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ЗМIСТ 

№ 

таблиці 
Найменування таблиць 

№ 

сторінки 

 Розділ І  Вихідне населення Dov_7_1 

PNS0100 Населення Dov_7_1 

 Розділ ІІ  Кадри та мережа психіатричних установ Dov_7_2 

Р470043 
Чисельність посад, забезпеченість населення України лікарями-

психіатрами, укомплектованість фізичними особами зайнятих посад  
Dov_7_2 

Р170018 
Дані про атестацію лікарів-психіатрів, усього психіатрів, психіатрів 

дитячих, психотерапевтів 
Dov_7_2 

Р470044 
Зайняті посади лікарів-психіатрів в амбулаторних і стаціонарних 

лікувально-профілактичних закладах України  
Dov_7_2 

Р100047 Кількість зайнятих посад у амбулаторній психіатричній мережі  Dov_7_2 

Р100048 Кількість зайнятих посад у стаціонарній психіатричній мережі  Dov_7_2 

Р100049 Кількість дільничних психіатрів Dov_7_2 

Р100050 Відвідування до дільничних психіатрів Dov_7_2 

Р470045 
Зайняті посади дільничних лікарів-психіатрів (кількість хворих на 1 

зайняту посаду)(за територією розміщення закладів) 
Dov_7_2 

Р470047 Забезпеченість населення психіатричними ліжками  Dov_7_2 

Р470046 
Розподіл психіатричних ліжок  за типами установ(для дорослих і 

дітей) 
Dov_7_2 

Р470048        
Розподіл психіатричних ліжок за типами установ (ліжка для 

дорослих) 
Dov_7_2 

Р470049        Розподіл психіатричних ліжок за типами установ (ліжка для дітей)  Dov_7_2 

Р470050        
Розподіл психіатричних ліжок за типами установ(психоcоматичні 

ліжка)  
Dov_7_2 

Р470051        Діяльність психіатричних стаціонарів  Dov_7_2 

Р100002        Забезпеченність місцями в денних психіатричних стаціонарах  Dov_7_2 

Р100004        Обсяг судово-психіатричної експертизи Dov_7_2 

Розділ ІІІ  Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки 

1 Структура кількості осіб під наглядом (диспансерна і консультативна групи) 

Р100030    
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки, 

всього 
Dov_7_3_1 

Р100010 
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки 

працездатного населення 
Dov_7_3_1 

Р100014 
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки 

старших за працездатний вік 
Dov_7_3_1 

P100040   
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки віком 

18 років і старші 
Dov_7_3_1 

P100032 
Структура контингенту дітей віком  0-14років включно, які мають 

розлади психіки та поведінки  
Dov_7_3_1 

Р100031    

Структура контингенту дітей віком 15-17років включно, які мають 

розлади психіки та поведінки (диспансерна та консультативна 

групи) 

Dov_7_3_1 

Р100028    
Структура контингенту дітей віком 0-17років включно, які мають 

розлади психіки та поведінки  
Dov_7_3_1 

P100036    
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки, 

сільських жителів  
Dov_7_3_1 
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Р100033 
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки, 

міських жителів  
Dov_7_3_1 

P100041 
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки, 

жіноче населення  
Dov_7_3_1 

P100042   
Структура контингенту осіб з розладами психіки та поведінки, 

чоловіки  
Dov_7_3_1 

2  Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки (диспансерна та 

консультативна групи нагляду) 

Р100001 
Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки, 

всього 
 

Р100038 

Захворюваність на розлади психіки та поведінки в Україні, 

розподіл за основними синдромологічними групами та групами 

нагляду 

Dov_7_3_2 

Р100006 
Захворюваність на розлади психіки та поведінки, розподіл за 

групами нагляду 
Dov_7_3_2 

Р100009    
Поширеність розладів психіки та поведінки - всього, розподіл за 

групами нагляду 
Dov_7_3_2 

P100007    
Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки-

всього(дорослі, підлітки, діти),розподіл за нозологіями  
Dov_7_3_2 

Р100008    
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки у 

осіб працездатного віку, усього, розподіл за групами нагляду  
Dov_7_3_2 

Р100011 
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки у 

осіб працездатного віку, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

P100003 
Захворюваність на розлади психіки та поведінки осіб, старих за 

працездатний вік, усього, розподіл за групами нагляду 
Dov_7_3_2 

Р100012 
Поширеність розладів психіки та поведінки серед осіб, старших за 

працездатний вік, усього, розподіл за групами нагляду 
Dov_7_3_2 

Р100015 
Захворюваність на розлади психіки та поведінки осіб, старих за 

працездатний вік, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

Р100043    
Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки 

у дорослого населення віком 18 років і старші 
Dov_7_3_2 

Р100016 
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

серед дітей 0-14 років включно, розподіл за групами нагляду 
Dov_7_3_2 

Р100017 
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

серед дітей 0-14 років включно, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

P100037 
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

серед дітей 15-17років включно, розподіл за групами нагляду 
Dov_7_3_2 

Р100013     
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

серед дітей 15-17років включно, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

P100039  
Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки 

серед дітей 0-17років включно, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

Р100034  
Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки серед 

міського та сільського населення, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

Р100044 
Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки у 

жінок, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 

Р100045    
Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки у 

чоловіків, розподіл за нозологіями 
Dov_7_3_2 
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 Розділ ІV  Непрацездатність та інвалідність у психіатрії   

Р100019    

Показники непрацездатності у осіб з розладами психіки, 

всього(амбулаторне, стаціонарне, у денному стаціонарі), 

амбулаторне лікування  

Dov_7_4 

Р100024 

Показники непрацездатності у осіб з розладами 

психіки(продовження таб. Р100019),стаціонарне лікування, 

лікування у денному стаціонарі  

Dov_7_4 

Р100020 
Кількість осіб з розладами психіки та поведінки, які визнані 

інвалідами первинно, всього 
Dov_7_4 

Р100018 
Кількість дітей віком 0-17 років включно, які визнані інвалідами 

через розлади психіки та поведінки первинно 
Dov_7_4 

Р100022 
Контингент осіб з розладами психіки та поведінки, який має групу 

інвалідності на кінець звітного року, всього  
Dov_7_4 

Р100021 
Контингент осіб віком 0-17 років включно, які мають інвалідність 

через розлади психіки та поведінки на кінець року 
Dov_7_4 

 Розділ V  Примусове лікування, суїциди у психіатрії Dov_7_5 

Р100035   
Амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку 

(АППД) 
Dov_7_5 

Р100051   Примусове стаціонарне лікування Dov_7_5 

Р100005 Кількість осіб з розладами психіки, які скоїли спробу суїциду Dov_7_5 

Розділ VІ  Госпіталізована захворюваність у психіатрії (стаціонар, денний стаціонар), 

обов’язкові психіатричні огляди 

Р100023 

Структура госпіталізованої захворюваності осіб з  розладами  

психіки та поведінки – стаціонарне лікування, всього, дорослі, 

діти0-14р  включно,15-17р  включно  

Dov_7_6 

Р100046 

Структура госпіталізованої захворюваності осіб з розладами 

психіки та поведінки - стаціонар (продовження таблиці Р100023), 

діти 0-17р включно, працездатне населення, старше працездатного 

населення 

Dov_7_6 

Р100026 

 Стаціонарна допомога особам з розладами  психіки та поведінки, 

госпіталізована захворюваність, користувані хворі, повторність, 

примусове лікування 

Dov_7_6 

Р100027 

Показники госпіталізованої захворюваності за основними 

синдромонозологічними групами розладів психіки та поведінки, 

усього, дорослі, діти  

Dov_7_6 

Р100052 
Структура госпіталізованої захворюваності у денному 

психіатричному стаціонарі  
Dov_7_6 

Р100053 Показники госпіталізованої захворюваності у денних стаціонарах Dov_7_6 

Р100054 Робота денного психіатричного стаціонару Dov_7_6 

Р100055 
Обов'язкові профілактичні попередні та періодичні психіатричні 

огляди 
Dov_7_6 

 


