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Кому подається (назва і поштова адреса одержувача) _________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ким подається (назва і поштова адреса закладу)  _____________ 

 

 

Форма власності ________________________________________ 

 

 

 
            

            

            

           

           

           

 

 
Подають: 

1. Всі лікувально-профілактичні заклади, які мають прикріплених для 

лікування призовників  - головному лікарю центральної (міської) лікарні.   

2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт – МОЗ 

Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров’я обласних, 

міських (для м.м. Києва, Севастополя) держадміністрацій. 

3. МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров’я 

зведений звіт по Автономній Республіці Крим, обласних, міських (для м.м. 

Києва, Севастополя) держадміністрацій.    

4. Міністерству охорони здоров’я України – в установлені строки 

 

 

 
 

Звіт про лікування призовників  

за 20___ рік 

Форма № 36 - здоров 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

03.05.99 № 102 
 

Поштова - річна 



 

    Таблиця 1000 

Найменування класів та 

окремих хвороб 

Номер 

рядка 

Шифр по 

МКХ 10 

Кількість захворювань у  призовників 

знаходились 

під  

наглядом на 

кінець 

минулого року 

прикріпле- 

но знову за 

звітний 

період 

вибуло з-під нагляду за 

звітний період 
знаходиться 

під наглядом 

на кінець 

звітного року всього 

в т.ч. після 

закінчення 

лікування 

А Б В 1 2 3 4 5 

Всього  1.0 A00-T98      

в тому числі: 

Деякі інфекційні та паразитарні 

хвороби  

2.0 A00-B99      

Новоутворення   3.0 C00-D48      

Хвороби крові та кровотворних 

органів та окремі порушення з  

залученням імунного механізму 

4.0 D50-D89      

з них: анемії     4.1 D50-D64      

в т.ч. залізодефіцитні    4.2 D50      

Хвороби ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення 

обміну речовин   

5.0 E00-E90      

з них: 

дифузний зоб I ступеня     
5.1 

Е01.0, 

Е04.0(I) 
     

затримка статевого розвитку      5.2 E30.0      

ожиріння та інші види надмірності 

харчування    
5.3 E65-E68      

Розлади психіки та поведінки   6.0 F00-F99      

з них: 

нейроциркуляторна астенія   
6.1 F45.30      

неорганічний енурез      6.2 F98.0      

Хвороби нервової системи      7.0 G00-G99      

з них: 

ураження окремих нервів, 

нервових корінців та сплетінь 

поліневропатій та інші ураження 

периферичної нервової системи 

7.1 G50-G72      

вегетосудинна дистонія      7.2 G90.9      

Хвороби ока та його 

придаткового апарату 
8.0 H00-H59      

з них: міопія    8.1 H52.1      

Хвороби вуха та сосковидного 

відростку    
9.0 H60-H95      

Хвороби системи кровообігу  10.0 I00-I99      

з них: хронічні ревматичні 

хвороби серця 
10.1 I05-I09      

гіпертензія (есенціальна)  10.2 I10      

Хвороби органів дихання    11.0 J00-J99      

з них: хвороби верхніх дихальних 

шляхів   
11.1 

J00-J06, 

J30-J39 
     

в тому числі: 

хронічні хвороби мигдаликів та 

аденоїдів  

11.2 J35      

пневмонії   11.3 J12-J18      

бронхіт хронічний   
11.4 

J40-J42, 

J44.8.2 
     



 

 

Найменування класув та 

окремих хвороб 

Номер 

рядка 

Шифр по 

МКХ 10 

Число захворювань у  призовників 

знаходились 

під  

наглядом на 

кінець 

минулого року 

прикріпле- 

но знову за 

звітний 

період 

вибуло з-під нагляду за 

звітний період 
знаходиться 

під наглядом 

на кінець 

звітного року всього 

в т.ч. після 

закінчення 

лікування 

А Б В 1 2 3 4 5 

Хвороби органів травлення     12.0 K00-K93      

з них: виразка шлунка та 12-палої 

кишки 
12.1 K25-K27      

гастрит та дуоденіт 12.4 K29      

функціональні розлади шлунка 12.5 K31      

пахова та інші грижі черевної 

порожнини  
12.6 K40-K46      

жовчно-кам'яна хвороба  12.7 K80      

холецистит (без каменів), холангіт   12.8 K81, K83.0      

хвороби підшлункової залози  12.9 K85-K86      

Хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини  
13.0 L00-L99      

з них: атопічний дерматит   13.1 L20      

контактний дерматит    13.2 L23-L25      

Хвороби кістково-м'язової 

системи та сполучної тканини           
14.0 M00-M99      

Хвороби сечостатевої системи  15.0 N00-N99      

з них: інфекції нирок 15.1 N10-N12      

гідроцеле і сперматоцеле  15.2 N43      

Вроджені аномалії (вади 

розвитку), деформації і 

хромосомні порушення 

16.0 Q00-Q99      

Симптоми, ознаки та 

відхилення від норми, виявлені 

при клінічних та лабораторних 

дослідженнях, не класифіковані 

в інших рубриках 

17.0 R00-R99      

Травми, отруєння і деякі інші 

наслідки дії зовнішніх прич. 
18.0 S00-T98      

Крім того, які відстають у 

фізичному розвитку 
19.0       

 

Таблиця 1001.  Потребували корекції зору 1      ,     

   з них забезпечено корегуючими окулярами 2      , 

   потребували оперативного лікування 3      ,  

   з них оперовано 4      , 

   не з’явилося на лікування 5      .        

 

 

 

Дата      Керівник закладу 
            (цифровим способом)          (підпис) 

 

М.П. 

 

Виконавець                    
  (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону)    (прізвище, ім’я, по батькові) 

  


