Звіт
головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я районного
територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна
лікарня», що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Дергачівського району Харківської області, за період –
лютий 2018 року по даний час

Робота КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»
в 2018 році була спрямована на реалізацію основних напрямків
державної політики в сфері охорони здоров’я, що передбачають
підвищення доступності медичної допомоги для кожного мешканця,
збереження досягнутого потенціалу медичного обслуговування та
наближення якості медичної допомоги до стандартів та протоколів
лікування МОЗ України.
Штати і кадри
Станом на 01.01.2019 року в закладі працює 117 лікарів та 194
молодших медичних спеціалістів.
Відсоток укомплектованості штатних посад лікарів складає 96%
- (область 2018 рік - 82,6%).
Відсоток укомплектованості штатних посад молодших
медичних спеціалістів складає 98% - (область 2018 рік - 95,2 %).
Відсоток укомплектованості фізичними особами лікарів складає
86%.
Відсоток укомплектованості фізичними особами молодших
медичних спеціалістів складає 96% .
Фінансування
Річний план КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ» на 2018 рік
складає 68506,1 тис. грн. Виконано за 2018 рік – 65913,8 тис. грн., що
становить 96,22 % від річного плану.
Надійшло позабюджетних коштів на суму 3622,3 тис. грн.
В тому числі: надання власних платних послуг ( пільгове
протезування, платне зубопротезування, доплата за металеве
покриття зубних протезів, видача сертифікатів нарколога та
психіатра, проходження комісії водіїв транспортних засобів) - на
суму 1111,6 тис. грн, орендна плата – 16,7 тис. грн., кошти від
реалізації майна – 33,6 тис. грн.
Витрачено позабюджетних коштів на суму 802,5 тис. грн., а саме
- заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 552,5 тис. грн.,
сертифікати, бланки – 61,8 тис. грн., медикаменти – 131,4 тис. грн.,

сплата за тепло, воду та електроенергію – 55,2 тис. грн., податки – 1,6
тис. грн.
Одержано гуманітарну допомогу на суму 2460,4 тис.грн.
Для безкоштовного забезпечення медикаментами хворих на
хронічні захворювання витрачено – 600,00 тис. грн.
Для забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном
використано 4133,5 тис. грн.
Вартість 1ліжко-дня по медикаментам становить 25 грн. 03 коп.;
вартість 1 ліжко-дня по харчуванню становить 24 грн. 33 коп.;
вартість 1 амбулаторного відвідування – 3 грн. 82 коп.; вартість
лікування 1 хворого пільгового контингенту становить 4735 грн. 00
коп.
Середня заробітна плата склала 5365 грн., що на 22,7% більше,
ніж у 2018 році.
На виконання програми соціально-економічного розвитку за
кошти медичної субвенції та районного бюджету на загальну суму
2201,3 тис. грн. проведено: поточний ремонт внутрішньої системи
водопостачання стаціонарного відділення (гінекологія); поточний
ремонт будівлі котельні стаціонарного відділення; поточний ремонт
системи вентиляції в приміщенні рентгенологічного кабінету
стаціонарного відділення; поточний ремонт автономної системи
каналізаційних стоків стаціонарного відділення; поточний ремонт
огорожі стаціонарного відділення; капітальний ремонт по заміні
частини вікон головного корпусу лікарні ім. П.М. Агеєнка;
благоустрій (капітальний ремонт) території стаціонарного відділення,
облаштовано
автоматичну
систему
пожежної
сигналізації
приміщення будівлі поліклінічного відділення.
За рахунок виділеної субвенції з Вільшанської селищної ради
виконано поточний ремонт частини внутрішніх приміщень будівлі
головного корпусу лікарні імені П.М. Агеєнка на суму 399,8 тис.грн.
Проведено капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення
Комунального закладу охорони здоров'я районного територіального
медичного об'єднання "Дергачівська центральна районна лікарня" за
адресою м. Дергачі, вул. 1 Травня, 23 на суму 9993,0 тис. грн. за
рахунок
коштів
Німецького
Товариства
Міжнародного
Співробітництва (GIZ).
Також проведено: поточний ремонт рентгенологічного кабінету
головного корпусу лікарні ім. П.М.Агеєнка; поточний ремонт
частини внутрішніх приміщень будівлі поліклініки лікарні ім.
П.М.Агеєнка; капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень
будівлі поліклініки, поточний ремонт внутрішніх приміщень

(рентгенологічний кабінет) стаціонарного відділення, капітальний
ремонт покрівлі будівлі патолого-анатомічного відділення на
загальну суму 2061,0 тис. грн.
За рахунок виділеної субвенції з Малоданилівської селищної
ради виконано поточний ремонт санвузла в поліклінічному відділенні
смт. Мала Данилівка на суму 64,0 тис.грн.
Для будівництва зовнішніх теплових мереж лікарні ім.. П.М.
Агеєнка витрачено 65,0 тис. грн. (розроблено робочий проект).
Для покращення матеріально-технічної бази придбано наступне
обладнання на загальну суму 5108,4 тис. грн., а саме: ультразвуковий
конвексний датчик, камеру холодильну для зберігання тіл померлих,
комп’ютерну техніку, алкотестер, кондиціонер, 2 стоматологічні
установки, негатоскоп, напівавтоматичний біохімічний аналізатор,
настільний автоматичний біохімічний аналізатор, коагулометр
напівавтоматичний, флюорограф для поліклініки смт. Солоницівка,
автомобіль, стерилізатор паровий, дентальний рентгенівський апарат
(Прудянка), ендокавітальний датчик для ультразвукових досліджень,
фотометр, мікроскопи, апарат для УВЧ.
Амбулаторно-поліклінічна допомога у Дергачівському районі
надається населенню в кількості 94187 чоловік, в тому числі
мешканцям міста – 67567, мешканцям села – 26620 чоловік. Із
загальної кількості дорослих – 77686, дітей від 0 до 17 років – 16501.
До лікарів вузьких спеціальностей за 12 місяців 2018 року було
здійснено 318314 відвідувань у поліклінічні відділення, що на 2,0 %
менше ніж за 12 місяців 2017 року (349845 відвідувань у поліклінічні
відділення). Крім того, здійснено відвідувань лікарями вдома – 874 .
Кількість відвідувань на 1-го мешканця – 4,2 .
- на 1-го міського – 4,5 (2017 р. – 4,6);
- на 1-го сільського – 2,9 (2017 р. – 2,9).
За 12 місяців 2018 р. всього зареєстровано 35042 захворювань
(2017 р. – 47156), в т.ч. вперше – 16729 (2017 р. – 22393). Показник
поширеності на 100 тис. населення складає – 37204,7 , показник
захворюваності на 100 тис. населення – 17761,5.
Таким чином у порівнянні з 2017 роком відмічається зменшення
рівня поширеності та захворюваності на 25 %.
В районі на обліку перебуває 3797 хворих на цукровий діабет
(3770 дорослих та 27 дітей), з них інсулінозалежною формою 551
хворий, у тому числі 27 дітей.

Захворюваність на туберкульоз збільшилась з 27,9 в 2017 р. до
46,7 в 2018 р., що свідчить про покращення обстеження населення та
дослідження в районі. Завдяки покращенню діагностики, відсоток
бактеріовиділювачів серед деструктивних форм становить 50 % з 90
бактеріовиділювачів.
Рівень охоплення новонароджених
БЦЖ вакцинацією у
пологових будинках становить 99,3%.
За кошти місцевого бюджету закуплено туберкуліну на суму
184037,32 грн.. За кошти державного бюджету на проф. лікування
використано ліків на суму 4894,5 грн.; за рахунок МОЗ – 4894,5 грн. ,
із місцевого бюджету – 0 грн.
Померло від туберкульозу 5 осіб, в 2017 р. - 3. Показник на 100
тис. населення становить 5,6 (в 2017р. – 3,3.).
В районі в 2018 р. відбулося зростання захворюваності СНІД у
24,0 % р. Інтенсивний показник становить 32,9. ВІЛ/інфекцією –
інтенсивний показник 127,4 ( зростання на 10,1 % ).
За звітний період зареєстровано 312 первинних випадків
онкологічних захворювань, що на рівні минулорічного показника .
Показник захворюваності в 2018 зменшився до 327,9 проти 334,3 в
2017. Дорічна летальність серед онкохворих зросла з 22 % в 2017 році
до 23,8 % в 2018 р.
Складено та постійно оновлюється реєстр хворих, що
страждають на орфанні захворювання. На кінець 2018 року в реєстр
внесено 2277 хворих, в тому числі 40 дітей.
Хворі, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання
отримали ліки на суму 983,25 тис. грн. – 8,2 % від річної потреби.
За рахунок надходження лікарських засобів з державного
бюджету хворі отримали ліки на загальну суму 524,11 тис. грн.
За рахунок медичної субвенції з державного бюджету хворі
забезпечені ліками на 459,14 тис. грн.
Для участі в Урядовій програмі «Доступні ліки» Дергачівському
району в 2018 році було виділено 2 млн. 230 тис. 588 грн.
За 12 місяців 2018 року виписано 126820 рецептів, отоварено в
аптечних закладах району 126782 рецепта, 102170 хворих отримали
ліки безкоштовно, або з незначною доплатою. Аптечним закладам
відшкодовано 2 млн. 230 тис. 588 грн. - 100 % .

Стаціонарна допомога.
В Дергачівському районі функціонує 185 стаціонарних ліжок , з
них в Дергачівській ЦРЛ 110 ліжок ( терапевтичне відділення – 40
ліжок, хірургічне відділення – 30 ліжок, пологове відділення – 15
ліжок, гінекологічне відділення – 15 ліжок, дитяче відділення – 10
ліжок), в Вільшанській лікарні 75 ліжок ( терапевтичне відділення –
30 ліжок, хірургічне відділення – 20 ліжок, неврологічне відділення –
25 ліжок).
Показник забезпеченості ліжками на 10 тисяч населення складає
19,5, що залишається на рівні 2017 року та в три рази нижче
середнього по Україні.
За 12 місяців 2018 року в стаціонарних відділеннях району було
проліковано 7066 хворих, що на 6,3 % більше, ніж за 12 місяців 2017
року.
За 12 місяців 2016 р. померло 163 хворих проти 132 у 2017 році
(за рахунок тяжкохворих, які померли на протязі перших 3 діб від
цереброваскулярної, серцево-судинної патології). Показник
летальності складає 2,3 ( за 12 місяців 2017 року – 2,0).
План ліжко-днів виконано на 100,2 % ( за 12 місяців 2017 року
97,1 %).
Зайнятість ліжка за 12 місяців 2018 року складає 340,0 та
залишається на рівні 2017 року (340,0) .
Прооперовано 1526 хворих, що на 12,5 % більше ніж у
минулому році. Виконано 1723 операцій, що на 15 % більше ніж в
минулому році.
У пологовому відділенні народилося 283 немовлят.

Перспективний план
зміцнення матеріально-технічної бази та розвитку
КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»
на 2019 рік
1. Першочерговим завданням на 2019 рік є подальше
вдосконалення
амбулаторного та стаціонарного лікування з
використанням сучасних методів.
2. Реконструкція будівлі клініко-діагностичної лабораторії КЗОЗ
РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня». Орієнтована
вартість робіт 3800 тис.грн.
3. Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КЗОЗ РТМО
«Дергачівська центральна районна лікарня». Орієнтована вартість
робіт приблизно становить 2000 тис.грн.
4. Капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення КЗОЗ
РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня». На ці роботи
заплановано виділення коштів у розмірі 1800тис.грн.
5. Капітальний ремонт будівлі швидкої допомоги КЗОЗ РТМО
«Дергачівська центральна районна лікарня» на суму 1700 тис.грн.
6. Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення "КЗОЗ
РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня" на суму 2000
тис.грн.
7. Капітальний ремонт (благоустрій) території КЗОЗ РТМО
"Дергачівська центральна районна лікарня". На ці роботи
заплановано виділення коштів у розмірі 3200 тис.грн.
8.
Облаштування
автоматичною
системою
пожежної
сигналізації та мовленнєвого оповіщення про пожежу приміщення
будівлі стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО «Дергачівська
центральна районна лікарня». Орієнтована вартість робіт приблизно
становить 946 тис. грн.
9. Капітальний ремонт будівлі адміністративного корпусу КЗОЗ
РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня». На ці роботи
заплановано виділення коштів у розмірі 3500тис.грн.
10. Капітальний ремонт будівлі господарського призначення
(гараж) КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»
Орієнтована вартість робіт приблизно становить 1200 тис.грн.
11. Капітальний ремонт будівлі головного корпусу лікарні ім.
П.М.Агеєнка КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна
лікарня». Орієнтована вартість робіт приблизно становить 9500
тис.грн.

12. Капітальний ремонт будівлі поліклініки лікарні
ім.П.М.Агеєнка КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна
лікарня». На ці роботи заплановано виділення коштів у розмірі
2500тис.грн.
13. Капітальний ремонт зовнішньої автономної системи
каналізвційних стоків лікарні ім. П.М.Агеєнка КЗОЗ РТМО
«Дергачівська центральна районна лікарня». На ці роботи
заплановано виділення коштів у розмірі 850 тис.грн.
14. Переведення лікарні ім. П.М.Агеєнка смт Вільшани КЗОЗ
РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» на альтернативні
види палива: Реконструкція (технічне переоснащення) котельні
лікарні ім. П.М.Агеєнка на суму 1900 тис.грн.
15. Будівництво зовнішніх теплових мереж лікарні ім.
П.М.Агеєнка. Орієнтована вартість робіт приблизно становить 2000
тис.грн.
16.
Капітальний
ремонт
внутрішніх
приміщень
поліклінічного відділення смт Мала Данилівка
КЗОЗ РТМО
«Дергачівська центральна районна лікарня» на суму 350 тис. грн.
17.
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень
поліклінічного відділення смт Пересічне КЗОЗ РТМО «Дергачівська
центральна районна лікарня» на суму 400 тис. грн.
18. Придбання медичного обладнання на суму 32000,00 тис.
грн., зокрема придбання рентгенологічного апарату на суму 4,5млн.
грн.

