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Зміст 

 таблиці Найменування таблиць № стор. 

         Розділ I. Вихідне населення       Dov 5_1 

PNS0100 Чисельність населення в Україні          Dov 5_1 

Роздiл II. Кадри та мережа наркологiчних установ 

Р470037 Кількість посад лікарів наркологів у цілому по закладу Dov 5_2 

P470042 Кількість посад лікарів-наркологів у стаціонарі та поліклініці Dov 5_2 

Р170018 Дані про атестацію лікарів-наркологів (рядок72) Dov 5_2 

P110001 Кількість посад лікарів-наркологів дільничної наркослужби Dov 5_2 

Р110005      Кількість посад лікарів-наркологів на госпрозрахунку Dov 5_2 

Р110010 Діяльність дільничної наркологічної служби                       Dov 5_2 

Р470038        Забезпеченiсть наркологiчними лiжками Dov 5_2 

Р470039        Розподiл наркологiчних лiжок по типам установ Dov 5_2 

Р470040        Показники дiяльностi наркологiчних лiжок – всього Dov 5_2 

Р470148 Мережа амбулаторних установ Dov 5_2 

P470149 Мережа амбулаторних наркологічних установ ,що мають кабінети Dov 5_2 

Роздiл III. Захворюваність та поширеність наркологічних розладів 

1.Структура 

Р110040 Показники ВООЗ Dov 5_3_1 

Р110002 
Структура захворюваності на розлади психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин 
Dov 5_3_1 

Р110003 
Структура поширеності на розлади психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин 
Dov 5_3_1 

Р110033 Структура захворюваності – розподіл за віком і статтю Dov 5_3_1 

Р110034 Структура поширеності  – розподіл за віком і статтю Dov 5_3_1 

P110037 
Структура контингенту осіб з наркологічними розладами – діти віком 

0-17 років  
Dov 5_3_1 

P110031 
Структура кількості осіб з наркологічними розладами – молодь  

(особи 15-35 р.) 
Dov 5_3_1 

P110038 Структура наркологічних розладів – дорослі (особи 18 р. і старші) Dov 5_3_1 

Р110035 
Структура поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин у осіб працездатного віку 
Dov 5_3_1 

P110032 

Структура поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин у осіб старші за працездатний  вік 

(пенсіонери) 

Dov 5_3_1 

2. Захворюваність та поширеність у регіонах 

P110036 Захворюваність на наркологічні розлади в Україні Dov 5_3_2 

Р110004        
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин – всього 
Dov 5_3_2 

P110039 

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин серед  дітей 0-17 віком 

років включно, молоді ( осіб віком 15-35 років) 

Dov 5_3_2 

Р110013        

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин у дітей віком 15-17 років 

включно                 

Dov 5_3_2 

Р110014        
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин – у дітей віком 0-14 років 
Dov 5_3_2 
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включно                                     

Р110024 

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин – у дорослого населення   

(18 років і старші) 

Dov 5_3_2 

P110041 
Захворюваність та поширеність наркологічних розладів серед осіб 

працездатного віку  та старші працездатного 
Dov 5_3_2 

Р110012 
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин – розподіл за статтю                 
Dov 5_3_2 

Р110023 

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних речовин – у міських та сільських 

жителів         

Dov 5_3_2 

Р110045 
Кількість осіб з розладами психіки через уживання наркотичних 

речовин внутрішньовенно 
Dov 5_3_2 

Р110006 
Співвідношення гострих психотичних алкогольних розладів до 

хронічних алкогольних синдромів 
Dov 5_3_2 

P110008 
Співвідношення профілактічної до диспансерної груп нагляду 

кількості осіб з наркологічними розладами - всього 
Dov 5_3_2 

P110009 
Співвідношення профілактичної до диспансерної групи через 

уживання алкоголю 
Dov 5_3_2 

Роздiл ІV. Госпіталізована захворюваність на наркологічні розлади  

(стаціонари, денні стаціонари) 

P110027 
Структура госпіталізованої захворюваності у психіатричних та 

наркологічних стаціонарах осіб наркологічного профілю 
Dov 5_4 

Р110011 

Структура госпіталізованої захворюваності у психіатричних та 

наркологічних стаціонарах осіб наркологічного профілю, розподіл за 

віком та статтю 

Dov 5_4 

Р110016 
Показники госпіталізації наркохворих у наркологічні та психіатричні 

стаціонари - всього 
Dov 5_4 

Р110046 
Кількість осіб госпіталізованих з групи диспансерного нагляду, всього, 

діти 
Dov 5_4 

Р110044 
Кількість осіб з наркологічними розладами,які закінчили примусове 

лікування у наркологічних стаціонарах 
Dov 5_4 

Р110017 
Показники госпіталізації наркохворих у наркологічні і психіатричні 

стаціонари 
Dov 5_4 

Р110018 
Діяльність стаціонарних наркологічних установ, середня тривалість 

перебування наркологічного хворого в стаціонарі (в днях)     
Dov 5_4 

Р110020 
Лікарняна летальність у наркологічних стаціонарах за нозологічними 

групами захворювань. 
Dov 5_4 

Р110028 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах – всього 

(в Україні) 
Dov 5_4 

Р110042 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах діти 

віком 0-17 років включно (в Україні) 
Dov 5_4 

Р110043 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах молодь 

15-35 років (в Україні) 
Dov 5_4 

Р110029 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах – жінки 

(в Україні) 
Dov 5_4 

Р110030 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах – 

чоловіки (в Україні) 
Dov 5_4 



 5 

Р110028 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах – всього 

(по регіонам) 
Dov 5_4 

Р110042 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах діти 

віком 0-17 років включно (по регіонам) 
Dov 5_4 

Р110043 
Структура пролікованих амбулаторно та у денних стаціонарах молодь 

15-35 років (по регіонам) 
Dov 5_4 

Р110047 
Кількість осіб госпіталізованих з групи диспансерного нагляду, 

молодь, дорослі 
Dov 5_4 

Розділ V. Кількість оглядів на стан сп’яніння, наркологічні профілактичні огляди, 

токсикологічні дослідження 

Р110025 Кількість оглядів для визначення стану сп'яніння Dov 5_5 

Р110026 
 Попередні та періодичні наркологічні огляди  

 (кількість осіб, що оглянуті) 
Dov 5_5 

Р200199 
 Кількість токсикологічних досліджень, проведених у закладах охорони 

здоров’я МОЗ України 
Dov 5_5 

 


