження їхнього здоров’та здоров’інших люде. 21.11.-19.12.2016р.
Керуючись доброю української традицією, на Різдво, 08.01.2017р.
трудовий коллектив Радехівської ЦРЛ ходив колядувати по місту – вітаючи
усіх краян з Новим роком та Різдвом Христовим.
Також 13.01.2017 в конференц залі Радехівської поліклініки відбулося
різдвяне свято для дітей. Діти отримали море задоволення, а батьки,
найдорожче, посмішки і радість малят.
Завдання на 2017 рік
У 2017р. ми плануємо:
1. Взяти активну участь у реформі галузі ОЗ з метою максимального
збереження висококваліфікованих кадрів, матеріальної бази
2. Після завершення адміністративної реформи, створення ОТГ.
- Створення в ОТГ центрів ПМСД
- створення консультативно-діагностичного центру поліклініки.
3. Завершити капітальний ремонт ФАПу с.Оглядів та перепрофілювання в
амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
4. Розпочати реконструкцію даху Радехівської поліклініки
5. Посилити контроль за інфекційними хворобами такими як туберкульоз,
гепатит
6. Зміцнити матеріальну базу відділення реабілітації для покращення
оздоровлення населення району.
7. Покращити надання допомоги онкохворим:
- участь в реалізації проекту Світового банку «Онкопревенція – раннє
виявлення раку шийки матки та молочної залози;
- участь в реалізації республіканських та обласних програм по наданню
медичної допомоги дитячому та дорослому населенню району.
8. Залучити не бюджетних коштів для покращення матеріально-технічної
бази (участь у міжнародних програмах PL-BL-UA, робота з благодійними
організаціями).
9. Закінчити реконструкцію та технічне переоснащення Нововитківської
ЛАЗПСМ.

10. Придбати рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочі місця.

