Аналітична довідка
про діяльність КНП «Лиманська центральна районна лікаря»
за 2020 рік:
За даними Обласного управління статистики населення Лиманського
району станом на 01.01.2021 року налічує 72675 осіб., із них сільського –
58653 чол., міського – 14022чол., дітей до 17 років - 14986 чол., в т.ч. до 1 року
– 543 чол., обслуговує і надає медико-санітарну допомогу КНП» Лиманська
центральна районна лікарня».
Для медичного обслуговування населення району по штатному
розкладу ЦРЛ на 2020 рік було потрібно – 311,0 чол., занятих штатних посад –
269,0 працює фізичних осіб – 261 чол., в тому числі: лікарів по штатному
розкладу – 67,75, зайнятих посад – 49,5, а фізичних осіб – 48 чол.. Середніх
медичних працівників по штатному розкладу – 113,25, зайнятих штатних
посад – 93,75, а фізичних осіб - 91 чол. В поточному році укомплектовані
вакантні посади лікаря офтальмолога, лікаря отоларинголога, лікаря кардіолога,
існує потреба лікарів- онколога та ендокринолога, а також в 2х медичних
сестрах.
За останній час в лікарні працює багато молодих спеціалістів -лікарів.
Після закінчення інтернатури в КНП «Лиманська ЦРЛ» залишилось за останні
2 роки 8 лікарів, а саме 2 терапевта , 1 хірург, 2 анестезіолога, радіолог,
офтальмолог, ЛОР. Також 7 спеціалістів проходять навчання на інтернатурі та
будуть працювати в ЦРЛ, частка молодих спеціалістів становить до 30%, що
свідчить про високий потенціал лікарні.
Згідно Вимогам НСЗУ на 2020 рік КНП «Лиманська ЦРЛ» укладено договір
з НЗСУ по пріоритетним послугам, якими було передбачено оплату з 1квітня
2020 року по підвищеному тарифу, а саме:
 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних
операцій;
 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
 Медична допомога при пологах;
 Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям;
 Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту
людини;
 Амбулаторна вторинна (спеціалізована) медична допомога дорослим та
дітям включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу;
 Цистоскопія (діагностична) з ендоскопічною маніпуляцією;

 Езофагогастродуоденоскопія (діагностична) з ендоскопічною
маніпуляцією;
 Гістероскопія (діагностична) з ендоскопічною маніпуляцією;
 Колоноскопія (діагностична) з ендоскопічною маніпуляцією;
В 2020 році від НСЗУ отримано коштів всього - 38842590,41 .
Демографічна ситуація:
Чисельність населення Лиманського району станом на 01.01.2020 року за
даними обласного управління статистики складало – 71905 чоловік, а на
01.01.2021 року – 72675 Отже в цілому кількість населення збільшилося на 770
чол..
В 2020 році в пологовому відділенні ЦРЛ народилося 324 немовляти,
проти 305 в 2019 році, смертності до 1 року не було, але 1 дитина народилася
мертвонародженою.
В зв’язку з захворюваністю населення на COVID-19 в 2020 році та
враховуючи введений карантин в лікарні в зв’язку з забороною планового
лікування- кількість пролікованих на стаціонарних ліжках ЦРЛ значно
зменшилося.
До приймального відділення ЦРЛ звернулись за медичною допомогою і
були госпіталізовані - 3 031 чол.
З них:
за направленням лікаря - 1 588
самозвернення - 643
доставлено ШМД – 800
Кількість пацієнтів, що звернулись за медичною допомогою до
приймального відділення і яким була надана амбулаторна допомога - 481
Всього – 3512чол..
Якщо в 2019 році в КНП «Лиманська ЦРЛ» поступило хворих 5656 чол.,
проліковано та виписано 5525 чол., то за 12 місяців 2020 року в стаціонарні
відділення ЦРЛ на лікування поступило 3512, виписано хворих 3581 чол., 114
померло.
На стаціонарних ліжках проведено 61220 ліжко/день. Середнє
перебування на ліжку склало 6,3 діб. Таким чином зайнятість ліжка склала –
124,7, проти - 249,6 в 2019 році.

КНП «Лиманська ЦРЛ» є закладом охорони здоров’я, яка надає
вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. У зоні обслуговування є
населення Лиманського району, а також за само зверненням- мешканці інших
районів, м. Южного та Одеси.
Лікарня виконує свої функції шляхом організації цілодобового надання
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у стаціонарних умовах та
цілодобового надання екстреної медичної допомоги.
До лікарів поліклінічного відділення ЦРЛ здійснено 71014 відвідування
(включно з профілактичною метою), в. т. числі дітьми до 14 років – 7906,
здійснено відвідувань пацієнтів удома – 409.
Лікарня облаштована 4 операційними, 2 в хірургічному відділенні, одна з
яких для проведення лапароскопічних операцій, обладнана відповідною
апаратурою «Карл Шторц», також є в наявності операційна в пологовому
відділенні та операційна в гінекологічному відділенні.
Оперативна діяльність КНП»Лиманської ЦРЛ» за 2020рік:
- Кількисть оперативних втручань (включно поліклінічних) – 2246
- В стаціонарному відділенні ЦРЛ – 1193:
• Операцій на ендокринній системі – 3
• Операцій на мигдалинах – 3
• Операції на судинах – 9
• Операції на органах травлення та черевної порожнини – 233
• Операції пр непухлинних захворюваннях прямої кишки – 20
• Операції на нирках і сечоводах – 3
• Оооперації на передмірхуконковій залозі- 19
• Операції на жіночих статевих органах – 324
• Акушерські операції – 373
• Операції на кістково м'язовій системі – 83
• Операції на шкрірі тапідшкірній клітковині – 123
 Надана термінова хірургічна допомога 183 хворим.
В кабінеті забору та видачі донорської крові є в наявності постійний
запас компонентів крові всіх груп для надання невідкладної допомоги.
В ЦРЛ надається невідкладна допомога в таких областях як кардіологія,
педіатрія, неврологія,травматологія, загальна хірургія, гінекологія, урологія,
отоларингологія, акушерство.
В 2020 році здійснено 175 телемедичних консультувань, що дозволило
скоротити час на доставку хворих в КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» до

фахівців третього рівня в короткий час і отримати консультацію по таким
класам хвороб як: травматологія, нейрохірургія, серцево-судинна хірургія,
пульмонологія, нефрологія, невропатологія, отоларингологія, офтальмологія,
неврологія, акушерство – гінекологія, дитячі захворювання та інші
захворювання.
В Лиманській ЦРЛ застосовуються високотехнологічні методи лікування,
шляхом впровадження лапароскопічних втручань на різних органах і тканинах.
Здійснюється лапароскопічна холецистоєктомія, хірургія діафрагмальних
гриж, маталосинтез переломів, та всі види невідкладної хірургії та
травматологічної допомоги.
При лікуванні травматологічних хворих постійно удосконалюється
методика метало остеосинтезу, що дозволяє зменшити терміни перебування
хворих у лікарні значне скорочення період відновлення;
Програма розвитку паліативної допомоги в Лиманському районі на
2018-2020 роки затверджена рішенням районної ради від 22.09.2017р. № 269 –
VІІ.
Програма розроблена для підвищення рівня якості життя важкохворих
пацієнтів усіх вікових категорій та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами,
пов'язаними із захворюванням, що загрожують життю, шляхом запобігання та
полегшення страждань за рахунок раннього виявлення, ретельної оцінки та
лікування болю та інших фізичних симптомів, а також надання психосоціальної
та духовної підтримки. Надання паліативної допомоги засноване на принципі
поваги до людської гідності та спрямоване на визнання права паліативних
пацієнтів, створення умов для досягнення максимальної якості їхнього життя та
надання практичної підтримки їхнім родинам.
Паліативна допомога є комплексом медичних, соціальних, психологічних
та духовних заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які
мають невиліковну хворобу та членів їх сімей. Головні завдання паліативної
допомоги - позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів
життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, санітарно-гігієнічний
догляд, психологічний супровід, соціальне обслуговування та духовна
підтримка хворого та його родини, як в умовах спеціалізованого медикосоціального закладу, так і вдома.

Згідно даної програми з 1 квітня 2019 року в терапевтичному відділенні
ЦРЛ перепрофільовано 6 ліжок на паліативні, а з 01 грудня 2019 року
додатково перепрофільовано ще 6 ліжок, котрі функціонують і по теперішній
час.
Так на перепрофільовані 12 ліжок в 2019 році госпіталізовано 48 хворих,
виписано з покращенням стану здоров’я 30 хворих, котрими проведено 948
ліжко днів, 18 важкохворих померло. За цей термін перебування на лікування
цих хворих було додатково виділено 200 000 грн. на придбання медикаментів,
та 23 800 грн. на харчування.
В 2020 році за 4 місяця госпіталізовано 62 хворих, котрими проведено 428
ліжко днів.
В 2021 році планується створення паліативного відділення на базі КНП
«Лиманська центральна районна лікарня», а також створення виїзної
консультативної служби паліативна допомога: «ХОСПІС ВДОМА».
Для покращення умов перебування паліативних хворих в сім’ях
планується залучення волонтерів до діяльності з надання паліативних послуг.
Фінансування КНП «Лиманська ЦРЛ» за 12 місяців 2020 року:
Районним бюджетом на фінансування центральної районної лікарні на
2020 рік було передбачено виділити 25 млн. 988 тис. 570 грн., профінансовано
за 12 місяців поточного року – 22 млн. 236 тис. 232 грн. (85,5%), також на
спеціальний рахунок передбачалось виділи – 4 млн. 666 тис. 307 грн.,
використано - 3 млн. 376 тис. 282 грн..
За ці кошти були придбані медикаменти, дезінфікуючі засоби, комплекти
медичного одягу та розхідного матеріалу на суму - 2230212,11 грн..
Також закуплено наступне медичне обладнання:
1.
Спірограф (1шт.) 11550,00
2.
Монітор пацієнта (2 шт.)
188718,00
3.
Насос шприцевий (3шт.)
72600,00
4.
Електрокардіограф (1 шт.) 57700,00
5.
Стіл для огляду (1 шт.) 20990,00
6.
Білітест (1 шт.) 38280,00
7.
Коуголометр (1 шт.) 122200,00

8.
62026,00
9.
10.

Інше (ноутбук (1 шт.), плити газова та електрична (2 шт.)
Набір ларингоскопічний для дорослих (2 шт.) 24089,72
Аквадистилятор електричний (1шт.)
16084,96
Всього на загальну суму: 614238,68

Придбано медикаментів, дезінфікуючих засобів, комплектів
медичного одягу та розхідного матеріалу по програмі протидії
захворювання на короновірусну інфекцію на суму - 2278998,22.
Придбання медичного обладнання по програмі протидії
захворювання на короно вірусну інфекцію на суму - 1199240,00, в тому
числі:
1.
Металеві рамки для дезінфекції 4 шт.
36000,00
2.
Центрифуга
22860,00
3.
Аналізатор критичних станів 365000,00
4.
Кисневий концентратор біомед, кисневий концентратор 8 F5
55430,00
5.
Центрифуга
24705,00
6.
Металеві рамки для дезінфекції 2 шт.
18000,00
7.
Монітор пацієнта 3 шт. 305700,00
8.
Монітор пацієнта 1 шт. 101900,0
9.
Ліжка медичні функціональні 3 шт.
120000,0
10. Дефібрилятор 1 шт.
124985,0
11. Аквадистилятор 17940,0
12. Відсмоктувач
6720,0

На даний час у відділеннях КНП «Доброславська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування» Доброславської селищної ради, Одеського
району, Одеської обл. існує централізована система подачі кисню, а саме рампа
на три балони, кожний з котрих містить 6300 літрів кисню( при потребі одного
хворого 15 літрів в хвилину, розходи становить до 4 балонів кисню за добу).
На кисневій станції в наявності 40 балонів, кисень виходить під високим
тиском, що дозволяє забезпечувати роботу апаратів ШВЛ високого класу (4-5
АТМ). В відділеннях 16 точок виходу кисню та розбудована мережа кисневих
трубопроводів в пологовому, гінекологічному, частини хірургічного та
реанімаційному відділеннях. У відділенні реанімації в наявності 9 точок
виходу кисню, що може забезпечувати киснем 9 хворих, з великим потоком
кисню, більше 20 л на хвилину.
В 2 інфекційних відділеннях (60 ліжок) в наявності 16 кисневих
концентраторів здатних працювати безперебійно протягом тривалого часу.

5 концентраторів потужністю на 10 літрів в хвилину
5 концентраторів потужністю на 5 літрів в хвилину
3 концентраторів потужністю на 8 літрів в хвилин
3 концентраторів потужністю на 20 літрів в хвилину на двох хворих
За рахунок кисневих концентраторів лікарня здатна забезпечити киснем 19
хворих одночасно.
На даний час проведені зміни до існуючого проекту кисневої мережи
трубопроводів, де встановлно 38 централізованих точок виходу кисню.
В лікарні в наявності вісім апаратів ШВЛ, а саме
Високого класу с можливістю не інвазивної ШВЛ
ШВЛ «ЮВЕІТ»
- Т» виробництва Україна США 2019 року з можливість
ШВЛ у дітей та новонародженних.
ШВЛ «НАMILTOL» виробництва Швейцарія
2017 року
Середнього класу
ШВЛ «МОNNAL» виробництва Франція
2011 року
ШВЛ «Блізар»
виробництва Україна
2018 року з можливість
транспортування хворого
Низького класу
ШВЛ «Бріз», виробництва Україна 2008 року
ШВЛ «Фаза – 21», виробництва Україна 2007 року
ШВЛ «Фаза – 8»,
виробництва Україна 2002 року
ШВЛ «Фаза-9», дитячий, виробництва Україна
2007
В наявності джерела без перебійного живлення працюючих на
дизельному паливі, потужністю 12 кВт та 60 Квт, при ввімкненні світла
автоматично включається дизель генератор на 12 кВТ який забезпечую
пологовий будинок, реанімацію та ургентну операційну .
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