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Довідник 

 з дитячої гінекології 

/щорічно/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ  



Зміст  
 

№ 

з/п 
Найменування  

№ 

таблиць 

1 Аборти у жінок фертильного віку  

2 Пологи у жінок фертильного віку  

3 Аборти у дівчаток до 14 років, 15-17 років  

4 Пологи у дівчаток до 14 років, 15-17 років  

5 Ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок 

фертильного віку, зареєстровані вперше 

 

6 Ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду у дівчаток до 14 

років, зареєстровані вперше 

 

7 Ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду у дівчаток 15-17 

років, зареєстровані вперше 

 

8 Поширеність та захворюваність на розлади менструації жінок фертильного 

віку 

 

9 Поширеність та захворюваність на розлади менструації дівчаток до 14 років  

10 Поширеність та захворюваність на розлади менструації дівчаток 15-17 років  

11 Поширеність та захворюваність жінок працездатного віку:  

 - на доброякісні новоутворення яєчників  

 - на доброякісні новоутворення молочної залози  

 - на сальпінгіти та оофорити  

12 Поширеність та захворюваність дівчаток до 14 років  

 - на доброякісні новоутворення яєчників  

13 Поширеність та захворюваність дівчаток 15-17 років  

 - на доброякісні новоутворення яєчників  

 - на доброякісні новоутворення молочної залози  

 - на сальпінгіти та оофорити  

14 Поширеність та захворюваність дівчаток та хлопчиків до 14 років  

 - анемії  

 - залізодефіцитні анемії  

 - апластичні анемії  

 - гіпотиреоз  

 - тиреотоксикоз  

 - тиреоїдит  

 - цукровий діабет  

 - ожиріння  

 - післяопераційний гіпотиреоз  

 - ессенціальна гіпертонія  

 - інфекції нирок  

 - хронічний пієлонефрит  

 - цистит  

 - гострий цистит  

15 Поширеність та захворюваність дівчаток  та юнаків 15-17 років  

 - анемії  

 - залізодефіцитні анемії  

 - апластичні анемії  

 - гіпотиреоз  

 - тиреотоксикоз  

 - тиреоїдит  

 - цукровий діабет  

 - - з ускладненнями  

 - - інсулінозалежний  

 - ожиріння  



 

№ 

з/п 
Найменування 

№ 

таблиць 

 - післяопераційний гіпотиреоз  

 - нейроциркуляторна дистонія  

 - вегетосудинна дистонія  

 - ессенціальна гіпертонія  

 - ураження міжхребетних дисків  

 - інфекції нирок  

 - хронічний пієлонефрит  

 - цистит  

 - гострий цистит  

16 Захворюваність на злоякісні новоутворення дівчаток до 14 років,  

15-17 років, жінок 

 

17 Захворюваність на інфекції, що передаються переважно статевим шляхом у 

дітей 0-14 та 15-17 років 

 

18 Забезпеченість дитячими гінекологами  

19 Атестація дитячих гінекологів  

20 Лікарські посади в окремих типах лікувально-профілактичних закладів та їх 

укомплектованість 

 

21 Забезпеченість лікарськими посадами  

22 Забезпеченість ліжками  

23 Робота ліжка  

24 Розподіл ліжок за типами лікарняних закладів  

 

 


