
Показники роботи
КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР

за   2018 рік

№
Показникироботи

2018 2017
Динаміка + / -

п/п

1.
Пролікованохворих 3563 3665 -102
в т.ч. дорослих 1559 1484 75
дітей 2004 2181 -177

2.
Померло всього 10 7 3
в т.ч. дорослих 10 7 3
дітей   0

3.
Лікарняналетальність,  % 0,3 0,2 0,1
в т.ч. дорослих 0,6 0,5 0,1
дітей 0 0 0

4.
Проведено  л/д 28872 29558 -686
в т. ч .дорослими 15505 15288 217
дітьми 13367 14270 -903

5.
% виконання плану л/д 99,6 101,9 -2,3
в т. ч .дорослими 101,7 100,2 1,5
дітьми 97,2 103,8 -6,6

6.
Робота ліжка 288,7 296 -7,3
в т. ч .дорослого 310,1 305 5,1
дитячого 267,3 285 -17,7

7.

Середнєперебування  
хворого на ліжкувсього

8,1 8,1 0

в т.ч. дорослих 10 10,4 -0,4
дітей 6,7 6,5 0,2

8.
Обертліжкавсього 35,5 36,6 -1,1
в т. ч .дорослого 31 29 2
дитячого 40,1 43 -2,9

 

Проліковано з іншихміст 
та місцевостей

272 219 53

в т.ч. дорослих 156 116 40
дітей 116 103 13

10
Поступило сільських 216 143 73
в т.ч. дорослих 130 82 48
дітей 86 61 25

11
Переведено в інші ЛПЗ 77 76 1
в т.ч. дорослих 56 44 12
дітей 21 32 -11

13 Пролікованодітей до 1року 172 217 -45

14.

Проконсультовано на
приймальномувіділенні

ВСЬОГО
2123 1913 210

дорослих 1125 897 228
дітей 998 1016 -18

15. Кількістьлікарів 16 16 0

16.
Кількістьсереднього 
мед.персоналу

47 52 -5



Аналіз показників
в КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР

за  2018р.

В   лікарні  функціонує 100 інфекційних ліжок,  з них 50 дорослих і 50 дитячих. 
В   стаціонарі   проліковано   3563  хворих (дорослих  –   1559   хворих,

з  них  10  померло,   дітей  -  2004).  Порівняно  з   2017  роком   кількість    хворих
зменшилолось на 102особи  (2,9 %) , в  т.ч.  дітей менше на 177, дорослих зросло на
75 осіб.

 Проліковано дітей до 1-го року в дитячому відділенні – 172 (8,6%),  порівняно 
з минулим роком  менше на 45 дітей ( 2017р. – 217 дітей).

В 2018 році робота інфекційного ліжкаменше на 1,3 дні порівняно з 2017р., 
( 288,7 проти 296 в минулому році).
Хворими проведено 28 872 ліжко-дні: 

 - інфекційному відділенні – 15 505 л/дн. (2017р. -  15288л/дн)
- дитячому  - 3 367л/дн. ( 2017р. - 14270 л/дн). 
Порівняно з  2017р. загальна кількість ліжко-днів  нижче на 2,4% (686 л/днів):  

- доросле відділення –  більше на 217 л/день (1,4%)

- дитячому – менше  на 903 л/дня  (6,7 %).

Показник середнього перебування  хворих  на рівні минулого року (8,1 проти
8,1 в 2017р.)    оберт ліжка становить 35,5,  (доросле ліжко – 35,5 дні, дитяче – 36,6
дні).

Переведено в інші ЛПЗ 77 хворих (2,2%), що на на рівні  з минулим роком.  
Проліковано  хворих з області та іногородніх –272 осіб (7,6%), в 2017 році - 

219 осіб (6,0%), з них  30  іногородніх мешканці ( 0,8%), сільських  жителів  - 
208(5,8 %): дорослих – 122 особи (7,8%), дітей – 86 (4,3%).

Померло10 хворих , що на 3 особи більше ніж  в 2017р. (7 хворих).
Летальність   становить  0,3 %. Всі померлі – дорослі. Причина смерті: 8 

випадків   ВІЛ-інфекція/СНІД,  2 – цироз печінки.  
Фахівцями лікарні надається консультативна допомога мешканцям міста та 

області. На приймальному відділенні проконсультовано2123 осіб,  що на 10,3% 
більше минулого року( 1913), зокрема:

- лікарями-інфекціоністами дитячими  - 998дітей,
- лікарями-інфекціоністами  - 1125 осіб.
З районів звернулося  93 особи.
Інфекційні  хворі  госпіталізуються  цілодобово  за  направленнями  лікувально-

профілактичних  закладів,  всі  планові  ліжка  працюють  ритмічно.  Відмов  від
госпіталізації  інфекційним  хворим  не  було.  В  структурних  підрозділах  лікарні
регулярно  проводиться  робота  по  підвищенню  культури  обслуговування  хворих,
запобіганню конфліктних ситуацій.

 Директор                                      Волгіна С.І.


