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Ортопедо-травматологічна допомога  

 

дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах 

охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України 
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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 кістково-м’язової системи та сполучної тканини  

 - травми, отруєння, нещасні випадки  

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 кістково-м’язової системи та сполучної тканини  

 - деформуючий артроз  

 - ураження міжхребетних дисків шийного та інших відділів  

 - травми, отруєння, нещасні випадки  

6 Зареєстровано хвороб у дітей першого року життя  
 - хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини  

 - уроджена розщілина хребта  

 - уроджені деформації стегна  

 - уроджені деформації ступні  

 - інші уроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи  

 - травми, отруєння, нещасні випадки  

7 Рівень та повнота охоплення диспансерним наглядом дітей 0-17 років   
 - хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини  

 - травми, отруєння, нещасні випадки  

8 Захворюваність на злоякісні новоутворення дітей 0-17 років  
 - кісток та суглобових хрящів  

 - сполучної та інших тканин  

9 Рівень травматизму у дітей 0-17 років включно за видами травм  

10 Рівень травматизму у дітей 0-17 років включно за локалізацією травм  

11 Структура травматизму серед дітей 0-17 років за видами травм  

12 Шкільний травматизм за локалізацією травм  

13 Повнота охоплення та результати профілактичних оглядів дітей 0-17 років  

 - сколіоз  

 - порушення осанки  

14 Результати профілактичних оглядів в окремих вікових групах  

15 Інвалідність дітей 0-17 років включно  
 - хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини  

 - набуті деформації кінцівок  

 - сколеоз  

 - природжена деформація кінцівок  

 - природжена аміотрофія  

 - травми, отруєння, нещасні випадки  

16 Інвалідність дітей в окремих вікових групах  

17 Частота госпіталізації дітей у стаціонар  

18 Строки та результати лікування хворих у стаціонарі  
 - хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини  

 - остеомієліт  

 - дорсопатії та спонділопатії  

 - травми, отруєння, нещасні випадки  

 - переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба  

 - внутрішньочерепні травми  

 - травми внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини, тазу  

 - термічні та хімічні опіки  

19 Хірургічна робота стаціонару  
 - операції на кістково-м’язової системі  

 - операції на кістках і суглобах  

 - ампутація кінцівок  

20 Термінова хірургічна допомога при травмах внутрішніх органів, грудної та 

черевної порожнини 
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№ з/п Найменування  № таблиць 

21 Забезпеченість дитячого населення лікарями  

22 Дані про атестацію  
 - ортопеди-травматологи  

23 Лікарські посади у лікувально-профілактичних закладах та їх 

укомплектованість 
 

24 Лікарські посади у поліклініках  

25 Лікарські посади у центральних районних лікарнях  

26 Забезпеченість лікарськими посадами  

27 Забезпеченість дитячими спеціалізованими ліжками  
 - опікові  

 - ортопедичні  

 - травматологічні  

28 Робота дитячих спеціалізованих ліжок  

29 Розподіл спеціалізованих дитячих ліжок за типами лікарняних закладів  

 

 


