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Медична допомога  

 

дітям 0-17 років включно з хворобами органів дихання,  

що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я, що 

перебувають у сфері управління  

МОЗ України. 
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Київ 
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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  
 - хвороби органів дихання  

 - пневмонії  

 - хронічний бронхіт  

 - бронхіальна астма  

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  
 - хвороби органів дихання  

 - пневмонії  

 - хронічний бронхіт  

 - інші хронічні обструктивні хвороби легень  

 - бронхіальна астма  

6 Зареєстровано хвороб та причин смерті у дітей першого року життя, що 

перебували під наглядом дитячих поліклінічних закладів 
 

 - хвороби органів дихання  

 - гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів, пневмонія, грип  

 Зареєстровано причин смерті у дітей першого року життя, що померли 

поза стаціонаром 
 

7 Зареєстровано хвороб та причин смерті у новонароджених в акушерських 

стаціонарах 
 

 - гострі респіраторні інфекції (набута)  

 - пневмонія (набута)  

 - розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді  

 - синдром респіраторного розладу (дистрес)  

 - уроджені пневмонії  

 - неонатальной аспірацій ний синдром  

 - неонатальна аспірацій на пневмонія  

 - легенева кровотеча  

8 Рівень та повнота охоплення диспансерним наглядом дітей 0-17 років 

включно 
 

9 Захворюваність на злоякісні новоутворення дітей 0-17 років включно  
 - органів дихання і грудної клітини  

 - трахеї, бронхів, легенів  

 - плеври  

10 Захворюваність на  туберкульоз  дітей 0-17 років включно  
 - органів дихання  

 - з них легенів  

 - поза легеневий туберкульоз   

 - у т.ч. органів дихання  

11 Інвалідність дітей 0-17 років включно  
 - хвороби органів дихання  

 - астма  

12 Інвалідність дітей в окремих вікових групах  

13 Частота госпіталізації дітей у стаціонар  

14 Строки та результати лікування хворих у стаціонарі  
 - хвороби органів дихання  

 - пневмонії  

 - інші обструктивні хвороби легень  

 - хронічний бронхіт обструктивний  

 - бронхіальна астма  

 - бронхоектатична хвороба  
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продовження 

№ з/п Найменування  № таблиць 

15 Хірургічна робота стаціонару  
 - операції на органах дихання  

 - пульмонектомія  

 - резекція частки легені  

 - резекція сегмента легені  

16 Забезпеченість дитячого населення лікарями  

17 Дані про атестацію  
 - дитячі пульмонологи  

18 Лікарські посади у лікувально-профілактичних закладах та їх 

укомплектованість 
 

19 Лікарські посади у поліклініках  

20 Лікарські посади у центральних районних лікарнях  

21 Забезпеченість лікарськими посадами  

22 Забезпеченість дитячими спеціалізованими ліжками  
 - пульмонологічні  

 - торакальної хірургії  

23 Робота дитячих спеціалізованих ліжок  

24 Розподіл спеціалізованих дитячих ліжок за типами лікарняних закладів  

 

 


