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Про стан надання хірургічної
допомоги дорослому населенню м.Чернівці
Заслухавши та обговоривши доповідь головного хірурга управління
охорони здоров'я Чернівецької міської ради Волощука В.М., головного
позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА за
напрямком «Хірургія» Бочарова А. В., доктора медичних наук, професора,
завідувача кафедрою хірургії БДМУ Полянського І.Ю. за результатами
перевірки стану надання медичної допомоги хворим з хірургічною патологією
колегія відмічає, що в перевірених закладах проводиться певна робота в цьому
напрямку.
Велика увага збоку управління охорони здоров’я приділяється розвитку
стаціонарної хірургічної служби міста.
Для повного та раціонального
використання кадрового потенціалу лікарів-хірургів та наявних спеціалізованих
приміщень в КМУ «Міська лікарня № 1» розпочато капітальний ремонт
операційного блоку та БІТ. До кінця поточного року заплановано проведення
робіт на загальну суму 200 тис.гр. В І кварталі 2017 року ремонтні роботи будуть
продовжені, очікувана сума - 1,5 млн. гр.
Потребує вивчення питання введення ургентних днів в роботі КМУ
«Міська лікарня № 1», проведення відповідних змін в структурі та штатах
лікарні, питання розвитку паталого-анатомічної служби міста. Серед
перспективних напрямків роботи лікарні слід розглянути створення міського
травмпункту для дорослих, зміну структури хірургічних ліжок з профілізацією
для проведення оперативних втручань на великих суглобах мешканцям
обласного центру. Станом на 13.12.2016 року такої медичної допомоги
потребують 242 міських жителів.
Забезпеченість лікарями-хірургами в м. Чернівцях становить 0,9 на 10 тис.
нас. (по Україні – 1,8). В лікувально – профілактичних закладах міської
комунальної власності працюють 41.2% лікарів-хірургів з вищею атестаційною
категорією, 28.2% - з І атестаційною категорією, по 15.3% - з ІІ атестаційною
категорією та молоді спеціалісти, які мають сертифікат. Разом з тим, в КМУ
«Міська поліклініка №5» та поліклінічному відділенні КМУ «Міська
лікарня №1» лікарі-хірурги, при наявності спеціалізації по дорослій хірургії,
ведуть прийом дитячого населення, що суперечить наказу МОЗ України від

29.03.2002 року №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників».
В перевірених поліклініках та стаціонарах міста наявні локальні
протоколи надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю та
представлені маршрути проходження пацієнта. У всіх хірургічних відділеннях
наявні основні нормативні документі по правових аспектах хірургічної роботи.
За 9 місяців 2016 р. лікувальними установами м. Чернівці проведено 10618
оперативних втручань , що становить 493.9 на 10 тис. населення. В порівняні за 9
місяців 2015р.- 9522 оперативних втручань, що становить 442.9 на 10 тис.
населення. По Україні показник за 2015 рік становив 481.5 на 10 тис. населення.
Разом з тим колегія відмічає, що планове хірургічне оздоровлення відповідає
моделям кінцевих результатів лише по хронічному калькульозному холециститу
- показник 7.0 на 10 тис.населення (по Україні за 2015 рік – 6.08 на 10
тис.населення). Значно збільшились показники співвідношення ургентної
хірургії до планової. Спостерігаються недоліки в системі організації
профілактичних оглядів. Втрата декретованих контингентів населення
призводить до ускладненого перебігу хронічної патології та збільшення
ургентних ситуацій. При перевірці співпраці поліклінік міста та стаціонару слід
відмітити відсутність зв’язку між цими етапами надання медичної допомоги,
низький відсоток направлень на госпіталізацію. Недостатньо проводяться заходи
для покращення роботи щодо раннього виявлення, лікування та диспансерного
спостереження за хворими хірургічного профілю. Спостерігається недостатній
рівень забезпеченості медичним обладнанням та медичним інструментарієм.
Недостатнім є рівень санітарно-освітньої роботи серед населення міста щодо
профілактики та оздоровлення осіб з хірургічною патологією.
На підставі вищенаведеного колегія
ВИРІШИЛА:
1. Стан надання медичної допомоги хворим з хірургічною патологією
мешканцям міста визнати таким, що потребує покращення.
2. Головним лікарям амбулаторно-поліклінічних закладів міської
комунальної власності:
2.1. Провідним напрямком в діяльності амбулаторно-поліклінічних
закладів визнати профілактичну роботу з раннього виявлення хірургічних
захворювань та запобігання ускладнень.
2.2. Дотримуватися виконання стандартів надання амбулаторної
хірургічної допомоги .
2.3. Забезпечити якість проведення щорічних профілактичних медичних
оглядів хворих на хірургічну патологію, забезпечити їх диспансерний нагляд та
лікування у відповідності із стандартами, затвердженими директивними
документами Міністерства охорони здоров’я України
2.4. Покращити спадкоємність між первинною та вторинною ланками
хірургічної служби щодо взаємодії та інформованості по хірургічному
оздоровленню населення міста Чернівців.
2.5. В повному обсязі використовувати діагностичне обладнання з метою
своєчасного виявлення та скерування хворих на планове хірургічне
оздоровлення.
Термін: постійно

3. Головним лікарям КМУ «Міська лікарня №1» Петричуку А.М.,
КМУ «Міська поліклініка №1» Багрію В.М., КМУ «Міська поліклініка №3»
Лисюку Ю.О., КМУ «Міська поліклініка №5» Клічук Л.В., в.о. головного
лікаря КМУ «Міська лікарня №4» Пятицькій Г.І. вжити заходи щодо
покращання матеріально-технічного забезпечення медичним обладнанням та
медичним інструментарієм хірургічні відділення та кабінети.
Термін: І півріччя 2017р.
4. Головним лікарям КМУ «Міська лікарня №1» Петричуку А.М.,
КМУ «Міська поліклініка №5» Клічук Л.В. вжити заходи щодо приведення у
відповідність до наказу МОЗ України від 29.03.2002 року №117 «Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників» спеціалізацію лікарів
хірургів, які працюють в установі та надають медичну допомогу дитячому
населенню.
Термін: І півріччя 2017р.
5. Головному хірургу Волощуку В.М., головному лікарю КМУ
«Міська лікарня №1» Петричуку А.М.:
5.1. Вивчити питання впровадження в роботу КМУ «Міська лікарня № 1»
ургентного дня (днів). Провести відповідні фінансово-економічні розрахунки.
Надати пропозиції в управління охорони здоров’я міської ради для погодження з
департаментом охорони здоров’я Обласної державної адміністрації та
впровадження в роботу до 01.04.2016 року.
5.2. Вивчити питання створення паталого-анатомічної служби міста.
Пропозиції та відповідні розрахунки надати в управління охорони здоров’я
міської ради до 01.02.2017 року.
6. Головному хірургу Волощуку В.М. створити робочу групу для
вивчення питань створення міського травмпункту для дорослих на базі КМУ
«Міська лікарня № 1», зміни структури хірургічних ліжок з профілізацією для
проведення оперативних втручань на великих суглобах мешканцям обласного
центру, механізму забезпечення штучними суглобами для проведення
відповідних оперативних втручань жителям міста. Пропозиції та розрахунки
надати в управління охорони здоров’я міської ради до 15.02.2017 року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника,
начальника відділу організації медичної допомоги населенню управління
охорони здоров'я Чернівецької міської ради Бовкун Г.В.

Голова колегії

І. Незборецький

Секретар колегії

Ю. Тріффо

