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Про роботу КП “Луцький центр ПМД”

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу КП «Луцький центр ПМД»
за рік 2019 р.
1. Кількість відвідувань всього
в т. ч. з приводу щеплень
2. Кількість відвідувань в поліклініку
3. Кількість відвідувань додому
4. Інформація по відділенню профілактики
- кількість профоглядів
- виміряно в/о тиску
5. Онкопрофогляди
- всього онкопрофоглядів (осіб)
- в т. ч. онкопрофогляди жінок:
- всього оглянуто первинно
- цитологія
- виявлено захворювань
- виявлено передракових станів
- онкопрофогляди чоловіків:
- всього оглянуто
- виявлено хворих
6. Інформація по ДСП
- проліковано хворих
- терапевтичний профіль
- кардіологічний
- неврологічний
- ліжко-дні всього
- виконання плану ліжкоднів
7. Ефективність лікування по ДСП
- з покращенням
- з видужанням
- без змін
- серед. тривалість 1-го випадку ТН
- по терапії
- по кардіології

2019 р.
210263
11585
207811
2452
47394
286
5175
4873
4873
3771
59
302
43
1658
877
262
519
14903
*66% -99,2%
1657-99,9%
1-0,1%
9,5
9,3
9,7

- по неврології
8. Сер. тривалість перебування на ліжку :
- по терапії
- по кардіології
- по неврології
9. Інформація по кабінету інфекційних захворювань
- вірусний гепатит “А”
- вірусний гепатит “В”
- гастроентероколіт
- сальмонельоз
- харчова токсикоінфекція
- Лайм-бореліоз
- гельмінти
- лертоспіроз
- ешерихіоз
- нетоксич. штаму дифтерійної палички
- токсокароз
- орсініоз
- кліщевий енцефаліт
Крапельні інфекції всього:
Всього інфекційних захворювань
Первинний вихід на інвалідність

9,4
8,9
8,9
9,0
8,9
2019р.
1
54
12
7
1
2
1
1
67
146
2019 р.
182

Визнано інвалідами (чол.)

Показник на 10 тис. нас.
36,2
Групи інвалідності –
І гр.
22-12,1%
ІІ гр.
104-57,1%
ІІІ гр.
56-30,8%
Первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення
2019 р.
Визнано інвалідами (чол.)
150
Показник на 10 тис. нас.
44,8
Групи інвалідності –
І гр.
13-8,7%
ІІ гр.
83-55,3%
ІІІ гр.
54-36,0%
Загальна інвалідність
2019 р.
Всього інвалідів (чол.)
482
З них повторних (чол.)
300
Показник на 10 тис. нас.
95,9
Тимчасова непрацездатність
2019 р.
Видано ЛН
8047
Закрито ЛН
7104
% видачі
3,9
Прийнято хворих
202464
Днів непрацездатності
99830
Середня тривалість 1-го вип. (днів)
14,1
* У денному стаціонарі виконання плану ліжко-днів 66% по штатним посадам 99,2% по
зайнятим.
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