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Отоларингологічна допомога  

 

дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом  

у закладах охорони здоров’я сфери управління  

МОЗ України 

 

/щорічно/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  

 



Зміст таблиць EXSEL 
 

№ з/п Найменування  № таблиць 
01 Чисельність дитячого населення в Україні (за даними ДКС України)  

02 Зареєстровано хвороб у дітей 0-17 років включно  

 - хвороби вуха та сосковидного відростка  

 - хвороби середнього вуха  

 - гострий отит  

 - хронічний отит  

 - гострий фарингіт, тонзиліт  

 - гострий ларингіт, трахеїт  

 - алергічний риніт  

 - хронічний риніт, назофарингіт, фарингіт  

 - хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів  

 - хронічний ларингіт, ларинготрахеїт  

03 Зареєстровано хвороб у дітей 0-14 років включно  

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

05 Зареєстровано хвороб у дітей першого року життя  

 - хвороби вуха та сосковидного відростка  

06 Зареєстровано хвороб у дітей 15-17 років включно  

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

 - хвороби вуха та сосковидного відростка  

 - хвороби середнього вуха  

 - хронічний отит  

 - алергічний риніт  

 - хронічний риніт, назофарингіт, фарингіт  

 - хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів  

 - хронічний ларингіт, ларинготрахеїт  

08 Захворюваність на злоякісні новоутворення дітей 0-17 років  

 - глотки  

 - порожнини носа, середнього вуха, придаткових пазух  

 - гортані  

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

10 Результати профілактичних оглядів в окремих вікових групах  

11 Інвалідність дітей 0-17 років включно  

 - хвороби вуха та сосковидного відростка  

 - втрата слуху  

12 Інвалідність дітей в окремих вікових групах  

13 Частота госпіталізації дітей у стаціонар  

14 Строки та результати лікування хворих у стаціонарі  

 - хвороби вуха та сосковидного відростка  

 - гострий отит  

15 Хірургічна робота стаціонару  

 - операції на вусі, горлі, носі  

 - операції на вусі  

 - операції на мигдаликах та аденоїдах  

16 Забезпеченість дитячого населення лікарями  

17 Дані про атестацію  

 - дитячі отоларингологи  

 - онкологи-отоларингологи  

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  

23 Робота дитячих спеціалізованих ліжок  

24 Розподіл спеціалізованих дитячих ліжок за типами лікарняних закладів  

 
 


