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Зміст таблиць EXSEL 
 

 

№ з/п Найменування  № таблиць 

1 Чисельність дитячого населення в Україні (за даними ДКС України)  

2 Зареєстровано хвороб у дітей 0-17 років включно  
 - деякі інфекційні та паразитарні хвороби  

 - хронічний вірусний гепатит В  

 - хронічний вірусний гепатит С  

 - імунодефіцити (всі форми)  

 - інші порушення із залученням імунного механізму  

 - пневмонії  

3 Зареєстровано хвороб у дітей 0-14 років включно  

4 Зареєстровано хвороб у дітей 0-6 та 7-14 років включно  

5 Зареєстровано хвороб у дітей 15-17 років включно  

6 Зареєстровано хвороб у дітей першого року життя  
 - деякі інфекційні та паразитарні хвороби  

 - кишкові інфекційні хвороби  

 - туберкульоз  

 - хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини  

 - гострі респіраторні інфекції, грип  

 - лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ)  

 - безсимптомна інфекція спричинена ВІЛ  

7 Зареєстровано хвороб та причин смерті у новонароджених  
 - гострі респіраторні інфекції  

 - пневмонія  

 - інфекції шкіри  

 - інфекції, специфічні для перинатального періоду  

 - бактеріальний сепсис  

 - незавершений тест на ВІЛ  

 - потенціальна загроза зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)  

8 Рівень та повнота охоплення диспансерним наглядом дітей 0-17 років   
9 Захворюваність дітей  0-17 років на активний туберкульоз  
 Контингент дітей 0-17 років включно хворих на туберкульоз  

10 Інвалідність дітей 0-17 років включно  
 - деякі інфекційні та паразитарні хвороби  

 - туберкульоз  

 - хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини  

 Інвалідність дітей в окремих вікових групах  

11 Частота госпіталізації дітей у стаціонар  

12 Строки та результати лікування хворих у стаціонарі  
 - деякі інфекційні та паразитарні хвороби  

 - кишкові інфекції  

 - туберкульоз  

 - менінгококова інфекція  

 - септицемія  

 - вірусний гепатит  

 - хронічний вірусний гепатит В  

 - хронічний вірусний гепатит С  

 - пневмонії  
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продовдення 

№ з/п Найменування  № таблиць 

13 Забезпеченість дитячого населення лікарями  

14 Дані про атестацію  
 - дитячі імунологи  

 - дитячі інфекціоністи  

15 Лікарські посади у лікувально-профілактичних закладах та їх 

укомплектованість 
 

16 Лікарські посади у поліклініках  

17 Лікарські посади у центральних районних лікарнях  

18 Забезпеченість лікарськими посадами  

19 Забезпеченість дитячими спеціалізованими ліжками  
 - імунологічні  

 - інфекційні  

20 Робота дитячих спеціалізованих ліжок  

21 Розподіл спеціалізованих дитячих ліжок за типами лікарняних закладів  

22 Діяльність дитячих інфекційних і туберкульозних лікарень  

23 Укомплектованість штатних посад дитячих інфекційних і 

туберкульозних лікарень 
 

 

 


