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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ 

КЗ «ЦМЛ м. Кіровограда» за 1- півріччя 2019 року  

     До складу КЗ «ЦМЛ м. Кіровограда» входить стаціонар на 410ліжок (255- ліжок 

1-стаціонар ,155-ліжок 2-стаціонар ) та поліклініка, яка обслуговує населення в 

кількості 48520 з населенням сімейної амбулаторії селища Гірничого. 

Поліклініка: 

Кількість відвідувань до фахівців становить 79 053  проти 94 880 в 2018році, що на 

16,7 % відвідувань менше у порівнянні з минулим роком. Показник відвідування на 

1 жителя складає 1,6. Зменшення  за рахунок відвідувань до урологів (-2506), 

офтальмологів (-2284 ) ,ендокринолога (-1966). Показник виявляємості захворювань 

при профоглядах складає 14,4 %. Показник захворюваності (захворювання з 

діагнозом встановленим вперше в житті) на 10000 населення становить 658,0 За 1- 

півріччя 2019 року зареєстровано 8604 захворювань, показник поширеністі-1773,3 . 

Проведено хірургічних втручань-719 (714-2018рік) .На інвалідність в цьому році 

вийшли 71 осіб, це на 3 осіб менше, ніж в минулому році. Первинний вихід на 

інвалідність серед працездатного населення збільшився  на 1 випадок . 

В структурі первинного виходу на інвалідність серед осіб працездатного віку: 

1. Новоутворення 18 випадків (32,1%) 

2. Хвороби системи кровообігу 12 випадків (21,4%) 

3. Хвороби кістково –м'язової системи 10 випадків( 17,8%) 

4. Травми 4 випадків ( 7,1%) 

5. Хвороби нервової системи 4 випадка (7,1%) 

6. Хвороби ока 1 випадок (1,8%) 

7. Інші хвороби 3 випадків (5,3%) 

Денний стаціонар розраховано 166 ліжок з 01.04.2019 року згідно наказу УОЗ 

Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2019 року №58 «Про перерозподіл 

ліжкового фонду лікувально-профілактичних закладів міста». Показник 

забезпеченості ліжками на 10 000 тис. населення складає 63,2.Середня кількість 

ліжок на 1півріччя становить 156,1.Було проліковано 1797 хворих, проведено 18 703 

ліжко-дня. Робота ліжка -119,8 ( контрольний показник -124,0), обіг ліжка -11,5, % 

виконання плану ліжко-днів -96,6. 

Денний стаціонар№1: 

Представлений 76 ліжками(46 – поліклініка,30 урологічних ліжок в 1- 

стаціонарі).Проліковано в денному стаціонарі 963 хворих, проведено ними ліжко-

днів 9 808. Робота ліжка 129,0 (контрольний показник – 124,0)Обіг ліжка 12,7, 

середнє перебування 10,2, % виконання 104,4.В денному стаціонарі 18,3% лікуються 

з хворобами кістково-м’язової системи, 35,6 % з хворобами сечостатевої системи, 
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7,4 % з хворобами нервової системи, 11,6% ока, хворобами системи кровообігу 

13,7%, інші 31,7%. По результатам лікування: 88,9% виписується з 

покращенням,9,1% з одужанням ,1,8% без змін . 

Денний стаціонар№2:Представлений 90ліжками (40 – неврологічних; 20 пуль 

монологічних ліжок ,10 кардіологічних, 10 гастроентерологічних та 10 ліжок 

ендокринологічних з режимом роботи в одну зміну).Проліковано в денному 

стаціонарі 834 хворих. Робота ліжка 111,7 ( контрольний показник 124,0) обіг ліжка 

10,4, середнє перебування 10,7,% виконання 90,1%.В розрізі профілю ліжок 

виконано план ліжко-днів тільки на кардіологічних ліжках на 116,2%.В денному 

стаціонарі 21,8% лікуються з хворобами кістково-м’язової системи, 10,8 % з 

хворобами органів дихання, 9,6 % з хворобами нервової системи, 13,2% хворобами 

органів травлення, 22,4% хворобами системи кровообігу ,16,1% хворобами 

ендокринної системи, травми 4,1% та інші 1,1%. По результатам лікування:95,2% 

виписується з покращенням, 4,0% з одужанням ,0,2% без змін .В розрізі ліжок 

виконання плану ліжко-дня: 

 Неврологічних ліжка – 89,9%;   

 Пуль монологічних ліжка-80,7% , 

 Кардіологічних -116,2%,  

 Гастроентерологічні ліжка- 99,5% 

 Ендокринологічні ліжка-83,6% 

Стаціонар  

КЗ «ЦМЛ м. Кіровограда» має 410 ліжок (265 – 1-й стаціонар; 155 – 2-й 

стаціонар).За 1-е півріччя проліковано: 7675 хворих (7557 в 2018р.)  

1-й стаціонар – 4654хворих (в 2018р. – 4613 хворих) 

2-й стаціонар – 3021хворих ( в 2018р. – 2944хворих) 

Збільшення пролікованих хворих на 118 осіб у порівнянні з минулим роком . 

Хворими в закладі проведено 74596 ліжко-днів. В минулому році 73001 ліжко-днів. 

План ліжко-дня складає 69127,12. Відсоток виконання ліжкового фонду дорівнює 

108,0 % проти 105,6 % в минулому році. На всіх ліжках виконаний показник 

використання ліжкового фонду. В розрізі роботи стаціонарів : 

1-стаціонар- виконання показника використання ліжкового фонду складає -105,0 ( 

2018-104,0)найвищий показник використання ліжкового фонду на терапевтичних 

ліжках -108,1% та паліативних -106,0%. 

2-стаціонар- виконання показника використання ліжкового фонду складає -113,1 ( 

2018-108,2)найвищий показник використання ліжкового фонду- терапевтичні ліжка 

-118,6% та кардіологічні -115,7%. 
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Робота ліжка по лікарні складає 182,0 проти 178,0 в 2018 році. Контрольний 

показник на 1- півріччя складає-168,6.Найвищій показник роботи ліжка в 

терапевтичному відділенні 2- стаціонару-200,0. 

Обіг ліжка: становить 18,7, в минулого році 18,4.По 1-у стаціонару 18,3 проти 18,1 в 

минулому році.2-й стаціонар – 19,5 проти 19,0 в минулому році. 

Середня тривалість перебування на ліжку по лікарні становить 9,7 (в 2018р. – 9,7).  

1-й стаціонар – 9,7 проти 9,7 .2-й стаціонар – 9,8 проти 9,7. 

Летальність по лікарні збільшилась з 2,16 до 2,28,за рахунок збільшення летальності 

на кардіологічних ліжках. За 1-е півріччя 2019р. в закладі померло 175 хворих проти 

163 в минулому році. Розподіл померлих за нозологічними класами: 

1. Хвороби системи кровообігу 48% 

2. Новоутворення 32,0% 

3. Інфекційні хвороби 8,0% 

4. Хвороби органів дихання 2,8% 

5. Хвороби органів травлення 3,4% 

6. Хвороби ендокринної системи 2,2% 

7. Інші хвороби 3,6% 

Аналізуючи летальність можливо зробити такі висновки: 

 До доби  -20,6%випадків 

 До 3діб  - 17,7% випадків 

 До 10 діб – 34,3%  випадків 

 Понад 10 діб 27,1% випадків  

За результатами лікування: 68,0% виписується з покращенням, 27,0% з 

одужанням,1,6% без змін, з погіршенням 0,04% та 0,17% здорові. Найвищій відсоток 

пацієнтів з одруженням на інфекційних ліжках для  дітей та дорослих, з 

покращенням на кардіологічних ліжках, гастроентерологічних, неврологічних.   

ВИСНОВКИ: 

- зменшилась  кількість відвідувань до фахівців; 

- контрольні показники виконані в межах цього періоду; 

- задовільна робота профкабінету про що свідчать охват профоглядами та 

виявлення захворювань; 

- робота денного стаціонару потребує удосконалення ; 

- по стаціонару виконаний всі показник ліжкового фонду; 

- більше хворих виписуються з одужанням та  покращенням; 

- задовільно спрацювали допоміжні відділення. 

- Зменшилась летальність по лікарні . 
 

Завідувач .інформаційно-аналітичним 

 відділом  медичної статистики                                                                                             Сергата Т.Г  


