МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

м. Мала Виска

№ 183

Про стан надання медичної допомоги
дитячому населенню в районі
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши інформацію головного лікаря Маловисківської центральної районної лікарні
К.Л.Чурпія «Про стан надання медичної допомоги дитячому населенню в районі»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію головного лікаря Маловисківської центральної районної лікарні
К.Л.Чурпія «Про стан надання медичної допомоги дитячому населенню в районі» взяти до
відома.
2. Головному лікарю Маловисківської центральної районної лікарні :
постійно проводити заходи по забезпеченню пологового та дитячого відділень
медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги;
- щорічно передбачати кошти для проведення поточних ремонтів пологового та
дитячих відділень, дитячої консультації та придбання необхідного обладнання, м’якого і
твердого інвентаря.
3. Райдержадміністрації, районному центру соціальних служб для сім`ї, дітей та
молоді райдержадміністрації, із залученням медичних працівників, з метою формування
здорового способу життя проводити активну соціально-освітню роботу серед школярів та
молоді.
4. Рекомендувати міському, селищному та сільським головам :
- вирішити питання забезпечення лікарів-педіатрів, сімейних лікарів та середніх
медичних працівників житлом на підвідомчій території ;

- спільно з відповідними службами райдержадміністрації, лікувально-профілактичними
закладами району та Смолінською медико-санітарною частиною №17 постійно проводити
моніторинг за станом дітей в сім’ях, які потребують соціального супроводу та сім`ях, що
мають дітей до року.
5. Райдержадміністрації розглянути можливість внесення на розгляд районної ради
питання щодо виділення з районного бюджету на 2012 рік 100,0 тис.грн. на проведення
комплексу заходів по первинній вакцинації дітей.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

ДОВІДКА
на сесію районної ради «Про стан надання медичної допомоги дітям в районі»
В районі проводиться відповідна робота по наданню медичної допомоги дитячому
населенню, поліпшення стану його здоров’я.
Чисельність дітей, яка обслуговується ЛПЗ району становить 4870, в тому числі діти
першого року життя – 360.
В порівнянні з 2011 роком дитяче населення збільшилося на 3 дітей.
Медична допомога надається в ЦРЛ, 3 амбулаторіями ЗПСМ, 2 СЛА,
25 ФАПами.
Педіатрична служба недостатньо укомплектована педіатрами (44%), педіатри працюють
тільки в ЦРЛ, з 5 педіатрів – 3 пенсійного віку.
На сільських дільницях діти обслуговуються сімейними лікарями, в Оникіївській амбулаторії
– лікаря немає, в Плетеному Ташлику працює лікар-стоматолог. Неукомплектованість
лікарями перш за все обумовлене відсутністю житла.
Педіатри проводять виїзди на села згідно графіка, але це не вирішення проблеми.
ФАПи в районі телефонізовані. На деяких ФАПах відсутні холодильники – Березівка, Вись,
що не дає змоги проводити щеплення дітям, так як відсутні умови для зберігання вакцин.
Сухожарові шафи відсутні на Первомайському ФАПі Плетеноташлицької сільської ради,
Леніно, Вись.
За 6 місяців 2012 року проведено профілактичних оглядів – 3573, що становить 73,4%
річного плану, виявлено 425 захворювань(12%). Всі діти взяті на диспансерний облік,
проводиться планове оздоровлення.
В районі проживає 74 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС.
За І півріччя оглянуті 71, що становить 96%, з них 42,2% визнано здоровими, інші мають
різні хронічні захворювання.
На обліку знаходиться 100 асоціальних сімей, в них виховується
258 дітей, в тому
числі 25 дітей першого року життя.
На «Д» обліку знаходиться 1693 дітей – 347 на 1000 (область – 292). Всі діти оглянуті,
отримують лікування.
На обліку в ЦРЛ знаходиться 141 дитина-інвалід, первинний вихід на інвалідність –9 дітей
(11,8 на 10 тис. населення).
Причини виходу на інвалідність:
–
захворювання органів слуху – 5;
–
вроджені вади серця – 2;
–
захворювання шкіри – 2.
За І півріччя 2012 року педіатрами проведено 21 виїзд на сільські дільниці, оглянуто 380
дітей, в тому числі 82 першого року життя.
З метою попередження захворювання на туберкульоз, дітям щорічно проводиться
туберкулінодіагностика. За 6 місяців 2012 року проведено
3650 реакцій Манту,
тобто 75% річного плану.
Стаціонарна допомога дітям надається в дитячому відділенні ЦРЛ, яке розраховане на 25
ліжок.
За І півріччя 2012 року у відділенні проліковано 514 дітей (2011р. – 494). Ліжко-дні виконані
на 110,3%,середнє перебування на ліжку 9,1 дня. Проліковано 45,2% дітей з міста та
приписної дільниці; 53,5% – з сільських дільниць, 1,3% – приїжджі.
Невідкладна допомога надається у відділенні безкоштовно, лікування проводиться за
рахунок батьків.
На безкоштовне лікування витрачено 463,68 грн., на безкоштовне харчування дітям до
першого року життя – 539,00 грн.

Питання надання медичної допомоги дітям знаходиться на постійному контролі у головного
лікаря. За І півріччя 2012 року проведено 2 медичні ради, де заслуховувались питання
надання медичної допомоги дітям, питання вакцинопрофілактики та туберкулінодіагностики
дитячого віку.
В ЦРЛ проводиться щоденний моніторинг за станом здоров’я дітей першого року життя та
вагітних.
Інформація про стан захворюваності та смертності дітей щомісячно заслуховується на
оперативній нараді у головного лікаря.
Але незважаючи на проведену роботу в районі є випадки смерті дітей першого року життя.
Всього в районі померло 3 дітей, показник становить 12,9 на
1000 народжених
(обласний показник за 5 місяців 2012р. – 8,5).
Смертність по причинах: гіперплазія вилочкової залози, що привела до синдрому раптової
смерті – 2 дітей; перинатальний сепсис – 1 дитина.
Всі випадки смерті дітей розглянуті на координаційній раді, смерть була непопереджуваною.
В районі не виконується план проведення щеплень дітям від керованих інфекцій, в зв’язку з
відсутністю необхідної кількості бакпрепаратів. З районного бюджету кошти на придбання
вакцин не виділялись, незважаючи на доручення голови ОДА Ларіна С.М. від 06.04.2012
року.
За 6 місяців 2012 року район отримав вакцин для проведення щеплень:
Пентаксин – 26,5% від річного плану
Кір, краснуха, паротит – 39,9% від річного плану
п/поліомієліту – 0% від річного плану
АДП-М – 29,6% від річного плану
Відповідно до плану в ЦРЛ проводяться заняття з лікарями, середніми медпрацівниками
ЦРЛ та зав. ФАПами.
Всі лікарі-педіатри своєчасно підвищують свою кваліфікацію на курсах з підвищення
кваліфікації. Щорічно в ЦРЛ проходять виїзні курси підвищення кваліфікації середніх
медпрацівників, всі сестри медичні мають кваліфікаційну категорію.
Педіатрична служба тісно співпрацює з відділом в справах дітей, службою сім’ї та молоді.

В.о. головного лікаря
Маловисківської ЦРЛ

В. Боюк

