
 
      Показники роботи за 6 міс.2019р.

КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня»  
№ Показники роботи 6 міс. 2019 6міс. 2018р. Динаміка + / -
п/п
1. Проліковано хворих 1661 1810 -149

в т.ч. дорослих 812 788 24
          дітей 849 1022 -173

2. Померло всього 4 7 -3
в т.ч. дорослих 4 7 -3
          дітей 0 0 0

3. Лікарняна летальність,  % 0,2 0,4 -0,2

в т.ч. дорослих 0,5 0,9 -0,4
          дітей 0 0

4. Проведено  л/д 13659 14294 -635
в т. ч .дорослими 7628 7628 0
          дітьми 6031 6666 -635

5. % виконання плану л/д 94,2 98,6 -4,4
в т. ч .дорослими 100 100 0
           дітьми 97,7 97 0,7

6. Робота ліжка 136,6 142,9 -6,3
в т. ч .дорослого 152,6 152,6 0
          дитячого 120,6 133,3 -12,7

7. Середнє перебування              
хворого на ліжку всього

8,2 7,9 0,2

в т.ч. дорослих 9,4 9,8 -0,4
          дітей 7,1 6,5 0,6

8. Оберт ліжка всього 16,6 18 -1,4
в т. ч .дорослого 16,2 15,6 0,6
           дитячого 17 20,4 -3,4

9. Проліковано мешканців з
ін. міст та місцевостей 133 122 11
в т.ч. дорослих 74 73 1
          дітей 59 49 10

10 Поступило сільських 103 90 13
в т.ч. дорослих 53 55 -2
        дітей 50 35 15

11 Переведено в інші ЛПЗ 33 38 -5
в т.ч. дорослих 23 27 -4
          дітей 10 11 -1

13 Проліковано дітей до 1р 74 86 -12

14 Проконсультовано  на приймальному відділ.:
963 1130 -167

дорослих 424 591 -167
дітей 539 539 0

15. Кількість лікарів 15 16 -1

16. Кількість сер медперсон 39 51 -12



Аналітична довідка за 6 місяців 2019 року 
                                    

В   лікарні  функціонує 100 інфекційних ліжок,  з них 50 дорослих і 50
дитячих. 

Протягом  першого  півріччя  в   стаціонарі   проліковано   1661  хворих
(дорослих – 812хворих, з них 4 померло,  дітей - 849.     Порівняно з звітним
періодом 2018 року кількість пролікованих хворих  зменшилась на 149 осіб
(8,2%), дітей на  173,  дорослих більше на 249 особи.     

Проліковано дітей до 1-го року в дитячому відділенні –  74, що на 12
дітей менше за період 2018р. (86 дітей ).

Робота  ліжка  знизилась  на  8  днів,  в  дитячому  16,  в  інфекційному
відділенні   на рівні нормативу – 152,3. 

Показник середнього перебування  хворих  на ліжку  на рівні минулого
періоду ( 8,2), оберт ліжка становить 16 днів (доросле ліжко – 16 днів, дитяче –
17 днів).

  За 6 місяців  2019р.  хворими проведено  13 659 л/д, з них  7628 л/д в
інфекційному відділенні та  6031 л/д  в дитячому.  Порівняно з аналогічним
періодом   2018  року   загальна  кількість  ліжко-днів   зменшилась  на  9,5%
(635л/дн),  зокрема в дитячому на 9,5% (635 днів). в інфекційному відділенні
на   нарівні минулого року.

Відсоток виконання плану ліжко -   днів   по  лікарні  складає  94,3%
(доросле відділення – 100%, дитяче відділення – 87,7%).

 Переведено  в інші ЛПЗ 33 хворих (2,0%), що 5 осіб менше порівняно з
минулим роком (38 хворих).  

Померло  4  хворих (ВІЛ-інф./СНІД  –  2  особи,гостра  дихальна
недостатність, двобічна пневмонія   – 1, серцево судинна недостатність -1), що
на  3  особи  менше   за  аналогічний  період  2018р.   Лікарняна  летальність
становить  0,2 %.

  Проліковано   133  іногородніх мешканців ( 8,0%), ними проведено  
1216  л/дні,  сільського населення –  87 осіб 5,2%), л/дн. - 889 .                         

    Фахівцями лікарні надається консультативна допомога мешканцям
міста та області. На приймальному відділенні проконсультовано 963 осіб,
(за 6 місяців 2018р. -1130 осіб) зокрема:

- лікарями-інфекціоністами дитячими  - 539 дітей, 
- лікарями-інфекціоністами  - 424 дорослих..
З районів звернулося 103 особи ( дітей - 50  дорослих – 53).
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.


