
ЛІКАРНЯНІ КАНЦЕР РЕЄСТРИ

Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів за 2001 рік були
розраховані на підставі даних, наданих лікарняними канцер-реєстрами відповідних
лікувальних закладів - Вінницького, Житомирського, Закарпатського, Луганського,
Львівського, Миколаївського, Харківського обласних онкологічних диспансерів, Київської
міської онкологічної лікарні, а також Донецького обласного протипухлинного центру та
Інституту онкології АМН України. Всі показники взяті з стандартних таблиць аналізу
діяльності роботи стаціонару або хірургічної активності, розрахованих за допомогою
відповідної програми лікарняного канцер-реєстру. Винятком є розраховані за допомогою
програми пошуку абсолютна кількість та відсоток випадків з новоутвореннями і з них - із
злоякісними.

Таблиця 1 «Загальні показники діяльності стаціонару» включає показники діяльності
всього стаціонару в цілому.

Таблиця 2 «Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологіями». У цій таблиці
виділені 11 груп хворих на найбільш розповсюджені в Україні злоякісні новоутворення, які
перебували в відповідних лікувальних закладах впродовж 2001 року.

� Звертаємо увагу, що в наведених таблицях потрібно відрізняти кількість «хворих» та
«випадків госпіталізації», бо один хворий може перебувати в стаціонарі декілька разів
впродовж року. Для аналізу діяльності клініки за одиницю звичайно беруть випадок
госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають його
терміном «хворий». В наведених таблицях кількість власне хворих, що перебували за
рік в стаціонарі, показана тільки в стовпчику «Хворих за рік», а усі показники
розраховані на випадках госпіталізації. Середню кількість перебувань хворого у стаціонарі
впродовж року можна визначити діленням кількості випадків госпіталізіції на кількість
хворих.

Показник «Робота ліжка» розраховано діленням суми ліжко-днів, проведених всіма хворими
у стаціонарі за рік, на розмір ліжкового фонду лікарні.

Показник «Загально-лікарняна летальність» розрахований як відсоток померлих у стаціонарі
від усіх випадків госпіталізації хворих.

Показник «Хірургічна активність» в Таблиці 1 підраховано як відсоток прооперованих
випадків від кількості випадків госпіталізації хворих тільки у хірургічних відділеннях
стаціонару, у Таблиці 2 цей показник розрахований для усіх випадків госпіталізації хворих з
приводу відповідного захворювання.

Показники «Післяопераційна летальність» та «Післяопераційна ускладненість» розраховані
як відсоток випадків смерті внаслідок операції або, відповідно, випадків з ускладненнями
після операції, від усіх випадків хірургічного лікування хворих.

У розділі «Хірургічне лікування» показано процентний розподіл усіх випадків хірургічного
лікування по наведених групах: спеціальне (як складове у лікуванні за радикальною або
паліативною програмою), пробна хірургія та інше, тобто таке, що не відноситься до жодної з
перших двох груп (діагностична, симптоматична, реабілітаційна хірургія і т.ін.).


