Підсумки роботи рентгенологічної служби
КНП « БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
за 2021 рік.
Рентгенологічне відділення КНП «БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
налічує 8 рентгендіагностичних
кабінетів. Всі вони оснащені новими цифровими
ренгенівськими
апаратами (у кількості 9 штук) із цифровою
комп’ютерною технологією реєстрації зображення на робочі станціі
як рентген-лаборанта, так і лікаря-рентгенолога. . Крім цього у відділенні
наявні і пересувні (палатні апарати (7 шт),
а також -цифровий
пересувний флюорографічний апарат на базі автобуса " Богдан А 092".
Персонал ренгенкабінетів: 5 лікарів-рентгенологів ( в тому числі
посада завідуючої), серед яких один лікар проводить тільки
рентгенологічні обстеження молочних залоз (цифрова мамографія).
Віковий ценз лікарів:
2 лікарі-до 35 років, 2-лікарі 40 років , 1 лікар-до 45 років.
Кваліфікація : три лікаря -спеціалісти, один лікар -перша категорія, один
лікар ( завідуюча відділенням) - вища категорія .
Рентген-лаборанти :
13 осіб, серед яких 7 -з вищою категорією, 2- з другою категорією, 4неатестовані.
В 2021 році було виконано 126641 рентген-діагностичних
досліджень. Це значно вищий показник ніж в 2020 році ( 118460), так
як у зв'язку із пандемією SARS 19 у лікарні були розгорнуті додатково
ліжка для пацієнтів з Covid-19,перепрофільовані деякі відділення
(гастроентерологічне, BAIT №2, частина кардіологічного відділення), у
яких лікувались профільні ( Covid) пацієнти.
За звітний період КНП’БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ” реорганізувалась, а саме-поповнилась аж 5 новими цифровими
рентгенівськими апаратами, а саме- 2 стаціонарними апаратами, 3пересувними(мобільними).Ці апарати не потребують затрат рентгенівської
плівки і розчинів для її обробки, адже після виконання обстеження, зразу
зображення передається на станцію лікаря-рентгенолога. Також за

звітний період рентгенологічне відділення вдосконалилось системою
цифрового перегляду усіх обстежень, що виконуються у різних кабінетах
лікарні PACS 24 . Це дає змогу бачити зображення лікарями ординаторами без пред’явлення пацієнтам рентгенівської плівки, а тільки,
зайшовши у систему PACS 24 із робочого комп’ютера.
Це все набагато пришвидшує аналіз про стан певного пацієнта.
У 2021р. було виконано 81094 флюорографій.
Із них - 80833
з профілактичною метою . Показники знову
перевищують цифри 2020 року (64143), адже крім кабінету
цифрової комп,ютерної флюорографії, що розміщений на базі КДЦ
( кабінет № 404 ), паралельно
працюють ще 2 флюорографічних
апарати : один ,що знаходиться у терапевтичному корпусі закладу , і
обслуговує пацієнтів стаціонару( як з діагностичною, так і з
профілактичною метою) ,а інший пересувний на базі автобуса
"Богдан А 092", на якому обстежуються працівники різних організацій
(декретована група), а також диспансерна група (особи,що
проживають у селі, та не мають змоги доїхати до Броварської
БКЛ ,щоб пройти
дане обстеження). Пересувний цифровий
автофлюорограф дуже допомагає при виході із ладу цифрового
флюорографа в КДЦ ( за робочий 7 годинний день на ньому обстежується
до 160 чоловік). За звітний період тривалих ремонтів флюорографа не
виникало. Виїзний флюорограф працював в основному на підприємствах
Броварського району і міста Бровари.
Враховуючи вищевказане , можна зробити висновки , що завдяки
раціональному використанні апаратури , що наявна у
рентгенологічному відділенні Броварської БКЛ, а також
висококваліфікому медичному персоналу даного
відділення
показники роботи служби за 2021 рік залишаються досить
високими .
Щоденно в рентгенологічному відділенні Броварської лікарні виконується
до 300-350 рентгенівських обстежень , хоча забезпечення лікарямирентгенологами залишається на тому ж рівні : 3 лікаря рентгенолога
надають висновки згідно рентгенограм як дорослому, так і дитячому
населенню.
У рентген-кабінеті, що локалізований в терапевтичному корпусі
щоденно( крім вихідних днів ) обстежуються пацієнти з підтвердженим

Covid-19 з 13.00 год. до 14.00 год., згідно « зеленого коридору».
На вищевказаний час, перекриваються всі двері в коридорах відповідного
корпусу , в рентгенівському кабінеті обстежуються тільки пацієнти з Covid.
Обов'язковою умовою повинен бути !!! позитивним результат ПЛР тесту і
він повинен бути наявним у пацієнта при проходженні даного обстеження.
Також у відділені надаються послуги на платній основі. Це - пацієнти,
котрі направляються на обстеження від приватних кабінетів, за
самозверненням, без електронного направлення від сімейного лікаря, а
також-ті, котрі приходять в рентген-кабінет без талона ( видає
регістратура щоденно з 14.00 для проходження дослідження на наступний
робочий день).
У відділенні поступово вдосконалюються новітні технології, а саме цифрові системи радіографії для загального радіографічного
застосування DX
Easylmaging CR RetrofitkitHighCapXr ( планується
розміщення в рентген-кабінеті відділення невідкладної медичної
допомоги ), яка надасть можливість більш-якісно проводити
рентгенографічні обстеження без використання плівки ( зображення на
екрані монітора лікаря-рентгенолога).
У зв'язку із реформуванням вторинної мережі вся рентгенодіагностика в
Броварській Багатопрофільній Клінічній Лікарні незабаром буде
виконуватись , виключно, за допомогою цифрових систем радіографії.
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