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РОЗДІЛ I 

ШТАТИ І КАДРИ 

 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ 

ТА ЇХ КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

  На 01.01.2018 року зареєстровано посад – 555,25 

 На протязі 2018 року скорочено 15,25 ставок  

 На 01.01.2019 року зареєстровано посад - 540,0  

 

Посади в 2018 році:  

 

  Лікарі 87,25 

  Середній медичний персонал 217,0 

  Молодший медичний персонал         128,25 

  Інші 107,5 

 

Фізичних осіб – 531чол, з них пенсіонери –  80 чол. (15,1%). Укомплектованість 99%.     

в т.ч.        

              

 лікарів - 85чол., укомплектованість 97,4%, з них пенсіонери - 26чол. (30,6% від кількості 

лікарів; 4,9% - від загальної кількості працюючих). 

 середніх медичних працівників – 224 чол., укомплектованість 100%, з них пенсіонери - 19 

чол. (8,4% від кількості середніх; 3,6% - від загальної кількості працюючих). 

 молодших медпрацівників – 124 чол.,укомплектованість 96,7%, з них пенсіонери 

15 чол. (12,1% від кількості молодших; 2,8% - від загальної кількості працюючих). 

 інших працівників 98 чол. - укомплектованість 91,1%, з них пенсіонери - 22 чол. 

(22,4% від кількості інших; 4,1% - від загальної кількості працюючих). 
 

 

АТЕСТАЦІЯ 

Лікарі – всього атестовано -  84 чол. (які підлягали атестації).  

Лікарі-інтерни  - 3 чол. 

Охоплено атестацією - 100%.  

Із них мають категорію: 

- вищу - 63 чол. (72,6%) 

- першу - 9 чол. (11,9%) 

- другу  - 8 чол. (9,5%) 

Сертифікати - 4чол. (6,0%),  

у т.ч. молоді спеціалісти - 3 чол. 

       

Середні медпрацівники - всього атестовано 202 чол. Охоплено атестацією - 100% (які 

підлягали атестації).  

Із них мають категорію: 

- вищу - 164 чол. (81,2%) 

- першу - 17 чол. (8,4%) 

- другу  - 21 чол. (10,4%) 

крім того: 

 молоді спеціалісти                                       - 10 чол. 

 у відпустці по догляду за дитиною                        - 12 чол. 
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РОЗДІЛ ІІ 

БУХГАЛТЕРІЯ 

Використання бюджету за   2018 рік 
 

На утримання КНП «Дрогобицької міської лікарні №1» ДМР  з урахуванням змін  кошторисом 

передбачено – 41057,9 тис. грн. , за  відповідний звітний період  року 2017 року -38306,9 

тис.грн. 

 

Профінансовано фінансовим управлінням 41055,9 тис. грн., проти  37724,4 тис.грн.за звітний 

період 2017р. 

 

На заробітну плату кошторисом передбачено 35898,6 тис. грн., проти  33439,2тис. грн. за 

звітний період 2017 р., профінансовано 35898,6  тис. грн. ,проти  32884,1 тис. грн. за звітний 

період 2017 р. 

 

Видатки на медикаменти передбачено в сумі 441,8 тис. грн.,  проти 673,9 тис. грн. в 2017 році, 

профінансовано 441,8 тис. грн., проти  673,9 тис. грн. за звітний період 2017 р. 

Вартість 1 –го ліжко дня на медикаменти  становить 7,41 грн. 

Видатки на продукти харчування заплановані в сумі 234,2 тис. грн., проти  290,0 тис. грн. за 

2017 р.,  профінансовано – 234,2 тис. грн. , проти 290,0 тис. грн. за звітний період 2017р. 

Вартість 1 –го ліжко дня на харчування становить 2,85 грн. 

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 4283,1 тис. грн., проти 3518,2 тис. грн. за  2017 р 

профінансовано – 4281,2 тис. грн. ,проти 3490,9 тис. грн. за звітний період 2017 р. 

 

Видатки на інші господарські видатки та послуги, пільгову пенсію заплановані в сумі 200,1 тис. 

грн., проти  -385,7  грн.  2017 р., профінансовано – 200,1 тис. грн.,проти 385,5тис. грн. за 

звітний період 2017 р. 

 

 

Крім цього , лікарнею за рахунок централізованого фонду одержано з ВОЗ ВОДМР 

медикаментів на суму  244,4  тис. грн. ,проти 20,7 тис. грн. за звітний період 2017 р. 

Залучено позабюджетних надходжень 804,5 грн. ,що на одного хворого складає 78,26 грн. 

,проти  674,6 тис. грн. за звітний період 2017 р. , на одного хворого складає  68,08 грн. 

 

Придбано дорого вартісного медичного обладнання: 

№ 

п/п 

Назва обладнання к-сть вартість джерело 

фінансування 

1 Палатний кардіомоніторHEACO G3D 2 59,9 Місцевий 

бюджет 

2 Електрокардіограф»Мідас»6/12 1 28,0 Місцевий 

бюджет -

13100,00 

Власні 

надходження 

– 14900,00 

3 Комплекс стійка для апаратаШВЛ»Брізар» 1 67,0 Місцевий 

бюджет 

4 Мікроскопи XS-5510 MIC ROmеd 2 21,0 Місцевий 

бюджет 

5 Дозатор механічний одно канальний ProIine 5-

50МКЛ 

1 6,1 Місцевий 

бюджет 

6 Центрафуга лабораторна СМ-3,01MIC ROmed 2 23,3 Державний 

бюджет 

7  Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 69,4 Державний 
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BS-300M бюджет 

8 Денситонометр DEN-1 Biosan 1 24,9 Державний 

бюджет 

9 Дозатор механічний одно канальний Rrolne5-

50МКА 

1 6,1 Державний 

бюджет 

11 Автоматичний гематологічний аналізатор 

Abcus junior 30 

1 198,3 Місцевий 

бюджет 

12 Напівавтоматичний 2-канальний коагулометр 

Coag 2D 

1 75,9 Місцевий 

бюджет 

13 Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 

BS-3000M 

1 83,9 Місцевий 

бюджет 

 Всього:  633,7  

 

Одержано у вигляді натуральної форми медичне обладнання та вироби медичного 

призначення: 

- від фізичної особи Бараняк В.В. блок апарату ШВЛ «BLIZAR» на суму 169,0 тис. грн.; 

- від КЗ ЛОР «Обласна база спеціального медичного постачання» датчик кисню на суму 

7,8 тис.грн.; 

-  від фізичної особи фільтри вірусно –бактеріальні  в к-сті 43 шт на 3,1 тис.грн.; 

- від фізичної особи озокерит на суму 2,3 тис.грн. 

- від Карітас –Центру Німеччина гуманітарну допомогу у вигляді твердого та мякого 

інвентаря на суму 61,2 тис.грн. 

- від Київський вітамінний завод – медикаменти в сумі 50,0 тис.грн. 

- КЗ ЛОР «Львівський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - 

медикаменти на суму 5,0 тис.грн. 

- Благодійна організація «Наша Лепта» -стерилізатор повітряний в к-сть 1 шт. на суму 

10,4тис. грн. 

- КНП ЛОР «ЛОКЛДКЦ!  стрептокіназа на суму 13,7тис. грн. 

- КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» система ангіографічна Optima IGS330 

на суму 23079,2тис. грн. 

На протязі 2018 року проведено ремонтних робіт на суму 2370,2 тис.грн.: 

 

- Реконструкція одноповерхової частини терапевтичного корпусу комунального 

некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської 

ради під влаштування відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії 

по вул.Шептицького, 9,м. Дрогобич, Львівської області -1377,9тис. грн. 

 

- Капітальний ремонт(технічне переоснащення) системи вентиляції в терапевтичному 

корпусі комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня 

№1» Дрогобицької міської ради по вул. Шептицького,9, м. Дрогобич, Львівської 

області      - 16,7 тис.грн. 

 

- Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу комунального 

некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської 

ради по вул. Шептицького, 9, м.Дрогобич, Львівської області  -297,4тис. грн. 

 

- Капітальний ремонт пожежної сигналізації в хірургічному корпусі комунального 

некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської 

ради  -379,9тис.грн. 

 

- Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання 0,4кВт терапевтичного корпусу від 

існуючих електричних мереж комунального некомерційного підприємства 

«Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради по вул. Шептицького, 9, 

м. Дрогобич, Львівської області       - 298,2тис. грн. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЛІКУВАЛЬНО – ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА ЗАКЛАДУ 
 

За звітний період в ліжковій мережі відбулися зміни, працювало 315 ліжок проти 332 

ліжок за 2017 р., 350 ліжок за 2016рік: 

Терапевтичні ліжка 45 проти 50 за 2017рік. 

Неврологічні ліжка 40 проти 40 за 2017 рік. 

Кардіологічні ліжка 50 проти 50 за 2017 рік. 

Ліжка відділення відновного лікування 25 проти 25 за 2017 р.  

 

Хірургічні ліжка 50 проти 52 за відповідний період 2017 р. (в.т.ч. гнійні 8 проти 10). 

Травматологічні ліжка 55 проти 60 за 2017р. 

Нейрохірургічні 20 проти 25 за 2017 р. (з них: нейрохірургічних 15 проти 20). 

Ліжка відділення мікрохірургії ока 30 проти 30 за 2017р. 

Вибуло хворих (виписано+померло) - 10044, проти – 9910 за 2017 р., з них з інших 

територій – 3686 ( 35,9%), проти -  3444 ( 34,8 %)  за відповідний період 2017 р. 

З них, померло - 236, проти - 210 за відповідний період 2017 р., з них: 

 дітей - 0, проти - 0 за відповідний період 2017 р. 

- мужчин – 157 проти 123 в 2017році.  

- жінок – 79 проти 87 в 2017році.  

 в працездатному віці - 82, проти – 63  за відповідний період 2017 р., з них: 

- мужчин працездатного віку (16-59) - 60, проти – 46 за відповідний період 2017 р. 

- жінок працездатного віку (16-59) - 22, проти – 17 за відповідний період 2017 р. 

 

Летальність по лікарні -2,3, проти – 2,1 за відповідний період 2017р. 

Після операцій померло -  27 проти –  20 за відповідний період 2017р. 

Післяопераційна летальність – 1,1 проти – 0,9 за відповідний період 2017 р. 

 

Проведено ліжко-днів -  113957, проти - 110921 за відповідний період 2017 р. 

План ліжко-днів виконано на  104,7%, проти – 96,7% за відповідний період 2017р. 

Середнє перебування хворого на ліжку - 11,1 проти – 11,2 за відповідний період 2017р. 

Середнє число днів роботи ліжка –  361,8 проти – 334,1 за відповідний період 2017р. 

Обіг ліжка -  32,6 проти – 29,8 за відповідний період 2017 р. 

Проведено оперативних втручань для стаціонару - 2496, проти – 2192 за відповідний 

період 2017р., з них: 

 хірургічне відділення - 1242, проти -  1116 за відповідний період 2017 р. 

 травматологічне відділення - 637, проти -  509 за відповідний період 2017 р.   

 нейрохірургічне відділення - 98, проти - 122 за відповідний період 2017 р., з них: 

- нейрохірургічних  -  44, проти – 60 за відповідний період 2017 р. 

- стоматологічних  - 54, проти –  62  за відповідний період 2017 р. 

 відділення мікрохірургії ока -  519, проти –  445 за відповідний період 2017 р. 

 

Проведено амбулаторних оперативних втручань (в травмпункті, травми у відділенні 

мікрохірургії ока) – 1162. 

 

Хірургічна активність - 49,1%, проти – 45,9% за відповідний період 2017 р. (без 

врахування амбулаторних оперативних втручань. 

 хірургічне відділення –69,6 проти – 66,2% за відповідний період 2017 р. 

 травматологічне відділення -  44,4% проти –  41,4% за відповідний період 2017 р. 

 нейрохірургічне відділення  - 13,8% проти –  16,4% за відповідний період 2017 р. 

 відділення мікрохірургії ока –  46,3% проти –  41% за відповідний період 2017 р. 
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Летальність  

№ з/п Відділення 2018р. 2017р. 
Післяопераційна летальність 

2018р. 2017р. 

  абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Терапевтичне 43 3,2 39 2,8 - - - - 

2 Неврологічне 77 6,0 73 6,0 - - - - 

3 Кардіологічне  35 1,9 43 2,4 - - - - 

4 Відновного лікування 0 0 0 0 - - - - 

5 Хірургічне 51 2,9 28 1,7 15 1,2 6 0,5 

6 Травматологічне 8 0,6 6 0,5 2 0,3 1 0,2 

7 Нейрохірургічне 22 3,0 21 2,7 10 10,2 13 10,6 

8 Мікрохірургія ока 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всього 236 2,3 210 2,1 27 1,1 20 0,9 

 

Проведено розтинів -173, з них патолого-анатомічних розтинів -138, судових -35; без розтину -

63.  

Розходження клінічних та патологоанатомічних діагнозів – 5: (2-терапевтичне відділення, 2-

неврологічне відділення, 1-травматологічне відділення). 

Випадків побічної дії медикаментів не було.  

 

Середнє перебування хворого на ліжку та виконання плану ліжко-днів 

Відділення 
2018р. 

сер. л/д 

2017р. 

сер. л/д 
Динаміка 

Виконання плану  

ліжко-днів, % 

2018р. 2017р. 

Терапевтичне 11,8 11,7 -0,3 103,0 94,5 

Неврологічне 11,6 11,5 +0,1 105,8 100,3 

Кардіологічне 9,2 9,5 0 98,7 100,1 

Відновного лікування 13,0 12,9 -0,1 103,7 103,9 

    Хірургічне 10,9 11,2 +0,4 114,4 106,5 

Травматологічне 13,8 14,4 0 104,6 84,9 

Нейрохірургічне 9,8 9,2 -1,9 106,1 82,9 

Мікрохірургія ока 9,2 9,7 +0,3 99,9 101,8 

Всього 11,1 11,2 -0,1 104,7 96,7 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення 

 

Вибуло 

хворих 

 

Проведено 

операцій 

для 

стаціонару 

Оперовано дітей 

віком  

до 18-ти  

років 

Хірургічна 

активність 

% 

Померло 

після 

операцій 

Післяопе-

раційна 

леталь-

ність, % 

Хірургічне 1785 1242 112 69,6 15 1,2 

Травматологічне 1442 637 59 44,2 2 0,3 

Нейрохірургічне 733 98 0 13,4 10 10,2 

Мікрохірургії ока 1122 519 0 46,3 0 0 

Всього 5082 2496 171 49,1 27 1,1 
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Консультації спеціалістів обласних установ 

та скерування в обласні лікувально-профілактичні заклади 

 
 

Відділення 

Скеровано хворих 

в обласні установи 

Виклики консультантів 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

Терапевтичне 45 54 5 1 

Неврологічне 9 9 2 0 

Кардіологічне 154 140 0 1 

Відновного лікування 0 0 0 0 

Хірургічне 15 14 4 2 

Травматологічне 28 25 3 3 

Нейрохірургічне 9 10 0 1 

Мікрохірургії  ока 0 0 0 0 

Всього 260 252 14 8 

 

В 2018 році в обласні установи скеровано 260 пацієнтів, або 2,6% до всіх вибулих з 

стаціонару (10044) , проти – 252 або 2,5% до вибулих з стаціонару  (9910) в 2017 році. 
 

 

 

Приймально-ургентне відділення 
 

 Звернулось пацієнтів – 11577, проти -  11106 за відповідний період 2017 р., з них 

по самозверненню – 4282( 38.9 %), проти -  3868 (34.8 %) за відповідний період 2017 р. 

- в стані алкогольного сп’яніння – 566 (4,8%), проти –543(4,8%) за період 2017 р. 

 

Госпіталізовано - 9623 (83.1%) хворих, проти – 9366 (85 %) за відповідний період 2017 р.,  

з них: 

- планових – 1723 (17.9 %), проти – 1826 (19.4 %) за відповідний період 2017 р. 

- ургентних – 7900 (82%), проти -7540 (80.5 %) за відповідний період 2017 р. 

 

Відмовлено в госпіталізації – 1954 пацієнтам (16.8%), проти - 1740 (15%) за 2017 р.: 

o за відсутністю показів – 658 (5.6%), проти - 567 ( 5.1 %) за відповідний період 2017 р. 

o відмовились від госпіталізації – 343 (2.9%), проти – 320 (2.8% ) за 2017р. 

o скеровано в інші ЛПЗ – 387( 3.3%), проти – 310 (2.7%) за відповідний період 2017 р. 

o перебували в стані алкогольного сп’яніння – 566 (4.8%), проти - 543(4.8%) за 2017 р. 

o о травмпункту поступило: 5069 травмованих, проти – 5424 за відповідний період 2017 

р., з них: 

- дітей –1170 (23.0%), проти – 1012 ( 18.6 %)за відповідний період 2017 р. 

- в стані алкогольного сп’яніння – 625 (12,3%), проти –723(14,2%) за період 2017 р. 

 

Всього проведено амбулаторних оперативних втручань – 612,  проти - 713 за відповідний 

період 2017 р..  

Проведено експертиз на стан алкогольного сп’яніння –381(3,2%) , проти - 511 (4,6%) за 

відповідний період 2017 р. 
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РОБОТА ВІДДІЛЕНЬ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ: 
 

ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 Кількість ліжок - 45 

Вибуло   1360 (з них виписано 1317, померло 43 хворих), проти  1397 (з них виписано 

1358, померло 39) за звітний період 2017., з них:  

- з інших територій 28 (2,1%), проти 19 (1,9%) за звітний період 2017р 

- сільських жителів 22,7%, проти 19,2% за звітний період 2017р.  

- з орфанними захворюваннями 0, проти 0 за звітний період 2017р.  

Повторно госпіталізовано до 30-ти днів  20, проти   21 за звітний період 2017р. 

Виконання плану ліжко-днів   103.0%, проти   94.5% за звітний період 2017р.  

Середнє перебування хворого на ліжку 11.8, проти 11.7 за звітний період 2017р.  

Померло  всього 43, проти 39 осіб за звітний період 2017р.  

- мужчин 28, проти 23 за звітний період 2017р.  

- жінок 15, проти 16 за звітний період 2017р.  

Померло в працездатному віці 19, проти 19  за звітний період 2017р.,  

- мужчин 17, проти 14  за звітний період 2017р.  

- жінок 2, проти 5  за звітний період 2017р.  

Летальність 3,2%, проти  2.8%, за звітний період 2017р.    

Проведено всього розтинів: 37, проти   35 за звітний період 2017р.    

З них: патолого-анатомічних розтинів 32, проти 33 за звітний період 2017р., судових  5, 

проти 2 за звітний період 2017р, без розтину -6. 

Розходження клінічних та патолого-анатомічних діагнозів 2, проти 0 за звітний період 

2017р. (деталі в описовій частині)  

По лінії військомату обстежено 23  чоловік, проти   34 чоловік за звітний період 2017р. 

На виконання ДОТС стратегії обстежено  60 чоловік, проти  134 за звітний період 2017р. 

Виявлено БК  2, проти 5  за звітний період 2017р. 

Діагностовано туберкульозу 20, проти 21 за звітний період 2017р. 

Кількість викликів обласних спеціалістів 5, проти  1 за звітний період 2017р. 

Викликано обласних спеціалістів до 5 пацієнтів, проти 1 за звітний період 2017р. 

Кількість пацієнтів, до яких викликано обласних спеціалістів  5, проти 1 за 2017р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано   45 чоловік, проти  54 чоловік 2017р.  

Проведено спірографій 547, проти  415 за звітний період 2017р. 

Діагностовано обструктивних захворювань легень 0, проти  0 за звітний період 2017р. 

Випадків побічної дії медикаментів не було. 

 

НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Кількість ліжок 40 з них: 

Судинних -35 

Неврологічних -5 

Вибуло хворих –  1277  (виписано -  1200 ; померло –77  ), проти  1221 (виписано 1148, 

померли 73) за відповідний період 2017 р., них: 

- з інших територій 351  ( 29,2 %), проти  329  (28,6   %) за відповідний період 2017 р. 

- сільських жителів  27,2 %, проти   24,5% за відповідний період 2017 р.  

Повторно госпіталізовано до 30-ти днів  - 1, проти  - 3  за відповідний період 2017 р. 

Виконання плану ліжко-днів - 105,8 %, проти –100,3% за відповідний період 2017 р.  

Середнє перебування хворого на ліжку 11,6, проти 11,5 за відповідний період 2017 р.  

Померло  всього -77, проти -  73  за відповідний період 2017 р.  

- мужчин - 52, проти  - 38  за відповідний період 2017 р.  
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- жінок - 25, проти  -  35 за відповідний період 2017 р.  

Померло в працездатному віці  - 23, проти –15    за відповідний період 2017 р.,  

- мужчин  - 11, проти  - 7    за відповідний період 2017 р.  

- жінок  -12, проти  -  8 за відповідний період 2017 р.  

Летальність – 6,0%, проти – 6,0%, за відповідний період 2017 р.    

Проведено всього розтинів: 45, з них:патолого-анатомічних розтинів - 44,  судових - 1, 

без розтину -32. 

Розходження клінічних та патолого-анатомічних діагнозів - 2, проти 0 за 2017 р.  

По лінії військкомату обстежено 7  чоловік, проти 13 чоловік за відповідний період 2017 р. 

Кількість викликів обласних спеціалістів –2 , проти –0 за відповідний період 2017 р. 

Викликано обласних спеціалістів –3 , проти –0 за відповідний період 2017 р. 

Кількість пацієнтів, до яких викликані обласні спеціалісти –2 , проти –0 за період 2017 р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано – 9 чоловік, проти - 9  чоловік за 2017 р.  

Випадків побічної дії медикаментів не було. 

 

 
КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Кількість ліжок 50  

Вибуло хворих – 1870 (виписано - 1835; померло – 35 ), проти 1783 за період 2017 р., них: 

- з інших територій 34,9%, проти   43% за відповідний період 2017 р. 

- сільських жителів  31,5%, проти 30,3% за відповідний період 2017 р.  

Повторно госпіталізовано до 30-ти днів - 34, проти - 33 за відповідний період 2017 р. 

Виконання плану ліжко-днів - 98,7%, проти – 100,1% за відповідний період 2017 р.  

Середнє перебування хворого на ліжку 9,2, проти 9,5 за відповідний період 2017 р.  

Померло  всього - 35, проти - 43 за відповідний період 2017 р.  

- мужчин - 21, проти -  29  за відповідний період 2017 р.  

- жінок - 14, проти  - 14  за відповідний період 2017 р.  

Померло в працездатному віці  - 3, проти – 9  за відповідний період 2017 р.,  

- мужчин - 3, проти - 9 за відповідний період 2017 р.  

- жінок - 0, проти - 0 за відповідний період 2017 р.  

Летальність – 1,9 %, проти – 2,4 %, за відповідний період 2017 р.    

Проведено всього розтинів: 21 проти 36 за відповідний період 2017 року. з них: патолого-

анатомічних розтинів – 20, проти –  32 за відповідний період 2017 р., судових – 1, проти -  4  за 

відповідний період 2017 р., без розтину-14. 

Розходження клінічних та патолого-анатомічних діагнозів -0, проти 0  за 2017 р.  

Кількість викликів обласних спеціалістів – 0, проти –1(кардіохірург) за період 2017 р. 

Викликано обласних спеціалістів – 0, проти – 1за відповідний період 2017 р. 

Кількість пацієнтів, до яких викликані обласні спеціалісти – 0, проти – 1за період 2017 р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано - 154 чоловік, проти  - 140 чоловік за 2017 р. (на 

коронографію).  

 В ПІТ проліковано хворих – 649 , проти – 624  за відповідний період 2017р. 

З гострим інфарктом міокарду проліковано - 226, проти –  222 за відповідний період 2017р. 

Проведено тромболізисних терапій–  5 (стрептокінази), 11(металізе) проти –  12 стрептокінази, 

1(актилізе) за відповідний період 2017 р. 

Померло хворих від ГІМ –  19, проти – 15 за відповідний період 2017р., з них: 

- мужчин -13, проти - 10 за відповідний період 2017 р. 

- жінок - 6, проти -  5 за відповідний період 2017 р. 

Померло від ГІМ в працездатному віці – 1, проти – 3 за відповідний період 2017 р.; з них: 

- мужчин - 1, проти - 3 за відповідний період 2017 р. 

Летальність від ГІМ – 7,7 , проти – 6,3  за відповідний період 2017р. 
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В структурі гострого інфаркту міокарду питома вага мужчин склала  70,4%, проти  -   

67,1% за 2017 р. 

По лінії військкомату обстежено  3 чоловік, проти – 0 за відповідний період 2017р. 

Випадків побічної дії медикаментів – не було. 

 
 

 

ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 
 

         Кількість ліжок – 25,  проти 25 (за відповідний період 2017 року),  

          з них: 

         Терапевтичних – 6 проти 6  

         Неврологічних – 12 проти 12 

         Травматологічних – 7 проти 7 

 

 Вибуло хворих - 691, проти – 697 за звітний період 2017р., з них з інших територій - 7,9 

%, проти - 6,9% за звітний період 2017р. 

 

Виписано пацієнтів: 

- ДМЛ №1   160 , або   23.3 %, проти - 164 , або 23.6 %  за звітний період 2017р. 

- працездатного віку  – 451 або 65.3%, проти – 451   або  64.7 % за звітний період 2017р. 

- дітей -   7 або    0.1 % , проти -   8  або  0.11  %  за звітний період 2017р. 

- пенсіонерів -     233 або    33.7 % , проти –   238   або  34.2  %  за звітний період 2017р. 

 Сільських жителів – 7.9 %, проти – 6.9 %  за звітний період 2017р. 

         Виконання плану ліжко-днів – 103.7%, проти –  103.9 % за звітний період 2017р. 

 Середнє перебування хворого на ліжку –  13.0, проти – 12.9  за звітний період 2017р. 

 
Робота ліжка 

 Терапевтичні Неврологічні Травматологічні 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

Виписано пацієнтів 157 154 348 355 186 188 

Виконання плану ліжко-днів % 98.1 94.8 110.8 112.9 96.4 96.4 

Робота ліжка 340.0 328.8 384.7 391.7 334.6 334.6 

Середнє перебування на ліжку 13.0 12.8 13.3 13.2 12.6 12.5 
 

Амбулаторно лікувалось хворих – 1664, проти – 1670  за звітний період 2017р., 

з них: 

- дітей – 524, проти –  492 за звітний період 2017р. 

- працездатного віку – 780, проти - 819 за звітний період 2017р. 

- пенсіонерів  - 360, проти – 342 за звітний період 2017р. 
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РОБОТА ВІДДІЛЕНЬ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 

ХІРУРГІЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ  

Кількість ліжок – 50 проти  52 за відповідний період 2017р. 

 в т.ч. чистих – 23  

гнійних - 8 проти -10 

проктологічних – 5 

дитячих  – 5 

судинних -  9  
 

Вибуло хворих – 1785 (виписано - 1734;  померло - 51),  проти  1686 за звітний період 2017 р. з 

них : 

- з інших  територій – 826 (47% ), проти  698 (41,3%) за відповідний  період 2017р.  

- сільських  жителів -  (39.9%), проти (33,9%)  за відповідний  період 2017р. 

Виконання плану ліжко-днів - 114,4%  проти 106,5%   за відповідний період 2017р. 

Середнє перебування хворого на ліжку - 10,9, проти - 11,2 за відповідний період 2017р. 

Проведено операції для стаціонару - 1242, проти - 1116, за відповідний період 2017р.,  них 

- з інших територій - 557, проти -  495, за відповідний період 2017р. 

- сільським мешканцям - 403, проти - 382, за відповідний період 2017р. 

- лапароскопічних втручань - 239, проти - 238, за відповідний період 2017р. 

- діагностичних -  18,  проти - 17, за відповідний період 2017р. 

- проктологічних - 46, проти -  49, за відповідний період 2017р. 
 

Хірургічна активність -69,6 %, проти -   66,2 % , за відповідний період 2017р. 

Післяопераційних ускладнень -  19, або 1.5 % , проти - 14 , або  1.3 %  за 2017р.  
 

Померло хворих -  51,  проти - 28, за відповідний період 2017р. з них: 

- мужчин  - 32, проти - 12,  за відповідний період 2017р. 

- жінок - 19, проти -  16, за відповідний період 2017р. 

В працездатному віці померло - 19, проти -  6, за відповідний період 2017р. 

- мужчин  - 13  , проти -  3,  за відповідний період 2017р. 

- жінок -  6, проти -  5, за відповідний період 2017р. 

Після операцій померло - 15, проти -  6, за відповідний період 2017р. 

Летальність по відділу - 2,9%, проти – 1,7%, за відповідний період 2017р. 

Післяопераційна летальність - 1,2%, проти -  0.5%,  за відповідний період 2017р. 

Проведено розтинів - 45, з них патолого-анатомічних розтинів - 42, судових – 3, без розтину -6. 

Розходження клінічних та патолого-анатомічних  діагнозів - 0 

Кількість викликів  обласних спеціалістів - 4, проти - 2, за відповідний період 2017р. 

Викликано обласних спеціалістів - 4, проти - 2, за відповідний період 2017р. 

Кількість хворих до яких викликались обласні спеціалісти - 4, проти -  2, за відп. період 2017р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано чоловік - 15, проти - 14, за відп. період 2017р. 

По лінії військкомату обстежено чоловік - 1, проти - 3, за відповідний період 2017р. 

Випадків побічної дії медикаментів не було. 
 

Структура оперованих за регіоном проживання за 12 місяців 2018 – 2017 рр.  

 

 

Регіон 

 

Вибуло хворих  

Всього 

оперовано 

Оперовано дітей 

віком до 18-ти 

років включно 

Хірургічна 

активність % 

2018р. 2017р. 2018р 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

м. Дрогобич 959 988 685 621 53 37 71,4 62.8 

Дрогобицький район 629 562 403 382 44 41 64,0 67.9 

м. Борислав 67 51 49 45 9 12 73,1 88.2 

м. Трускавець 21 21 16 17 4 3 76,1 80.9 

Інші  109 64 89 51 2 6 84,6 79.6 

По стаціонару 1785 1686 1242 1116 112 99 69,6 66,2 
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ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 Кількість ліжок - 55 проти 60 за відповідний період 2017 р.             

 Вибуло хворих – 1442 (виписано - 1434; померло – 8), проти 1234 (виписано1228; померло-6)   

за  звітний період  2017р. з них: 

- з інших територій - 627 (43,7 %), проти - 563 (45,8%) за відповідний період 2017 р. 

- сільських жителів  465 (32,4%), проти - 425 (34,6%) за відповідний період 2017 р. 

Виконання плану ліжко-днів 104,6 %,  проти  91,2  % за відповідний період 2017 р. 

Середнє перебування хворого на ліжку 13,8, проти 14,4  за відповідний період 2017 р. 
 

Проведено операцій для стаціонару  637  проти 509 за відповідний період 2017 р. з них: 

  - з інших територій 311, проти 262  за відповідний період 2017 р. в т.ч. сільським мешканцям - 

223, проти - 196 за відповідний період 2017 р. 

Протезовано кульшових суглобів - 21, проти - 18 за відповідний період 2017 р., з них: 

мешканцям інших територій  11, проти - 9 за відповідний період 2017 р. 

сільським мешканцям 8, проти 7 за відповідний період 2017 р. 

Хірургічна активність 44,4 % проти 41,4% за відповідний період 2017 р. 

Післяопераційних ускладнень 7 випадки, що складає 1,1% проти  6 випадків, 

що складає 1,1% за відповідний період 2017 р. 

Померло 8 проти 6 за відповідний період 2017 р., 

Мужчин – 4 , проти 3 за відповідний період 2017 р. 

жінок 4,  проти - 3 за відповідний період 2017 р. 

з них в працездатному віці  4  проти 2 за відповідний період 2017 р., з них: 

Мужчин – 3, проти  2 за відповідний період 2017 р. 

жінок -1,  проти - 1 за відповідний період 2017 р. 

Після операцій  померло 2  проти 1 за відповідний період 2017 р. 

Летальність по відділу 0,6%, проти 0,5% за відповідний період 2017 р. 

Післяопераційна летальність 0,3%   проти 1 %  за відповідний період 2017 р. 

Проведено розтинів  6, проти  6  розтинів за відповідний період 2017 р., з них: паталого-

анатомічних - 0, судових-  6, без розтину -2. 

Розходжень клінічного та патологоанатомічного діагнозів 1 проти 0 за 2017рік. 

Кількість викликів обласних спеціалістів  3 проти    3 за відповідний період 2017 р.  

Викликано обласних спеціалістів –  3 проти – 3 за відповідний період 2017 р. 

Кількість хворих, до яких викликались обласні спеціалісти –2 , проти –  3 за період 2017 р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано 28 чоловік, проти 25 чоловік за період 2017 р.  

По лінії військкомату обстежено 23 осіб, проти 26   за відповідний період 2017 р. 

Випадків побічних дій медикаментів не було  
 

Структура оперованих за регіоном проживання за 12 місяців 2017 року 

 

         За останній рік суттєво збільшилась кількість пролікованих хворих, в абсолютних цифрах 

з 1442 проти 1234 в 2017р.  Загальна кількість оперативних втручань збільшилась  637 проти 

509 в 2017р. Останні роки активно лікуємо хворих з переломами стегнової кістки різних 

локалізацій проводяться однополюсне ендопротезування шийки  стегнової кістки, фіксація 

Регіон Вибуло хворих Всього 

оперовано 

Оперовано 

дітей віком 

до 18-ти років 

включно 

Хірургічна 

активність% 

2018р 2017р 2018р 2017р 2018 2017 2018 2017 

м.Дрогобич 812 665 326 248 23 19 40,1 37,3 

Дрогобицький  

район 

465 425 223 196 18 14 48,2 46,1 

м.Борислав 24 19 20 10 6 4 83,3 53 

м.Трускавець 71 62 46 31 8 5 64,8 50 

Інші 70 57 22 24 4 3 31,4 42,1 

Всього 1442 1234 637 509 59 45 44,2 41,4 
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стержнем переломів проксимального відділу стегна, кісток гомілки. Розпочато артроскопічні 

операції (21). Це стосується в основному дорослих. 

        

 
НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Кількість ліжок - 20 проти 25 за відповідний період 2017 р. 

з них: 

- нейрохірургічних 15 проти 20  

- стоматологічних 5 проти 5 

Вибуло хворих – 733, проти  761 за  відповідний період  2017р. (виписано - 711; померло 

– 22 ), з них: 

- нейрохірургія –  655   

- стоматологія -   78 

- з інших територій –  11,2 %,  проти – 11,2  % за відповідний період 2017 р. 

- сільських мешканців – 21,4 %,  проти –  24  %  за відповідний період 2017 р. 

 Повторно госпіталізовано до 30-ти днів - 0  проти – 1 за звітний період 2017р. 

 Виконання плану ліжко-днів – 106,1%,  проти – 82,9% за відповідний період 2017 р. 

- нейрохірургічні ліжка – 120,4 % 

- стоматологічні ліжка – 64,1 % 

 Середнє перебування хворого на ліжку – 9,8, проти -  9,2  за відповідний період 2017 р. 

 

      Проведено операцій   для стаціонару - 98 , проти – 122 за відповідний період 2017 р., в т.ч.: 

- Нейрохірургічних оперативних втручань – 44, проти – 60 за 2017 р. 

- мешканцям інших територій – 9, проти – 10  за відповідний період 2017 р. 

- сільським мешканцям – 20 , проти – 22 за відповідний період 2017 р. 

- Стоматологічних оперативних втручань – 54, проти – 62 за 2017 р., 

- мешканцям інших територій – 4 , проти – 12 за відповідний період 2017 р. 

- сільським мешканцям – 12 , проти – 18  за відповідний період 2017 р.. 

Хірургічна активність загальна – 13,8 %, проти – 16,4 % за відповідний період 2017 р. 

- Хірургічна активність в нейрохірургії – 7% проти – 9 %  за відповідний період 2017 р 

- Хірургічна активність в стоматології – 69,2 % проти – 74,7 %  за відповідний період 2017  

Післяопераційних ускладнень – 0, проти – 1, за відповідний період 2017 р. 

 

 Померло хворих – 22 проти -  21 за відповідний період 2017 р., з них: 

- мужчин - 20, проти – 18 за відповідний період 2017 р. 

- жінок - 2, проти - 3  за відповідний період 2017 р. 

В працездатному віці померло - 14, проти - 12  за відповідний період 2017 р., з них: 

- мужчин -  13, проти - 11 за відповідний період 2017 р. 

- жінок - 1, проти - 1 за відповідний період 2017 р. 

Після операцій померло – 10, проти – 13 за відповідний період 2017 р. 

Летальність по відділу – 3 %, проти – 2,8 % за відповідний період 2017 р.  

Післяопераційна летальність по відділенню – 10,2%, проти – 10,6% за відповідний 

період 2017 р.  

Проведено розтинів – 19, проти – 21, за відповідний період 2017 р., з них патолого-

анатомічних -  0, судових – 19, без розтину -3.  

Розходження клінічного та патолого-анатомічного діагнозів – не було. 

Кількість викликів обласних спеціалістів – 0 , проти –  1 за відповідний період 2017 р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано 9  чоловік, проти - 10  чоловік за 

відповідний період 2017 р. 

По лінії військкомату обстежено   чоловік, проти -  0 чоловік за відповідний період 2017 р. 

Побічної дії медикаментів  не було. 
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Структура оперованих за регіоном проживання за 12 місяців 2018 року 

 
ВІДДІЛЕННЯ МІКРОХІРУРГІЇ ОКА  

Кількість ліжок -30. 

Вибуло хворих – 1122 проти - 1086 за відповідний період 2017 р., з них: 

- з інших територій – 608 (54,18%), проти – 593  (54,6%) за відповідний період 2017 р. 

- сільських жителів – 369 (32,88%) , проти – 331(30,5%) за відповідний період 2017 р. 

Виконання плану ліжко-днів – 99.9%, проти – 101,8% за відповідний період 2017 р. 

Середнє перебування хворого на ліжку  - 9,2, проти  -  9,7 за відповідний період 2017 р. 

Проведено операцій  - 1069, проти - 992 за відповідний період 2017 р. з них: 

          для стаціонару – 519, проти -  445 за відповідний період 2017 р. 

амбулаторно – 550, проти –  547 за відповідний період 2017 р. 

- з інших територій (по стаціонару) –  255 , проти – 258  за відповідний період 2017 р. 

- сільським мешканцям –  189, проти -  149   за відповідний період 2017 р. 

На мікрохірургічному рівні проведено оперативних втручань –  1069 проти –  992  за  

2017р., з них:                                         

ІОЛ - 426   проти – 353  за відповідний період 2017 р., з них 

- з інших територій – 243, проти – 186 за відповідний період 2017 р., 

- сільським мешканцям - 152 проти – 107 за відповідний період 2017 р. 

Хірургічна активність – 46,25, проти – 40,97% за відповідний період 2017 р. 

Післяопераційних ускладнень не було. 

Летальність по відділу – 0%.  

Кількість викликів обласних спеціалістів – 0 , проти –  0за відповідний період 2017 р. 

В обласні установи скеровано і госпіталізовано - 0 чоловік, проти -  0 чоловік за 2017р.                   

По лінії військкомату обстежено - 0 чоловік, проти -  0чоловік за відповідний період 2017 р. 

Побічної дії медикаментів – не було. 

Структура оперованих по регіонах у відділенні мікрохірургії ока за 12 місяців 2018 року 

 

 

Регіон 

 

Вибуло хворих 

Всього 

оперовано 

Оперовано дітей 

віком до 18-ти 

років включно* 

Хірургічна 

 активність  

% 

2017р 2018р 2017р 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р 

м. Дрогобич + Стебник таціонар) 495 515 187 264 - - 37,77 51,26 

Дрогобицький район (стаціонар) 252 268 95 112 - - 37,69 41,79 

м. Борислав (стаціонар) 152 154 53 67 - - 34,86 43,5 

м. Трускавець (стаціонар) 73 51 27 20 - - 36,98 39,21 

Інші (стаціонар)  114 134 83 56 - - 72,8 41,79 

Всього по стаціонару 1086 1122 445 519 - - 40,97 46,25 

Всього амбулаторних: 547 550 547 550   100,0 100,0 

Всього стац. + амбул. : 1633 1672 992 1069   60,74 63,93 

Всього: (Разом без врахування амб. хворих 

в загальній кількості пролікованих хворих але з 

врахуванням амбулаторних операцій) 

1086 

 

 

  

1122 992 1069   91,34 95,27 

Регіон Вибуло хворих Всього 

оперовано 

Оперовано 

дітей віком 

до 18-ти років 

включно 

Хірургічна 

активність% 

2018р 2017р 2018р 2017р 2018 2017 2018 2017 

м.Дрогобич 501 478 52 60 0 0 10,4 12,6 

Дрогобицький  

район 

152 179 34 40 0 0 22,4 22,3 

м.Борислав 19 22 2 10 0 0 10,5 45,5 

м.Трускавець 24 28 7 6 0 0 29,2 21,4 

Інші 37 34 3 6 0 0 8,1 17,6 

Всього 733 761 98 122 0 0 13,4 16,4 



 15 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
 

Проведено загальних знеболень 1015, проти 877 за відповідний період 2017 р. з них 

-  інтубаційних 383, що складає 37,7%, проти 314, що складає 35,8% за відповідний період 2017 

р. в т.ч. інгаляційних( Leon) 28, що складає 7,3%, проти 16, що складає 5,1% за період 2017 р. 

маскових( Leon ) --, що складає --%, проти --, що складає --% за відповідний період 2017 р. 

- внутрішньовенних 263, що складає 25,9%, проти 277, що складає 31,6% за період 2017р. 

- внутрішньом`язових 6, що складає 0,6%,проти 5,що складає 0,6% за відповідний період 2017р. 

- перидуральних --, що складає --%, проти --, що складає --% за відповідний період 2017 р.  

- спінальних 256, що складає 25,2%,проти 222, що складає 25,2% за відповідний період 2017р. 

- провідникова анест. 117, що складає 10,6% проти 59 що складає 6,8% за період 2017 р. 

- знеболення дітям 104, що складає 10,2%, проти 133, що складає 15,2% за період 2017 р. 

- амбулаторно 1, що складає 0,1%, проти 4, що складає 0,2% за відповідний період 2017 р. 

В ПІТ проліковано  496 хворих, проти 467 за відповідний період 2017 р. 

- в т.ч. дітей 15, проти 17 за відповідний період 2017 р. 

- померло 95 хворих, проти  78 за відповідний період 2017 р. в т.ч. 

- в працездатному віці 56, проти 37 за відповідний період 2017 р. ( померлі хворі  

   зареєстровані відділами лікарні відповідно до нозологій) 

- летальність 19,2%, проти16,7% за відповідний період 2017 р. 

- середнє перебування на ліжку 3,4 проти 3,5 за відповідний період 2017р. 

- виконання плану ліжко -днів   92,3%, проти 88,7% за відповідний період 2017 р. 

     Проліковано хворих з : 

- алкогольним сп’янінням 16, проти 11 за відповідний період 2017 р. 

- алкогольним делірієм 19, проти 25 за відповідний період 2017 р. 

- алкогольною хворобою - проти 6 за відповідний період 2017 р. 

- судомним с-мом на грунті зловживання алкоголю 18 проти 20 за відповідний період 2017 р. 

     Хворими цієї категорії проведено 126 ліжко-днів, проти 153 за відповідний період 2017 р. 

- К-сть викликів обласних спеціалістів 21, проти 7 за відповідний період 2017 р. 

- К-сть викликаних спеціалістів 31, проти 11 за відповідний період 2017 р. 

- К-сть хворих, до яких викликались обласні спеціалісти 19, проти 7 за період 2017 р. 

     - К-сть хворих переведених в обласні установи 21, проти 23 за період 2017 р. 

 

Кабінет детоксикації в складі анестезіологічного відділу: 

     Проведено УФОК 177, проти 184 за відповідний період 2017 р. з них: 

- для стаціонару - 97, що складає 1,0%,   проти - 102, що  складає 0,9%, за період 2017 р. 

- сільським мешканцям 37, що складає 1,2% проти 30, що складає 0,9% за період 2017 р. 

 

 

АНАЛІЗ  РОБОТИ  ДОПОМІЖНИХ  СЛУЖБ 
 

Фізіотерапевтичний кабінет 
   

1. Закінчило  лікування 4778  хворих, проти 4902 -  за звітний період 2017р., з них 

 стаціонарних хворих -3114, що складає 65,2% до загальної кількості пролікованих 

хворих, що складає 30,3  на 100 виписаних, проти -3232  хворих, що складає 66% до загальної 

кількості пролікованих хворих, що складає 32,6 на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 амбулаторних хворих 1664, що складає 35%, до загальної кількості пролікованих проти -  

1670, що складає 34% за звітний період 2017р. 
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o Сільських мешканців проліковано - 711, що складає 15% від усіх пролікованих хворих 

проти - 851, що складає 17,4% за звітний період 2017р., з них 

 стаціонарно -547, що складає 77% до пролікованих сільських мешканців, проти 660, що 

складає 78% до пролікованих сільських мешканців за звітний період 2017р. 

 амбулаторно - 164, що складає 23% до пролікованих сільських мешканців, проти 191, 

що складає 22% до пролікованих сільських мешканців за звітний період 2017р. 

2. Проведено процедур -135927, проти - 135246 за звітний період 2017р., з них 

 стаціонарно - 90068 процедур, що складає 66,3% до всіх проведених процедур або 876 

процедур на 100 виписаних, проти - 89448, що складає 67,4% до всіх проведених процедур або 

903 процедур на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 амбулаторно - 45859 процедур, що складає 33,7% до всіх проведених процедур або 579 

процедур на 100 відвідувань, проти - 43177 процедур, що складає 32,6% до всіх проведених 

процедур або 512 процедур на 100 відвідувань за звітний період 2017р. 

o Сільським мешканцям проведено процедур -17972, або 13,2% до всіх процедур, проти - 

21466, або 16,2% до всіх процедур за звітний період 2017р., з них 

 стаціонарно -13877 процедур, що складає 77,2% до проведених процедур сільським 

мешканцям, проти - 16469 процедури, що складає 76,7% до проведених процедур сільським 

мешканцям за звітний період 2017р. 

 амбулаторно - 4095 процедури, що складає 22,8% до проведених процедур сільським 

мешканцям, проти 4997 процедури що складає 23,3%  до проведених процедур сільським 

мешканцям за звітний період 2017р. 

 Процедур масажу проведено -21471, що складає 15,8% до всіх процедур, проти - 20144, 

що складає 15,2% до всіх процедур за звітний період 2017р. 

 для хворих стаціонару проведено - 13246 процедур, що складає 62%, до всіх процедур  

або 129  процедур на 100 виписаних, проти -12684 процедур, що складає 63% до всіх процедур 

або 128  процедур на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 амбулаторно проведено -8225 процедур або 38% до всіх процедур, або 104 процедур на 

100 відвідувань, проти -7460  процедур або 37% до всіх процедур або 88,4 процедур на 100 

відвідувань за звітний період 2017р. 

 Процедур УВЧ проведено -7179, що складає 5,4% до всіх процедур, проти 9001  

процедур що складає 6,8% до всіх процедур за звітний період 2017р. 

 по стаціонару -6885  процедур, що складає 96% до всіх процедур або 67 процедур на 100 

виписаних, проти -6030 процедур , що складає 67% до всіх процедур або 61 процедур на 100 

виписаних за звітний період 2017р. 

 амбулаторно -294 процедур або 4% до всіх процедур, або 3,7 процедур на 100 

відвідувань, проти - 2971  процедур або 33% до всіх процедур або 38,2 процедур на 100 

відвідувань за звітний період 2017р. 

ЛФК 

1. Закінчило лікування 1560 хворих, проти – 1577 за звітний період 2017р., з них 

 стаціонарних хворих - 949, що складає 9,2 на 100 виписаних, проти - 987 хворих, що 

складає 9,6 на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 амбулаторних хворих – 611, що складає 39,2%, до загальної кількості пролікованих 

проти - 590, що складає 37,4% за звітний період 2017р. 

o Сільських мешканців проліковано 188, що складає 12%, від усіх пролікованих хворих 

проти - 159, що складає 10%, за звітний період 2017р., 

2. Проведено процедур- 15479 проти – 15482 за звітний період 2017 р., з них 
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 стаціонарно - 8665 процедур, що складає 56% до всіх проведених процедур або 84,3 

процедур на 100 виписаних, проти - 9547, що складає 62% до всіх проведених процедур 

або 96 процедур на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 амбулаторно - 6814 процедур, що складає 44% до всіх проведених процедур або 86 

процедур на 100 відвідувань, проти - 5935 процедур, що складає 38% до всіх проведених 

процедур або 70 процедур на 100 відвідувань за звітний період 2017 р. 

o Сільським мешканцям проведено –2531 процедур, або 16,4% до всіх процедур, проти – 

2906 процедур, або 18% до всіх процедур за звітний період 2017 р. 

 

РЕНТГЕНКАБІНЕТ  
 

 Проведено досліджень 16980 чол., проти - 13612 за відповідний період 2017р., з них 

для стаціонару 4243 або 24,9% до всіх обстежених, що складає 41 на 100 виписаних, 

проти 8967 або 65,8% до всіх обстежених, що складає 90 на 100 виписаних за звітний 

період 2017р. 

 Обстежено мешканців інших територій 5684, або 33,4% до загальної кількості  

обстежених, проти - 5724, або 36,6% за звітний період 2017р. 

 Проведено рентгенограм 23920, проти - 20856 за відповідний період 2017р., з них для 

стаціонару 5956 або 24,9% до всіх обстежених, проти 5422 або 27% за звітний період 

2017р. 

 Проведено рентгенограм для мешканців інших територій 7593, або 28,2% до загальної 

кількості рентгенограм, проти 7725, або 31,7% до загальної кількості рентгенограм за 

звітний період 2017р. 

 

ЕНДОСКОПІЯ 

 Проведено 1147 досліджень, проти 1143 за відповідний період 2017р., з них:               

досліджень для стаціонару 1036 або 90%, що складає 11,1 досліджень на 100 виписаних, 

проти 1118 або 89%, що складає 10,2 досліджень на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 Обстежено мешканців інших територій 385, проти 353 за звітний період 2017р. 

 Проведено фіброгастродуоденоскопій 1104, проти 1104 за відповідний період 2017р.,           

з них: для стаціонару 1012 або 92%, проти 994 або 90%, за звітний період 2017р.,                        

що складає 10,7 досліджень на 100 виписаних, проти 10 досліджень на 100 виписаних за 

звітний період 2017р. 

 Проведено фібробронхоскопій 43, проти 39 за відповідний період 2017р.,                             

з них: для стаціонару 24 або 56%, проти 24 або 62%, за звітний період 2017р.,                            

що складає 0,4 досліджень на 100 виписаних, проти 0,2 досліджень на 100 виписаних за 

звітний період 2017р. 

Діагностовано онкозахворювань всього –17, з них: 

шлунку – 14; бронхів – 3. 
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УЗД  

 Обстежено 2992 чол., проти 3082 за відповідний період 2017р., з них для стаціонару  2363 

або 79%, до всіх обстежених, що складає 23 на 100 виписаних, проти 2061 або 84% до всіх 

обстежених, що складає 26 на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 Обстежено мешканців інших територій 1100, або 37% до загальної кількості обстежених, 

проти 1018, або 33% за звітний період 2017р. 

 Проведено обстежень 10577 проти 10795 обстежень за звітний період 2017р., з них для 

стаціонару 8349 або 79%, що складає 81 обстеження на 100 виписаних, проти                   

9008 обстежень або 83%, що складає 91 обстежень на 100 виписаних за звітний                  

період 2017р. 

 Проведено обстежень мешканців інших територій 3921, або 37% до загальної кількості 

обстежень, проти 3549 обстежень, або 33% до загальної кількості обстежень за звітний 

період 2017р. 

 Виявлено онкопатологій-52, з них: 

печінка………………….3 заочеревенний простір…...1 

підшлункова……….......14 жовчний міхур…………….7 

нирки……….………......12 

яйники……………….….1 

сечовий міхур……………..1 

кишечник………………….3 

наднирники…………......4 

простата………………....3 

права здухвинна 

ділянка……….....................2 

 заочеревинна порожнина...1 

 

 

КАБІНЕТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 Обстежено 9124 чол., проти 9258 за відповідний період 2017р., з них для стаціонару 8971 

чол. 98%, що складає 87 обстежень на 100 виписаних, проти              8964 чол. 97%, що 

складає 90 на 100 виписаних за звітний період 2017р. 

 Обстежено з інших територій 900 чол., або 10% до всіх обстежених.  

 Проведено обстежень 10141, з них для стаціонару 9988 чол.  98%, що складає 97 на 100 

виписаних, проти 10219, з них для стаціонару 9925 чол. 97%, що складає 94 на                          

100 виписаних за звітний період 2017р. 

 Проведено обстежень для інших територій 969, або 10% до всіх обстежень, проти 1021, 

або 10% до всіх обстежень за відповідний період 2017р. 

 Проведено спірографій 560, проти 433 за звітний період 2017р. 

 Проведено велоергометрій 44, проти 49 за звітний період 2017р. 

 

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ 

 Проведено обстежень 2882, проти 2713 обстежень за звітний період 2017р.,                           

з них для стаціонару 2644 або 92%, що складає 26 обстежень на 100                    

виписаних, проти 2464 обстежень або 91%, що складає 25 обстежень на                         

100 виписаних за звітний період 2017р. 

 Обстежено мешканців інших територій 929, або 32% до загальної кількості обстежених, 

проти 784, або 29% за звітний період 2017р. 
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ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ 

 Проведено 9511 обстежень, проти 9704 обстежень за відповідний період 2017р., з них: 

- обстежень для стаціонару 9358 або 98% до всіх обстежень, що складає                             

91 обстежень на 100 виписаних, проти 9410 або 97% до всіх обстежень, що складає                     

95 обстежень на 100 виписаних за відповідний період 2017р. 

- обстежено мешканців інших територій 886, або 9% до всіх обстежених проти                

946, або 10% до всіх обстежених за звітний період 2017р. 

 

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 

Проведено 363014 досліджень, проти - 331273 за відповідний період 2017 р., з них: 

 Амбулаторним хворим - 20426, що складає – 5,6% 

 Мікробіологічних досліджень - 26819, проти – 29120 за відповідний період 2017 р., з 

них: 

- по міській лікарні №1 - 6393, що складає 23,8%, проти - 5990, що складає 20,5% за 

відповідний період 2017 р. 

- по міській поліклініці - 3402, що складає 12,6%, проти - 4095, що складає 14% за 

відповідний період 2017 р. 

- по пологовому будинку 3419, що складає 12,7, проти - 3965, що складає 13,6% за 

відповідний період 2017 р. 

- по дитячій лікарні - 8091, що складає 30,1%, проти - 8851, що складає 30,4% за 

відповідний період 2017 р. 

- по міській лікарні №3 - 867, що складає 3,2%, проти - 709, що складає 2,4% за 

відповідний період 2017 р. 

- профілактичні обстеження - 4647, що складає 17,3%, проти - 5379, що складає 18,5% за 

відповідний період 2017 р. 

Структурні  групи лабораторних досліджень 

Дослідження 2018р. 2017р. 

Мікробіологічні 26819 29120 

Клінічні 128230 123715 

Цитологічні 1810 1791 

Гематологічні 87630 78769 

Біохімічні 110021 90412 

Імуносерологічні 8504 7466 

Всього 363014 331273 

Динаміка +31741 

 

 РОЗДІЛ ІV 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Залишається проблемним фінансування КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР, 

медикаментозне забезпечення,  харчування хворих. В критичній ситуації перебуває оснащення 

лікарні обладнанням та апаратурою. На його утримання в працездатному стані витрачаються 

значні кошти. Оновленню підлягає практично все медичне обладнання, проте в першу чергу: 

- ультразвуковий сканер  

- фібробронхоскоп 

- електрокардіографи (10шт.) 

- наркозна та дихальна апаратура (3-4 наркозні та 10 дихальних апаратів)  

- санаційний бронхоскоп 

- хірургічні набори для операційних 

- монітори для спостереження за життєвими функціями під час операцій та важкохворих в 

ПІТ (10-12шт.) 

- дефібрилятори (щонайменше 6-8 шт.) 
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- велоергометр 

- апарати для фізіотерапевтичного лікування 

- лабораторне обладнання (аквадистилятор, центрифуга, біохімічний аналізатор, апарат 

для інактивації сироватки, гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, мікробіологічний 

аналізатор, коагулограф, термостати, сушильні шафи, центрифуги, мікроскопи, газовий 

хроматограф). 

- лазерний апарат для мікрохірургії ока 

- холодильне обладнання для зберігання лікарських засобів, продуктів харчування для 

хворих у відділеннях 

- автоклави (6 шт.) 

- киснева станція 

- кондиціонери для операційних та палат інтенсивної терапії 

Для переходу на електронну систему обліку пацієнтів необхідно укомплектувати 

відділення та кабінети комп’ютерною та організаційною технікою - щонайменше 15-ть 

комп’ютерних місць. 

Вимагають заміни меблі та м’який інвентар відділень. 

Актуальною є проблема надання медичної допомоги пацієнтам в стані алкогольного 

сп’яніння та хворим без постійного місця проживання. Вимагає зміцнення наркологічна служба 

міста, зокрема введення в штат КНП «ДМЛ №1» ДМР посад нарколога та психіатра. 

Організаційного вирішення вимагає проблема госпіталізації хворих наркологічного 

профілю в спеціалізовані стаціонари. Не вирішується питання створення спеціалізованого 

наркологічного відділення.  

В медичних установах назріла проблема введення в штат охоронців (муніципальної 

поліції).  

В 2018 році провести організаційну роботу по впровадженню в практику реперфузійного 

центру по кардіології. 

 

Покращення матеріально-технічної бази на 2019 рік: 

 

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванню металевої покрівлі 

хірургічного корпусу. 

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації по утепленню і перекриттю даху 

адміністративного корпусу. 

3.Запровадити в практику реперфузійну тромболізисну терапію при гострих порушеннях 

мозкового кровообігу.  

4. Забезпечення реалізації мікропроектів: 

- по медичному обладнанню ПІТ кардіологічного відділення – проект КУСАНОНЕ 

- проведенню ремонтних робіт операційного блоку (ургентної операційної); 

- придбання медичного обладнання (операційна лампа). 

5.Придбання наркозно-дихальної апаратури в операційну – 2 шт. 

6.Проведення монтажу і запуск ангіографічної системи IGS -330 та  відкриття відділення 

інтервенційної кардіології і реперфузійної терапії. 

 
 

 

Головний лікар                                                                              В. Бігуняк 

     


