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Формування зведених статистичних звітів за формами № 7, № 8,
№ 10, № 11, № 12, № 17, № 20, № 32-здоров, № 33-здоров, № 35-здоров,
№ 38-здоров, № 47-здоров, № 50-здоров
При складанні статистичних звітів за 2010 рік виконується така
програма їх формування:
1. Форма № 7 “Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення”
за 2010 рік складається в двох примірниках з роздрукованою базою даних та
надсилається поштою за адресою: 01601 м. Київ, вул. Грушевського, 7 та
електронною поштою, адреса якої ukrmedstat@ukr.net, до 05.02.2011.
2. Форма № 8 “Звіт про захворювання на активний туберкульоз” за
2010 рік складається в двох примірниках з роздрукованою базою даних та
надсилається поштою за адресою: 01601 м. Київ, вул. Грушевського, 7 та
електронною поштою, адреса якої ukrmedstat@ukr.net, до 20.01.2011.
2.1. До форми звітності № 8 таблиці 1000 із рядків 17, 18 “Туберкульоз
сечостатевих органів” необхідно подати (на окремому листку) число
вперше зареєстрованих випадків: tbc нирок - (шифр А18.1) та tbc інших
сечових органів - (шифр А18.1) – усього, в т.ч. серед дітей віком 0-14 років
включно; дітей-підлітків віком 15-17 років включно, дорослих у віці 18 років і
старші (розшифрувати окремо: tbc сечового міхура, сечоводів, уретри).
2.2. У таблиці 1000 форми № 8 сума даних рядків 5 та 6 графи 18 “Крім
того, хворі на рецидиви туберкульозу легенів із бактеріовиділенням” повинна
дорівнювати сумі даних рядків 35 та 36 графи (14+15) (підтверджено
бактеріоскопічно та бактеріологічно), а також дані рядка 5 графи 18 повинні
дорівнювати даним рядка 35 графи (14+15) та дані рядка 6 графи 18 повинні
дорівнювати даним рядка 36 графи (14+15), тобто перевіряються відомості
про рецидив туберкульозу легень з БК+ у чоловіків та жінок.
2.3. У таблиці 1002 у пункті 1 необхідно вказувати кількість хворих, які
зареєстровані в закладах охорони здоров’я інших міністерств та відомств, з
них – у закладах охорони здоров’я Держдепартаменту України з питань
виконання покарань (пункт 2). Вищезазначена інформація повинна
включатись до таблиці 1000.
До таблиці 1002 пункту 1 додати інформацію про хворих на
туберкульоз інших відомств (МВС, СБУ, Укрзалізниця, Міністерство
транспорту тощо).
2.4. На окремому листку також необхідно подати дані (згідно таблиць 1
та 2):
_
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Таблиця 1

Найменування
нозологій

Акт. туберкульоз усього
Крім того,
рецидиви
туберкульозу
Усього (ряд 1+2)

№ рядка

Кількість захворювань на активний туберкульоз
серед медичних працівників за 2010 рік
Шифр
відповідно до
МКХ-10

1

А15А19

2

А15А19

3

А15А19

Кількість медичних працівників
усіх лікувально-профілактичних
закладів
з них:
середній
Усього
лікарі
медперінші
сонал

у тому числі в протитуберкульозних закладах
Усього

лікарі

з них:
середній
медперсонал

інші

Таблиця 2

Соціальна структура тих, що вперше захворіли на активний туберкульоз
за 2010 рік (у абсолютних числах та у відсотках)

Всього

Найменування
регіону

Робітники

Медичні
працівники

абс.

%

абс.

%

абс.

%

2

3

4

5

6

7

1

Непрацюючі
працездатного
віку

Учні

Службовці

Пенсіонери

Особи, які
повернулись з
місць
позбавлення
волі

Робітники
агр.
сектору
абс.
%
8

Приватні
підприємці
абс.

%

абс

%

10

11

12

13

9

Особи без
постійного
місця
проживання

Студенти

Хворі, які
зареєстровані
в інших
міністерствах

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Інші
особи

абс. %
26

27

3. Форма №10 “Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та
поведінки” (далі – ф. № 10) подається на паперовому носії в 1-му примірнику
з роздрукованою базою даних та електронною поштою.
Додаток до форми № 10
У пояснюючій записці, яка має бути представлена психіатричною
службою регіону, необхідно вказати дані за нижченаведеними пунктами:
3.1. До таблиці 2100.
Із загальної кількості осіб, що перебувають під наглядом подати за
рядками 1-24 (на додатковому бланку форми №10, таблиці 2100, змінивши
назву граф).
Кількість осіб, які скоїли спроби суїциду - всього, розподіл за статтю, за
віком (0-14 років включно, 15-17 років включно, старші працездатного віку),
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соціальним станом (робітники, службовці, працівники сільського
господарства), з них завершені - всього, розподіл за статтю, за віком (0-14
років включно, 15-17 років включно, старші працездатного віку), соціальним
станом (робітники, службовці, працівники сільського господарства). Числа у
рядку 24, графі 7, щодо кількості суїцидів ( у тому числі завершених) мають
співпадати з числами таблиці 2120, графи 1, рядків 10, 11.
Тільки за рядком 24 вказати кількість узятих під диспансерний та
консультативний нагляд (число повторно взятих та з уперше в житті
встановленим діагнозом); кількість знятих з диспансерного та
консультативного нагляду; в т.ч. знятих з одужанням.
У таблиці 2100 (за усіма графами) подати за наступними рядками:
1) Маніакальний епізод
2) Біполярний афективний розлад
3) Депресивний епізод
4) Рекурентний депресивний розлад
5) Циклотимія
6) Дистимія
7) Тривожно-фобічні розлади
8) Реакція на важкий стрес та розлади адаптації
9) Соматоформні розлади
10) Неврастенія

- F 30
- F 31
- F 32
- F 33
- F 34.0
- F 34.1
- F 40
- F 40
- F 45
- F 48.0

3.2. До таблиці 2400
Включити за першою та другою графою дані про психотерапевтів, які
працюють в закладах психоневрологічного профілю.
3.3. Представити розділ з дитячої психіатрії (дивись таблиці 3-5).
Таблиця 3

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки серед
дітей віком 2-5 років включно за 2010 рік (абсолютні числа)
Дитячий
аутизм.
F84
1

Захворюваність
Поширеність

Специфічні
розлади розвитку
мови та рух.
функцій. F80,
F81,F82, F83
2

Розумова відсталість, ступеня:
легкого F70
3

помірного,
тяжкого,глибокого
F71-78
4

Псих. розл.
при орг.
ураж. мозку
F06-07
5

5

Таблиця 4

Псих. розл. при
орг. ураж. F06-07

Невротичні,
пов’язані зі
стресом та
соматоф.розлади
F40-48

Розлади харчової
поведінки F50

легкого. F70

Помірного
тяжкого,
глибокого.
F71-78

Розумова
відсталість,
ступеня:

1

2

3

4

5

Спец. розлади
розвитку мови
та рух.
функцій. F80,
F82, F83
6

Дитячий аутизм.
F84

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки серед
дітей віком 6-14 років включно за 2010 рік (абсолютні числа)

Гіперкінетичні
розлади,
ш. F 90

розлади
поведінки
F91, 92, 98

7

8

9

Захворюваність
Поширеність

Таблиця 5

Захворюваність та поширеність розладів психіки та поведінки серед
дітей віком 15-17 років включно за 2010 рік (абсолютні числа)
Специфічні
розлади розвитку
мови та рух.
функцій. F80, F82,
F83
1

Розумова відсталість,
ступеня:

легкого
F70

помірного,
тяжкого
глибокого
F71-78

2

3

Псих.
розлади
при орг.
ураженнях
F06-07

Розлади
харчової
поведінки
F50

Гіперкінети
чні розлади,
F90

розлади
поведін
ки F 91,
92, 98

4

5

6

7

Захворюваність
Поширеність

3.4. Психіатричні огляди.
Подати дані у вигляді таблиці 6.
Графа 1 цієї таблиці дорівнює підсумку граф 5, 7 (1 відвідування = 1
огляду), або графа 1 менша, ніж підсумок граф 5, 7 (1 огляд займає декілька
відвідувань).
Таблиця 6

Обов’язкові попередні і періодичні психіатричні огляди
Кількість зайнятих посад/кабінетів для проведення
психіатричних оглядів
на госпрозрахунку
дільнична служба

Кількість оглядів

всього

1

в тому числі
виявлено
осіб з
підозрою на
розлади
психіки
2

кабінети

лікарі
психіатри
в них

відвідувань
до них

дільничні
психіатри

відвідувань
до них

3

4

5

6

7

6

3.5. Вказати кількість осіб з розладами психіки на кінець року, які
мають в анамнезі tbc, СНІД, ВІЛ-інфіковані (СНІД і ВІЛ-інфіковані окремо),
інфекційні гепатити А,В.С.
4. Форма № 11 “Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та
поведінки через уживання психоактивних речовин” (далі – ф.№ 11) –
подається по регіону (0 та 1 розрізи), кожний на 1-му паперовому носії, з
роздрукованою базою даних та електронною поштою. Розріз 0 – зведений звіт
лікувально-профілактичних закладів, які забезпечують амбулаторну і
стаціонарну допомогу наркологічним хворим (заповнюється повністю).
Розріз 1 – зведений звіт наркологічних закладів, які мають у своєму
складі стаціонарні відділення (заповнюються таблиці 2300, 2310, 2320).
У розріз 1 включається як діяльність наркологічних ліжок, розгорнутих
у стаціонарних відділеннях диспансерів та лікарнях наркологічного профілю,
так і діяльність наркологічних ліжок, розгорнутих у міських соматичних
лікарнях і центральних районних та районних лікарнях.
Додаток до форми № 11
4.1. До таблиці 2100.
Вказати кількість переведених з профілактичного під диспансерний
нагляд. Нагадуємо, що згідно інструкції щодо заповнення форми звітності
№11 нового зразка, у пп. 2.7.1, 2.7.2 особа знімається з профілактичного
нагляду і береться під диспансерний нагляд, з уперше в житті встановленим
діагнозом.
До рядка 21 під таблицею олівцем вказати кількість взятих під
диспансерний нагляд у звітному році (повторно взятих та з уперше в житті
встановленим діагнозом); у тому числі дітей віком 0-14 років включно, віком
15-17 років включно, кількість знятих з нагляду, в тому числі з одужанням.
4.2. До таблиці 2600 надати додаткову інформацію за поданим зразком
(дивись табл. 7.)
Таблиця 7

Обов’язкові попередні і періодичні наркологічні огляди
Кількість
кабінетів
1

Огляди на госпрозрахунку
кількість
зайняті посади
відвідувань
лікарів-наркологів
до них
2

3

Огляди дільничних наркологів
зайняті посади
кількість
дільничних
відвідувань
наркологів
до них
4

5

4.3. Вказати дані щодо кількості осіб з розладами психіки через
уживання психоактивних речовин на кінець року, які мають в анамнезі
туберкульоз, СНІД, ВІЛ-інфекцію, інфекційні гепатити А, В, С (окремо за
профілактичною та диспансерною групами нагляду).
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5. Форма № 12 (розріз 0) “Звіт про захворювання, зареєстровані у
хворих, які проживають в районі обслуговування лікувальнопрофілактичного закладу” (зведена ЛПЗ системи МОЗ України) подається
на паперовому носії в одному примірнику, роздрукованому у режимі
”Друк вихідних форм“ та електронною поштою.
Із класу 2.0 “Деякі інфекційні та паразитарні хвороби” (ш. А00-В99)
таблиць 1000, 2000, 3000, із граф “Зареєстровано захворювань – всього” і “в
т.ч. вперше в житті” виділити:
хронічний вірусний гепатит В (ш. В18.0-1);
хронічний вірусний гепатит С (ш. В18.2);
Із класу 7.0 “Хвороби нервової системи” (ш. G00-G99), таблиць 1000,
2000, із граф “Зареєстровано захворювань – всього” і “в т.ч. вперше в житті”
додатково подати:
дитяча спінальна м’язова атрофія - ш. G12.0;
розсіяний склероз – ш. G35;
м’язова дистрофія - ш. G71.0.
До таблиць 1000, 2000, 3000 з граф “Зареєстровано захворювань –
всього” і “в т.ч. вперше в житті” додатково подати:
хвороба мотонейрона – ш. G 12.2;
мігрень – ш. G43;
міастенія – ш.G70.
Із класу 10.0 “Хвороби системи кровообігу”(ш. І00 - І99) таблиць
1000, 2000, 3000, із граф “Зареєстровано захворювань – всього” і “в т.ч.
вперше в житті” виділити набуті вади серця:
ревматичні хвороби мітрального клапану - ш. І05;
неревматичні ураження мітрального клапану – ш. І34.0.2.8;
ревматичні хвороби аортального клапану – ш. І06;
неревматичні ураження аортального клапану –ш. І35.0-2.8;
комбіноване ураження мітрального та аортального клапанів –
ш.І08.0;
комбіноване ураження мітрального і тристулкового клапанів –
ш.І08.1-3.8;
ексудативний перикардит – ш. І30.8.
Із класу 11.0 “Хвороби органів дихання” (ш. J00-J99), таблиці 1000, із
граф “Зареєстровано захворювань – всього” і у “т.ч. вперше в житті” виділити
хронічний обструктивний бронхіт (ш. J44.8.2),
Із класу 12.0 “Хвороби органів травлення” (ш. К00-К93), таблиць
1000, 2000, 3000, із граф “Зареєстровано захворювань – всього” і “в т.ч.
вперше в житті” виділити:
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ш. К21);
диспепсії (ш. К30);
хвороба Крона (ш. К50);
синдром подразненого кишечника (ш. К58).
Із класу 15.0 “Хвороби сечостатевої системи” (ш. N00-N99) таблиць
1000, 2000, 3000, із граф “Зареєстровано захворювань – всього”; “у т.ч. у
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чоловіків”; і “в т. ч. вперше в житті”; “у т.ч. у чоловіків” виділити хронічний
цистит (ш. N30.1,2)
Із класу 18.0 “Вроджені аномалії (вади розвитку)” (ш. Q00-Q99),
таблиць 1000, 2000, 3000 із граф “Зареєстровано захворювань – всього” і “в т.
ч. вперше в житті” необхідно виділити:
вроджені аномалії розвитку сечової системи – всього (ш. Q60-Q64);
з них:
вроджені вади розвитку нирки (ш. Q60-Q63);
інші вроджені вади розвитку сечової системи (ш. Q64) (з
розшифровкою останніх).
При наявності значних змін показників ф.№ 12 у порівнянні з минулим
роком необхідно подавати письмові пояснення. Також, пояснюються випадки
ДЦП виявлені вперше у дітей 15-17 років включно.
6. Форма № 12 (розріз 1) “Звіт про захворювання, зареєстровані у
хворих, які проживають в районі обслуговування лікувальнопрофілактичного закладу” – серед сільських жителів.
У ф.№ 12 розрізу 1, в таблицях 1000, 2000, 3000 заповнюються графи
“Зареєстровано захворювань - всього”, і “в т.ч. вперше в житті” (без
розподілу за віком та статтю) та графа “Перебувають під “Д” наглядом на
кінець звітного року”.
Підтабличні дані не заповнюються.
Звіт подається на паперовому носії в одному примірнику,
роздрукованим у режимі “Друк вихідних форм” та електронною поштою.
Перед поданням форми № 12(1) необхідно зробити різницю розрізу ф.№ 12(0)
– ф.№ 12(1) = ф.№12(2), провести контроль за всіма рядками, щоб дані
розрізу ф.№ 12(1) не перевищували даних ф.№ 12(0).
Деякі пояснення щодо складання форми № 12
“Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають
у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу”
У протитуберкульозних диспансерах і закладах, що мають фтизіатричні
кабінети у ряд. 1.0 “Всі хвороби” та у ряд. 2.0 “Деякі інфекційні та
паразитарні хвороби” в табл. 1000, 2000, 3000 у графі “Перебувають під
“Д” наглядом на кінець звітного року” вказуються дані щодо хворих з
активними формами туберкульозу (1-4 диспансерні категорії), плюс з
неактивними формами туберкульозу, які перебувають під “Д” наглядом,
(віддалені наслідки - категорія 5.1), включаючи взятих на облік хворих з
туберкульозом легенів сумнівної активності (групи 5.3, 5.5), та дітей і
підлітків, що інфіковані туберкульозом у ранньому періоді первинної
туберкульозної інфекції із групи ризику - (віраж туберкулінових реакцій без
симптомів тубінтоксикації і локальних змін, гіперергічна реакція на
туберкулін), діти не вакциновані БЦЖ в пологовому будинку – група 5.4.
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Не зазначаються в графі “Перебувають під “Д” наглядом на кінець
звітного року” дані щодо контактів здорових осіб із сімейних
туберкульозних вогнищ (група 5.2).
У рядках 1.0 та 2.0 форми № 12 у графах 1-4, таблиці 1000, графах 1, 2,
таблиці 2000 та графах 1, 2, 6 таблиці 3000 вказуються дані про випадки
хворих з активними формами туберкульозу різної локалізації зареєстровані
вперше в житті (категорія 1), а також хворі з вперше діагностованим
туберкульозом різної локалізації неефективно пролікованим (категорія 2),
хворі 3-ої та 4-ої категорій, плюс хворі з неактивними формами
туберкульозу (віддаленими наслідками туберкульозу - категорія 5-1), крім
групи 5.2 – контакти здорових осіб з бактеріовиділювачами та групи 5.4 –
діти та підлітки інфіковані туберкульозом із груп ризику (віраж
туберкулінових проб, гіперергічна реакція на туберкулін, наростання
туберкулінової чутливості на 6 мм за рік тощо).
У рядках 1.0 та 2.0 ф.№ 12 у графах 5-8, таблиці 1000, графах 3, 4,
таблиці 2000, в графах 3, 4, 7 таблиці 3000 включаються дані про хворих на
активний туберкульоз, зареєстрований вперше в житті (категорії 1, 3).
Дані підтабличних рядків форми № 12 щодо хворих з активними
формами туберкульозу на кінець звітного року мають відповідати даним
ф.№ 33-здоров таблиці 2100.
Дані ф.№ 12, таблиці 1001, рядка 2, графи 1 мають дорівнювати формі
№ 33-здоров, таблиці 2100, рядку 13, графі 5; дані таблиці 2001, рядка 2,
графи 1 дорівнюють таблиці 2100, рядку 13, графі 6; дані таблиці 3001, рядка
2, графи 1 – мають дорівнювати даним таблиці 2100, рядка 13, різниці граф
(4-5-6).
Необхідно звернути увагу на заповнення рядка 5.9 “Інсулінозалежний
цукровий діабет”. У ф.№ 12 у даний рядок добавлена рубрика Е12.-част.
(інсулінозалежний цукровий діабет, пов’язаний з недостатністю харчування).
У таблицях 2000, 3000 у рядку 5.10 “Цукровий діабет з
ускладненнями” ш. Е10-Е14 (0-8) включається кількість хворих з
ускладненим цукровим діабетом незалежно від кількості ускладнень в одного
і того хворого.
Дані рядка 5.10 “Цукровий діабет з ускладненнями” в усіх графах не
повинні перевищувати дані чисел рядка 5.8 “Цукровий діабет”. Дані рядка
5.10 за графами 1-4, 6,7 можуть бути більшими або меншими суми даних
рядків 5.11-5.14 залежно від ускладнень, які переважають у хворого.
У таблиці 3000 рядка 10.4 “Гіпертонічна хвороба (всі форми)”, за
графами 5, 8 “Перебувають під диспансерним наглядом на кінець звітного
року” вказується сума даних зазначених у рядках 10.5, 10.8, 10.16, але дана
сума не вноситься у рядок 10.0 (графи 5 і 8).
При формуванні рядка 10.5 “Гіпертонічна хвороба (без ІХС і
цереброваскулярних хвороб)” необхідно звернути увагу на те, що у 2009 році
в Україні питома вага осіб старше працездатного віку становила 28% від
всього зареєстрованих гіпертоній, у частині регіонів цей показник сягав 50
відсотків, в інших регіонах – від 0 до 10%.
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У рядок 10.10 “Гострий та повторний інфаркт міокарда” (рубрики
І21-І22) в гр. 1, 3, 6, 7 “Зареєстровано захворювань - всього” і “у т.ч. вперше в
житті” необхідно включати всі випадки інфаркту міокарда, зареєстровані у
хворого протягом року, як вперше в житті так і повторні чи рецидивуючі.
Різниці між зазначеними графами не повинно бути.
Число зареєстрованих випадків інфарктів міокарда у графі І
(таблиці 3000) слід порівнювати з виписаними і померлими у ф.№ 20, таблиці
3220 “Склад хворих у стаціонарі” – графами 1, 3. Різницю в числі
госпіталізованих хворих з інфарктом міокарда і зареєстрованих у формі № 12
– необхідно пояснити письмово. Необхідно звернути увагу на реєстрацію
інфарктів міокарда на померлих вдома. Дані ф.№ 12, таблиці 3000 гр. 1, 3
мають перевищувати дані щодо кількості хворих, які вибули із стаціонару
(даної території) ф.№ 20 таблиця 3220, за рахунок реєстрації таких померлих
вдома.
У рядок 10.17 “Інсульти (всі форми)” (ш.160-164) включаються як
геморагічні так і ішемічні інсульти. Хворий після перенесеного інсульта має
бути під диспансерним наглядом невропатолога з даним діагнозом протягом
одного року. Після одного року залишкові явища інсульта мозку мають
кодуватись рубриками нервової системи (G81-G83), якщо причиною
звернення хворого за медичною допомогою є зазначені вище стани (моно-,
параплегії). При множинних ускладненнях і у випадку смерті після 1-го року
необхідно при кодуванні використовувати рубрики віддалених наслідків
інсультів, інфарктів мозку (І69.0-4).
Кожний новий випадок інсультів (інфарктів) мозку має реєструватись
як гостре захворювання зі знаком “+”, тому різниці у графах “Зареєстровано
всього” і “в т.ч. вперше в житті” не повинно бути.
Необхідно звернути увагу на заповнення рядків:
а) із рядка 11.8 “Алергічний риніт” (ш. j30.1-4), таблиць 1000, 2000,
3000 вилучена рубрика j30.0 “Вазомоторний риніт”;
б) у рядку 11.14, таблиці 1000 “Бронхіт хронічний” залишились
рубрики ш. j41-j42. Рубрика j44.8.2 вилучена і входить у клас “Хвороби
органів дихання”. У таблицях 2000, 3000 у рядок 11.14 необхідно включати
хронічні бронхіти із рубриками j40-j42. Рубрика j44.8.2 буде зазначатись у
рядку 11.15 “Інші хронічні обструктивні хвороби”.
При заповненні даного рядка необхідно звернути увагу на те, що у
порівнянні з минулим роком в Україні поширеність хронічних обструктивних
захворювань зросла у 3,6 разів, а в більшості регіонів це зростання було у 20,
10, 8, 6 разів, що потребує письмового пояснення.
У рядку 11.15 “Інші хронічні обструктивні хвороби” (таблиць 2000,
3000) залишається тільки рубрика j44. Рубрика j47 із даного рядка
вилучена”.
У клас 16.0 “Вагітність, пологи та післяпологовий період”
зазначаються зареєстровані випадки акушерської патології у жінок,
включаючи ускладнені аборти (ш.О00-О99). Не включаються в клас 16.0
“Нормальні пологи” – ш. О80 та неускладнені аборти.
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Клас 20.0 “Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх
причин” необхідно порівняти з ф.№ 50-здоров “Звіт про число травм та
отруєнь серед дорослих, дітей підліткового віку (15-17 років включно) та
дітей віком 0-14 років включно”. Підсумкові графи ф.№ 50-здоров рядків 19.0
та 20.0 мають збігатися з відповідними – ф.№ 12 рядком 20.0 таблиць 1000,
2000, 3000.
7. Форма № 17 “Звіт про медичні кадри” подається на паперовому
носії у одному примірнику роздрукованому у режимі “друк вихідних форм”.
У табл. 1000 ряд. 97 “інтерни” включаються сумарно дані про інтернів, які
навчаються на держбюджеті та на контрактній основі.
Окремо “в тому числі” необхідно виділити дані про інтернів, які
навчаються на контрактній основі.
У звіт включаються дані по усіх санепідзакладах, які знаходяться на
території області, включаючи СЕС на залізничному, водному, повітряному
транспорті, СМСЧ.
У таблиці 1000 звіту включаються дані тільки про лікарів і не
включаються дані про спеціалістів із вищою немедичною освітою, які
займають лікарські посади навіть при наявності атестаційної категорії.
У таблиці 1000 звіту рядку 105 та таблиці 1001 рядку 14 дані про
провізорів та фармацевтів в інших закладах не заповнюються.
У таблиці 1000 “Лікарі” та таблиці 1001 “Середній медичний персонал”
необхідно дати розшифровку рядків “інші”.
До звіту додається коротка пояснювальна записка.
8. Форма № 19 “Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років” згідно з
вказівкою Держкомстату України на обласному (АР Крим, мм. Києва та
Севастополя) рівні збирається в шести розрізах, а в МОЗ України подається
тільки розріз “0” – зведений звіт по області (сума всіх 5 розрізів) на
паперових носіях у двох примірниках роздрукованих у режимі “друк
вихідних форм”. Додатково (на окремому листі) подати статистичну
інформацію, щодо кількості дітей інвалідів-спинальників у 2010 році за
наступними нозологічними формами:
травма спинного мозку на рівні шиї, ураження міжхребцевогодиску
шийного відділу (ш. S14.0, S14.1);
травми спинного мозку у грудному відділі (ш. S24.0, S24.1);
травми поперекового відділу спинного мозку, ураження
міжхребцевого диску та інших відділів (ш. S34.0, S34.1, S34.3, S34.4);
віддалені наслідки травм спинного мозку (ш. Т91.3);
наслідки перенесеного поліомієліту (ш. В91.9).
9. Форма № 20 “Звіт лікувально-профілактичного закладу” зведена по області (0 розріз) закладів системи МОЗ - подається на
паперовому носії в одному примірнику, роздрукованому в режимі “Друк
вихідних форм” та електронною поштою.
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9.1. Таблиця 1001 “Заклад та його підрозділи” не заповнюється, крім
рядка 17.0 “Ортодонтичні відділення (кабінети)”.
9.2. У таблиці 1100 “Штати закладу на кінець звітного року”
заповнюються рядки 1 та з 92 по 110 (за всіма графами).
9.3. У таблиці 3100 “Ліжковий фонд” заповнюється тільки рядок 78 “Усього”.
Усі інші таблиці та підтабличні пункти ф.№ 20 заповнюються повністю,
в абсолютних числах.
9.4. У таблиці 3220 “Склад хворих у стаціонарі...”
На померлих від захворювань, зазначених у рядках 5.1, 5.2, 7.3, 8.0,
10.3, 10.5, 12.5, 14.4, 19.0 необхідно подати копію ф.№ 066/о “Статистична
карта хворого, який вибув із стаціонару”; пояснювати письмово дані рядка
6.0, графи 5.
Із рядка 2.5 виділити: хронічний вірусний гепатит В (рубрика В18.0.1)
та хронічний вірусний гепатит С (рубрика В18.2).
Із рядка 12.0 “Хвороби органів травлення” таблиці 3220 виділити:
гастроезофагеальний рефлюкс (ш. К21);
диспепсії (ш. К30);
синдром подразненого кишечника (ш. К58).
Зазначені дані подати за всіма графами рядків на окремих листках.
9.5. До таблиці 3500 “Хірургічна робота стаціонару” до рядка 4.0
додати:
операції з приводу катаракти з імплантацією штучного
кришталика;
операції на роговиці ока;
операції на сітківці з використанням лазера;
операції з приводу косоокості.
До таблиці 3500, рядка 11.1 “Нефроектомії” подати розшифровку
діагнозів, які були приводом для нефректомії із зазначенням типу
лікувального закладу, де проводилась операція (НДІ, обласна лікарня, міська
тощо).
9.6. У таблиці 3600 “Термінова хірургічна допомога” за рядками 1, 7
та графами 5, 6, 7, 8 у паперовому носії ф.№ 20 (розріз 0) через дріб виділити
- у тому числі кількість оперованих та померлих при злоякісних
новоутвореннях. У комп’ютерну базу даних вище зазначені відомості не
вносяться!
9.7. У таблиці 4112 (із загальної кількості рентгенологічних досліджень
виконано амбулаторним хворим) пунктом 2 виділити кількість
рентгенологічних досліджень органів грудної клітки, проведених з
профілактичною метою.
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Деякі пояснення щодо складання звіту за формою № 20
“Звіт лікувально-профілактичного закладу”
У таблиці 1001 “Заклад та його підрозділи” необхідно вказувати
число закладів, які мають ті чи інші відділення (кабінети). Не включаються у
таблицю 1001 спеціалізовані диспансери, за винятком наркологічних, в яких є
кабінети: госпрозрахункові наркологічні, підліткові наркологічні, анонімного
лікування, експертизи алкогольного сп’яніння та антиалкогольної
пропаганди.
У таблиці 1104, у рядках 1, 2 включаються і штати лікарів-психіатрів
на госпрозрахунку, які проводять психіатричні огляди у відповідності до
наказу МОЗ від 17.01.2002 № 12 .
У таблицю 1105 необхідно включати відомості про посади лікарівнаркологів на госпрозрахунку, які проводять анонімне лікування
наркологічних хворих, а також лікарів, які проводять наркопрофогляди.
У таблиці 2102 (п.1) вказується загальне число госпрозрахункових
відвідувань, включаючи відвідування до лікарів-наркологів госпрозрахункових кабінетів, які лікують хворих і проводять госпрозрахункові
профогляди та відвідування лікарів-психіатрів, які проводять психіатричні
огляди згідно з наказом МОЗ від 17.01.2002 № 12; у п.3 – стоматологічні
госпрозрахункові відвідування (без зубопротезних), які включаються
також у таблицю 2700, рядок 3, графу 1. Дані таблиці 2102 п. 3 і таблиці
2700, рядка 3, графи 1 повинні бути однаковими, за винятком самостійних
госпрозрахункових поліклінік, які мають зазначити відвідування тільки у
таблиці 2700, в рядки 1, 3 за відповідними графами.
У таблицю 2512 необхідно включати кількість фізичних осіб
профілактично оглянутих на туберкульоз. У п. 1-3 зазначаються особи, які
оглянуті на туберкульоз за основним методом обстеження.
Основним методом обстеження для дітей віком до 14 років включно є
туберкулінові проби; для населення віком 15 років і старші – метод
флюорографії. У п. 4 – зазначаються “Крім того, діти віком 15-17 років
включно, які обстежені методом туберкулінодіагностики”. Дані про таких
осіб у п.1 не входять.
Кількість фізичних осіб профілактично оглянутих на туберкульоз у віці
15 років і старші (табл. 2512 (п. 1 – п. 2) необхідно співставляти з даними
таблиці 4114, п. 1 – “Кількість флюорографій грудної клітки (профілактичні
дослідження)” п. 3, таблиці 2512 співставити з таблицею 4114, п. 2.
Різницю даних в ту чи іншу сторону необхідно пояснювати
письмово.
Не зазначаються в таблиці 2512 дані щодо діагностичних
флюорографій та бактеріоскопій.
Таблиця 2700 “Робота стоматологічного (зуболікарського)
кабінету”.
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У таблицю включаються відвідування як бюджетних, так і
госпрозрахункових стоматологічних відділень (кабінетів), самостійних
госпрозрахункових поліклінік.
Відвідування
самостійних
госпрозрахункових
стоматологічних
поліклінік мають бути внесені у таблицю 2700 за відповідними графами і
рядками; дані щодо посад лікарів-стоматологів вказуються у таблиці 1100 (у
рядках 47, 48), дані щодо штатів в зубопротезних відділеннях (кабінетах) – у
таблиці 1104.
У таблицю 2800 “Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного
закладу” у рядку 4.0 необхідно вказувати кількість проведених операцій на
щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині, за винятком видалення
зубів та коренів, які необхідно вказувати окремо рядку 12.0 “Крім того”.
Необхідно звернути увагу на заповнення таблиці 3225 “Кількість
померлих вагітних, роділь і породіль”. У графу 1, рядки 1-3 необхідно
включати всі випадки смерті жінок під час вагітності, пологів і
післяпологового періоду з будь-якої причини, включаючи від нещасного
випадку чи випадкових причин. У графу 2, рядки 1-3 – кількість померлих
жінок від захворювань, залежних від вагітності та пологів. Дані таблиці 3225
порівнюються з даними таблиці 3220, рядком 16.0 “Вагітність, пологи та
післяпологовий період” (графами 3, 7). У таблицю 3225 включаються також
вагітні, роділлі і породіллі, які померли від акушерського правцю (ш. А34) та
хвороби, обумовленої ВІЛ-інфекцією (ш. В20-В24), але у таблиці 3220
зазначаються у класі 2.0 “Інфекційні та паразитарні хвороби” за відповідними
графами (3, 7).
У
таблиці
3300
враховуються
усі
трансфузії,
включно
аутогемотрансфузії, незалежно від їх надходження (забезпечення їх ЛПЗ чи
самим пацієнтом).
До кровозамінних рідин не потрібно відносити ізотонічний розчин
натрію та 5% розчин глюкози.
Дані таблиці 3300 за пунктами 6-9 вказуються цілими числами
(тобто без ком).
У пункті 10 зазначається кількість хворих, у яких спостерігались важкі
ускладнення, що можуть закінчуватись летально: інфекційно-токсичний шок,
тромбоемболія, повітряна емболія, гостра ниркова недостатність, групова
несумісність перелитої крові.
Таблиця 3500 “Хірургічна робота стаціонару”.
У таблиці 3500 дані рядка 8.0 “Операції на судинах” за графами 1-5
мають дорівнювати підсумку даних рядка 8.1 “Операції на артеріях” і 8.3
“Операції на венах” або бути більшими (за рахунок артеріовенозного
шунтування).
У рядок 8.3 “Операції на венах” не вносяться операції з приводу
геморою, які відносяться до операцій на прямій кишці (рядок 10.0) та
варикоцеле, які включаються у рядок 18.0 “Інші операції”.
У рядку 14.0 “Акушерські операції” зазначаються операції з приводу
позаматкової вагітності, вакуум-аспірації, вакуум-екскохлеації, штучного
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переривання вагітності, кесаревих розтинів та кесаревих піхвових розтинів
тощо. До інших акушерських операцій відносяться: амніотомія,
амніоцентез, ушивання вагіни, операція Поро (видалення матки з плодом),
епізіотомія, перинеотомія, ушивання шийки матки, розсічення перегородки
вагіни, поворот на ніжку, ревізія порожнини матки, екстирпація матки при
кровотечах, індукція пологів, ревізія порожнини матки, органозберігаючі
операції при кровотечах, тощо.
У рядок 14.6 “Інші вишкрібання матки, які пов’язані з вагітністю
(крім штучного аборту)” до зазначених операцій також включаються і
відомості про неповний медикаментозний аборт, внаслідок якого
проводилось вишкрібання матки.
У рядок 15.2 “Ампутації кінцівок” зазначаються ампутації крупних
сегментів кінцівок, включаючи ампутації кисті, стопи. Ампутації пальців рук,
ніг, інші часткові ампутації включаються у рядок 15.1 “Операції на кістках
та суглобах”.
У таблицю 3500 “Хірургічна робота стаціонару” обов’язково повинні
включатись дані таблиці 3600 “Термінова хірургічна допомога” за рядками 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, гр. 5-8 у відповідних рядках таблиці 3500.
У таблицю 3600 “Термінова хірургічна допомога” у рядок 7
“Шлунково-кишкова кровотеча” включаються: кровотеча з приводу
виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, при гастроєюнальній виразці з
кровотечею, синдромі Маллорі-Вейса, при злоякісних новоутвореннях
шлунка і 12-палої кишки, кишечника, кишкових кровотечах при виразковому
коліті, черевному тифі тощо. Не включаються в рядок 7: кровотечі, які
пов’язані з варикозним розширенням вен стравоходу, кровотечі із прямої
кишки, при цирозах печінки.
В алгоритмах контролю таблиць 3220 та. 3600 щодо кількості померлих
хворих із зазначеними в даних таблицях терміновими станами проставлений
знак рівності, але інші випадки, які можуть мати місце на рівні області - слід
пояснити письмово.
У таблиці 3500 (графах 3, 4), таблиці 3600, у графах 7, 8 вказується
кількість померлих оперованих незалежно від причин смерті: захворювання,
що послужило приводом до операції або інші захворювання.
Необхідно звернути увагу на заповнення таблиці 4118 “Діяльність
ендоскопічного відділення (кабінету)”.
У рядок 1, графу 1, таблиці 4118 зазначається загальна кількість
ендоскопічних апаратів лише з фіброволокнистою оптикою та
відеоендоскопів; з них: гастродуоденоскопів, дуоденоскопів, колоноскопів,
бронхоскопів (графи 2-5). До інших ендоскопічних апаратів (графа 6)
відносяться ентероскопи, холедохоскопи, ендоскопічні сонографи з
фіброволокнистою оптикою тобто гнучкі, які використовуються при
діагностичних дослідженнях, при проведенні ендоскопічних маніпуляцій та
ендоскопічних
операціях
на
шлунково-кишковому
тракті
та
трахеобронхіальному дереві, які виконують лікарі-ендоскопісти.
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Не вноситься у таблицю 4118 інформація щодо використання
ендоскопічної апаратури іншими спеціалістами (гінекологами, проктологами,
урологами, хірургами, отоларингологами та інш.).
Таблицю 4119 “Ендоскопічні дослідження” заповнюють тільки лікаріендоскопісти.
Кількість проведених ендоскопічних операцій зазначається у таблиці
4119, рядку 5, графах 1-6. Крім того, при проведенні їх в амбулаторнополіклінічних закладах – дані щодо них вносяться у таблицю 2800, у
стаціонарах – у таблицю 3500 “Хірургічна робота стаціонару”.
У таблиці 4119 підсумок даних рядків (2+3+5) за всіма графами має
збігатись із даними рядка 1 “Всього ендоскопічних досліджень”.
У таблицю 4122, п. 9 включаються дані щодо комплексу серологічних
реакцій на сифіліс: постановка реакції з сироваткою крові і спинномозковою
рідиною, мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном, реакція зв’язування
комплементу (реакція Вассермана), реакція Кана; у п. 10 – тільки специфічні
реакції для серо- і ліквородіагностики сифілісу: РІБТ, РІФ, ІФА, РПГА, які
проводять завідомо хворим на сифіліс: для уточнення діагнозу, контролю за
проведеним лікуванням при знятті з диспансерного обліку. У п.13
зазначаються дослідження на інші ТОRCН-інфекції: токсоплазмоз, краснуху,
цитомегалію, хламідіоз, урео- та мікоплазмоз, папіломатоз, герпетичну та
стрептококову інфекцію тощо.
Необхідно звернути увагу на кількість проведених токсикологічних
аналізів у таблиці 4121, графі 9, рядка 1 із даними таблиці 4122 (пункт 16 +
пункт 17). Різницю потрібно пояснити письмово.
У таблицях допоміжних служб необхідно звернути увагу на
міжрічний контроль даних таблиць 4110, 4119, 4121, 4122 та інших
таблиць даного розділу і значні зміни показників підтверджувати
письмово.
10. Звіт за ф.№ 20 обласних, міст Києва та Севастополя
протитуберкульозних диспансерів (розріз 3).
10.1 У ф.№ 20 (розріз 3) заповнюються всі таблиці та підтабличні
графи, які відповідають діяльності зазначених лікувальних закладів (зокрема,
штати, ліжковий фонд, хірургічна діяльність, лабораторна та допоміжна
служби).
10.2. У таблиці 1100 ф.№ 20 (3) усі посади лікарів у туберкульозних
лікарнях та протитуберкульозних диспансерах (крім посад допоміжних
відділень: рентгенологічного, фізіотерапевтичного, лабораторій тощо та
спеціалістів-консультантів) зазначаються як посади фтизіатрів.
10.3. Форма № 20 (3) складається та подається в одному примірнику,
роздрукованому в режимі “друк форми”, а також надсилається електронною
поштою.
11. Звіт за формою № 20 (6 розріз) “Звіт лікувальнопрофілактичного закладу” обласних лікарень для дорослих подається в

17

одному примірнику, роздрукованому в режимі “Друк вихідних форм” та
електронному варіанті. Заповнюються всі таблиці та підтабличні дані звіту.
12. Форма № 22 “Звіт станції швидкої медичної допомоги” подається
в 2-х розрізах: зведена по області – 0 розріз та розріз 1 – по обласних центрах:
у двох примірниках на паперових носіях із роздрукованою базою та
електронною поштою.
13. Форму № 32-здоров “Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки
через уживання психоактивних речовин” необхідно надіслати поштою до
20 січня (піврічна – до 20 липня) 2010 року у одному примірнику на
паперовому носії і електронною поштою, адреса якої: ukrmedstat@ukr.net
(dbf – файл, тобто в системі “Медстат”).
Після заповнення ф.№ 11 за 2010 рік, необхідна звірка з даними за
ф.№32-здоров та ф.№ 11, таблиць 2100, 2300, 2320, 2400.
14. Форма № 33-коротка “Звіт про хворих на туберкульоз” за 12
місяців 2010 року складається в одному примірнику на паперовому носії та
надсилається поштою за адресою 01601 м. Київ, вул. Грушевського, 7, а
також електронною поштою, адреса якої ukrmedstat@ukr.net (dbf – файл,
тобто в системі “Медстат”), до 15.01.2011.
15. Форма № 33-здоров “Звіт про хворих на туберкульоз” за 2010 рік
складається та подається в 2-х примірниках на паперових носіях з
роздрукованою базою даних, а також надсилається електронною поштою.
До форми необхідно подати:
15.1. Пояснювальну записку, в якій дати коротку характеристику
ситуації з туберкульозу в регіоні та логічне обґрунтування деяких
абсолютних показників таблиць.
15.2. При здачі звітної форми № 33-здоров необхідно мати дані про
когортний аналіз туберкульозу за 3 квартали 2010 року ф.№ 4 «Звіт про
загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорії хворих (за
даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07», ф.№ 8-2
«Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної
фази лікування ТБ 10», за 2 квартали 2010 року ф.№ 8-3 «Звіт про результати
дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних
препаратів у хворих на туберкульоз легень, які були зареєстровані 12-15
місяців тому ТБ 11», за 3 квартали 2010 року ф.№ 8-1 «Звіт результатів
лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12-15 місяців тому,
ТБ 08», за 3 квартали 2010 року ф.№ 4-1 «Звіт про кількість хворих, які були
зареєстровані у 4 категорії (ТБ 07-МР ТБ)», за 1 квартал 2010 року ф.№ 8-4
«Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз легень 4 категорії в
кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10-МР ТБ)» для звірки даних та
корегування останніх у ДО «Всеукраїнський центр контролю за
туберкульозом МОЗ України».
15.3. У таблиці 2100 “Контингент хворих на туберкульоз, який
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знаходиться під наглядом даного лікувально-профілактичного закладу”
відкриті графи 1, 2, 3: кількість хворих, які взяті у звітному році на облік у 2гу категорію (рядок 15), в тому числі рецидивів (рядок 16) та у 4-у категорію
(рядок 18) обліку, з них дітей: віком 0-14 років включно та віком 15-17 років
включно.
15.4. У таблиці 2100 дані рядка 2 графи 5 та 6 повинні дорівнювати або
бути меншими даних рядка 1 графи 1 та 2 таблиці 2510 “Число
бактеріовиділювачів дітей віком: 0-14 років включно та 15-17 років включно”.
Дані таблиці 2510 можуть бути більшими за рахунок виділення МБТ у
зазначеного контингенту із інших органів.
15.5. У таблиці 2300 “Лікарняна та санаторна допомога хворим”
вказуються вiдомостi про госпiталiзацiю хворих на туберкульоз, які
перебували пiд диспансерним наглядом у даному закладi. До кількості
госпiталiзованих зазначають усіх хворих на активний туберкульоз, які
одержали у звітному році лікарняне та санаторне лікування, в тому числі i
направлених у стаціонари в попередньому році.
Якщо хворий у звітному році знаходився i в лiкарнi, і в денному
стаціонарі, і в санаторії, то вiдомостi про нього повинні бути в усіх
графах. Якщо хворий протягом звітного року був у лiкарнi, в денному
стаціонарі або санаторії два рази або більше, то дані про нього
зазначаються лише один раз у вiдповiдних графах. Таким чином, дані
цієї таблиці висвітлюють вiдомостi про кiлькiсть хворих (фізичних осіб),
які знаходились протягом звітного року в лікарнях, в денних стаціонарах
i санаторіях незалежно вiд того, скiльки разiв вони в них перебували.
15.5.1. У паперовому носії форми у таблиці 2300 у рядку 5 та 7
“Госпіталізовано хворих із І-ою та ІІІ-ою категоріями обліку (вперше
виявлені хворі у звітному році)” за всіма графами необхідно вказати через
дріб кількість зазначених хворих, які залишились лікуватись з минулого року.
Таким чином, сума даних рядків 5, 6, 7, 8 та даних про хворих, які
залишились лікуватись з минулого року за всіма графами повинна
дорівнювати даним рядка 1 за всіма графами. Такий контроль
використовується лише при заповненні таблиці вручну, в комп’ютерну базу
даних відомості про хворих, які залишились лікуватись з минулого року не
вносяться!
15.6. До таблиці 2310 додати:
15.6.1. До пункту 1 – кількість не госпіталізованих хворих на
туберкульоз із І та ІІІ категоріями обліку (окремо), всього, в тому числі дітей
віком 0-14 років включно, підлітків віком 15-17 років включно.
15.6.2. До пункту 11 “Оперовано хворих на туберкульоз інших органів і
систем” додати розшифровку інших органів і систем.
15.7. Кількість ДОТ-кабінетів чи кабінетів для контрольованого
лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі (згідно наказу МОЗ
від 24.05.2006 № 318).
15.7.1. Результати лікування хворих на туберкульоз у ДОТ-кабінетах чи
кабінетах для контрольованого лікування хворих на туберкульоз згідно
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таблиці 8.
15.8. Кількість бактеріологічних лабораторій І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів
(окремо).
15.9. Кількість осіб, оглянуто на туберкульоз методом мікроскопічної
діагностики загально-лікувальної мережі, всього, з них кількість виявлено
хворих на туберкульоз.
Таблиця 8

перерване

продовжує лікування

переведений

діагноз ТБ знятий

перерване

клінікорентгенол.

з них:
Невдале
лікування
за мазком / за
посівом

інша причина

Помер
від:

ТБ

лікування звершене

Категорії
хворих

Кількість хворих
на туберкульоз,
які були
переведені у 2010
році на
лікування
у ДОТ-кабінет
чи кабінет для
контрольованого
лікування

вилікувано

Результат лікування хворих на туберкульоз у ДОТ-кабінетах чи кабінетах
для контрольованого лікування за 2010 рік*

І категорія
лікування
ІІ
категорія
лікування
ІІІ
категорія
лікування
ІV
категорія
лікування
* Джерело інформації до таблиці: облікова форма №060-1/0 “ Журнал реєстрації випадків
туберкульозу ТБ-03” (графа 16 “Фаза продовження”)

16. Форма № 35-здоров “Звіт про хворих на злоякісні
новоутворення”. Подається в двох примірниках, з роздрукованою базою
даних та електронною поштою.
При здачі звітної ф.№ 35-здоров необхідно подавати на дискеті
первинні дані (ф.№ 030-6/о “Реєстраційна карта хворого на злоякісне
новоутворення”) у центральний канцер-реєстр для його поповнення.
17. Форма № 38-здоров “Звіт щодо проведення судовопсихіатричних експертиз” подається в двох примірниках та електронною
поштою, з роздрукованою базою даних.
18. Форма № 47-здоров “Звіт про мережу та діяльність медичних
закладів”. У звіт включаються всі заклади системи МОЗ, які знаходяться на
даній території, незалежно від рівня підпорядкування та фінансування.
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Звіт складається в 2-х розрізах: в цілому по території (розріз “0”) та по
закладах безпосереднього підпорядкування МОЗ (розріз “1”), подається
кожен розріз на паперовому носії в одному примірнику роздрукованому в
режимі “друк форми ”.
В усіх таблицях розрізу “0” дається розшифровка “інших” рядків.
При складанні таблиці 100 “Лікарняні заклади”:
- перинатальні центри – показуються в ряд.19 “пологові будинки”;
- заклади, які входять в територіальні медичні об’єднання показуються
по відповідних типах закладів.
В таблиці 400 “Спеціалізовані відділення (кабінети)…”:
ряд. 49 “загальної практики – сімейної медицини” – не включаються
самостійні заклади сімейної медицини.
Відповідно і в таблиці 410 не включаються дані по самостійних
амбулаторіях сімейної медицини.
У таблиці. 3210 “Лікарські посади” не включаються дані про лікарівінтернів, які не зараховані на посади і проходять інтернатуру на контрактній
основі.
У гр. 5 “Число фізичних осіб” – показуються основні працівники, згідно
з трудовими книжками, і у відповідності до посади, яку лікар обіймає.
З ряд. 3 “керівники закладів” гр. 5 виділити додатково сімейних
лікарів, які обіймають посади головних лікарів в закладах сімейної медицини.
Якщо лікар знаходиться у довгостроковій відпустці, відрядженні,
відпустці по догляду за дитиною, то враховується і зайнята посада, і фізична
особа. У випадку, якщо ця посада тимчасово зайнята іншою особою
(основним працівником) враховується тільки одна фізична особа (в формі
№17 – дві особи).
У таблиці треба дати розшифровку ряд. 92 “інші посади” по ряд. 94-98:
- ряд. 94 – судновий лікар;
- ряд. 95 – лікар-стажист;
- ряд. 96 – лікар з народної та нетрадиційної медицини;
- ряд. 97 – медицина невідкладних станів.
У таблиці 3300 “Штатні та зайняті посади” (розріз “0” та розріз
“1”) у ряд. 11, 12, 23, 24, 28 “Посади СЕС” включають дані по усіх санітарноепідеміологічних закладах, які знаходяться на території регіону. При цьому
слід звернути увагу, що порядок формування зведених звітів обласними СЕС
не змінився порівняно з минулим роком. Дані ф.№ 47-здоров, розріз “І”
повністю відповідають даним ф.№ 47-здоров розріз “0” відповідно за рядками
11, 12, 23, 24, 28.
У гр. 5 таблиці 3300 “Фізичні особи” по усіх рядках показуються тільки
лікарі і не включаються спеціалісти з вищою немедичною освітою, які
займають лікарські посади.
У таблиці 3300 “Штатні та зайняті посади” розшифровка ряд. 20
“інші заклади” здійснюється по ряд. 34-38:
- ряд. 34 – штати МСЕК;
- ряд. 35 –
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- ряд. 36 –
- ряд. 37 –
- ряд. 38 –.
У табл. 1110 “Ліжковий фонд” необхідно дати розшифровку ряд. 76,
“інші ліжка для дорослих” по ряд. 79 - 88:
- ряд. 79 – ліжка анестезіології та інтенсивної терапії для дорослих
(бюджетні);
- ряд. 80 – показується тільки діяльність зверхкошторисних ліжок
анестезіології та інтенсивної терапії для дорослих;
- ряд. 81 – фізіотерапевтичні ліжка для дорослих;
- ряд. 82 – ліжка лікарень та самостійних відділень “Хоспіс”;
- ряд. 83 – лепрозорій;
- ряд. 84 – токсикологічні для дорослих;
- ряд. 85 – діагностичні для дорослих.
Рядок 77 “інші ліжка для дітей” розшифровується по ряд. 90-96:
- ряд. 90 – ліжка анестезіології та інтенсивної терапії для дітей
кошторисні;
- ряд. 91 – показується діяльність зверхкошторисних ліжок
анестезіології та інтенсивної терапії для дітей;
- ряд. 92 – фізіотерапевтичні ліжка для дітей;
- ряд. 93 – діагностичні ліжка для дітей;
- ряд. 94 – токсикологічні ліжка для дітей.
Штатні посади необхідно округлювати до 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 згідно
наказу МОЗ від 23.02.2000 № 33 “Про штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров’я”.
Усі дані ф.№ 47-здоров заповнюються в абсолютних числах.
До звіту обов’язково додається:
- коротка пояснювальна записка, в якій необхідно відобразити зміну
мережі закладів;
- списки санаторіїв відповідно таблиці 3100 звітної форми.
Звіти мають бути підписані начальником управління охорони здоров’я
та завірені печаткою.
19. Форма № 50-здоров “Звіт про число травм та отруєнь серед
дорослих, дітей підліткового віку (15-17 років включно) та дітей віком 014 років включно” подається на паперовому носії в одному примірнику,
роздрукованому у режимі “Друк вихідних форм” та електронною поштою.
20. До форми № 14 “Звіт про причину інвалідності, показання до
медичної, професійної і соціальної реабілітації” обласним центрам (бюро),
мм. Києва і Севастополя медико-соціальної експертизи подати зведену
статистичну інформацію, щодо кількості дорослих інвалідів-спинальників у
2010 році за наступними нозологічними формами:
травма спинного мозку на рівні шиї, ураження міжхребцевогодиску
шийного відділу (ш.S14.0, S14.1);
травми спинного мозку у грудному відділі (ш. S24.0, S24.1);
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травми поперекового відділу спинного мозку, ураження
міжхребцевого диску та інших відділів (ш. S34.0, S34.1, S34.3, S34.4);
віддалені наслідки травм спинного мозку (ш. Т91.3);
наслідки перенесеного поліомієліту (ш. В91.9).
Порядок формування зведених статистичних звітів по формах
№№13, 15, 16, 21, 21-а, 24, 25-БД, 31-здоров, 41-здоров,
44-здоров, 49-здоров, 60-здоров
за 2010 рік
Звіти за формами № 13, 15, 16 (0, 1, 2, 3, 4, 5), 20 (дитячі обласні
лікарні за розрізами 1 і 2, дитячі міські лікарні за розрізом 8, центральні
районні лікарні за розрізом 9, пологові будинки за розрізом 12, перинатальні
центри за розрізом 13), 21 (0, 1, 2), 24, 25-БД, 31-здоров (0, 1, 2), 44-здоров
(республіканського підпорядкування, обласного і міського підпорядкування за
розрізами 1, 2, 3, 4), 49-здоров, 60-здоров закладів охорони здоров’я, що
перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, на
рівні адміністративних територій подаються у одному паперовому
примірнику (роздрук комп’ютерних даних до всіх форм не додається), які
мають бути підписані Міністром охорони здоров’я Автономної
Республіки Крим, начальниками управлінь охорони здоров’я обласних,
Севастопольської міської та Головного управління охорони здоров’я
Київської міської держадміністрацій та завірений печаткою.
У рядку «Виконавець» чітко, без скорочень, вказується прізвище,
ім’я, по батькові виконавця, його контактний телефон та адреса
електронної пошти.
Звіти за формами №13, 15, 16(0), 21(0), 24, 25 закладів охорони
здоров’я, що перебувають у сфері управління інших міністерств та відомств
України, на рівні адміністративних територій подаються у одному
паперовому примірнику та за програмою Медстат до 25 березня за
розрізами:
21 – Академія медичних наук України,
22 – Міністерство транспорту та зв’язку України,
23 – Міністерство внутрішніх справ України,
24 – Державний департамент України з питань виконання покарань,
25 – Міністерства оборони України,
26 – інші міністерства та відомства,
27 – приватні структури
з обов’язковим переліком усіх закладів, що увійшли до зведеного звіту
кожної форми окремо, і протокол між формного контролю: форм 13-21-20
(для усіх розрізів) та форм 15-16-12 (для усіх розрізів)..
У формі №13 “Звіт про штучне переривання вагітності”
подається відповідно до наказу МОЗ України від 10.07.2007 № 378, у
рукописному виді без роздруку комп’ютерних даних.
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Окремим рядком, з рядка 9 «медичний легальний аборт при терміні
вагітності від 12 до 22 тижнів» за всіма графами, виділити аборти:
- за немедичними показаннями, до яких відносяться вік вагітної
жінки менше ніж 15 років та більш ніж 45 років, вагітність внаслідок
зґвалтування або настання інвалідності під час цієї вагітності;
- за медичними показаннями (надати їх перелік) на підставі
висновку консиліуму лікарів, що не зазначені у Переліку підстав, за
наявності яких можливе штучне переривання вагітності, строк якої становить
від 12 до 22 тижнів, наведених у додатку до постанови Кабінету Міністрів
України від 15.02.2006 № 144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу
України».
Звіт за формою № 20 “Звіт лікувально-профілактичного закладу”
подається дитячими обласними лікарнями за розрізами 1 і 2 відповідно до
наказу МОЗ України від 10.07.2007 № 378, у рукописному виді без роздруку
комп’ютерних даних, який повинен бути підписаний головним лікарем та
завірений печаткою. Таблиці звіту заповнюються в повному обсязі. До
таблиці 2100 “Робота лікарів консультативної поліклініки” надати
розшифровку відвідувань до окремих фахівців консультативної поліклініки
на дискеті у програмі WORD з роздруком комп’ютерних даних.
До форми №20 обласних дитячих лікарень додається звіт за
формою №17 “Звіт про медичні кадри” за розрізами 1 і 2 - один паперовий
носій (роздрук комп’ютерних даних не додається) та пояснювальна записка
до звіту за підписом головного лікаря.
З метою удосконалення аналізу надання медичної допомоги дітям
до 1 року в окремих типах лікарняних закладів форма № 20 “Звіт
лікувально-профілактичного закладу” подається, відповідно до наказу
МОЗ України від 10.07.2007 № 378, у рукописному виді без роздруку
комп’ютерних даних за наступними розрізами:
- розріз 8 – зведений звіт по дитячих міських лікарнях,
- розріз 9 – зведений звіт по центральних районних лікарнях,
- розріз 12 – зведений звіт по пологових будинках,
- розріз 13 – зведений звіт по перинатальних центрах .
Таблиці зведених звітів заповнюються в повному обсязі. До звітів подається
пояснювальна записка.
У формі № 20 “Звіт лікувально-профілактичного закладу” таблиця
3226 «Склад хворих новонароджених, які надійшли віком 0-6 діб життя
та результати їх лікування» заповнюється лише заклади, що не мають у
складі ліжкового фонду акушерських ліжок – дитячі лікарні тощо.
Відомості про лікування новонароджених у відділеннях інтенсивної
терапії при пологових відділеннях повинні бути враховані у відповідних
таблицях форми № 21 “Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та
породіллям”.
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Порядок обліку руху новонароджених.
У пологових будинках (відділеннях) і відділеннях для
новонароджених витрати на харчування хворих, придбання медикаментів і
дрібного інвентарю повинні плануватися окремо на акушерське ліжко і ліжко
для новонародженого.
У зв’язку з цим для отримання відомостей про число ліжко-днів,
проведених новонародженими у пологовому будинку (відділенні), щоденний
облік руху новонароджених рекомендовано проводити за формою № 007/о
«Лист обліку руху хворих та ліжкового фонду стаціонару», затвердженої
наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184. Дитину, що народилася, (умовно)
слід показувати як таку, що надійшла. Число дітей, що залишилися у
відділенні на початок дня (на кінець доби), слід показувати у відповідних
графах на загальних підставах.
Дні, що були проведені новонародженими у пологовому будинку
(відділенні), не включаються до числа днів роботи акушерського ліжка, і
відповідно у загальне число ліжко-днів стаціонару в цілому. Їх слід
показувати у звіті лікувально-профілактичного закладу (форма № 20) у
розділі «ліжковий фонд та його використання» окремим рядком – «крім того
проведено новонародженими ліжко-днів в пологовому відділенні
(пологовому будинку)» - після останнього рядка запису о русі хворих на
профільних ліжках (у відділеннях).
Облік руху новонароджених у відділеннях для недоношених та хворих
новонароджених згідно наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» ведеться на
загальних підставах за формою №007/о «Лист обліку руху хворих та
ліжкового фонду стаціонару».
Діти, що поступили до цих відділень (включно з переведеними з
пологових відділень), повинні бути показані як такі, що поступили. Відомості
про число новонароджених виписаних додому, переведених в інші заклади,
померлі та ті, що залишилися у відділені на кінець дня, повинні бути показані
у відповідних графах форми № 007/о на загальних підставах.
Звіт за формою №21 “Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям
та породіллям” подається за розрізами 0, 1 і 2, відповідно до наказу МОЗ
України від 10.07.2007 № 378, у рукописному виді без роздруку
комп’ютерних даних.
Враховуючи порядок і терміни обстеження, викладений в Інструкції
про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини,
затвердженої наказом МОЗ України, МОН України, Міністерства у справах
сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України х питань
виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від
23.11.2007 №740/1030/4154/321/614а, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.2007 за № 1405/14672, у рядку 5 таблиці 2120 вказати
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кількість жінок з позитивним ВІЛ-статусом серед тих, що були
обстежені на ВІЛ/СНІД у жіночих консультаціях (рядок 3 таблиці 2120).
Виявлених жінок з позитивним ВІЛ-статусом на акушерських ліжках не
показувати.
У рядках 6 і 7 таблиці 2120 вказати кількість народжених живими
немовлят у ВІЛ-позитивних вагітних (рядок 5 таблиці 2120) – відносно
хворих на ВІЛ/СНІД (R75) і відносно здорових (Z20.6).
У таблицях 2250 і 2260 надати розшифровку інших станів
перинатального періоду та інших хвороб новонародженого з обов’язковим
їх кодуванням, рядків 30 і 31 за усіма графами на дискеті у програмі WORD
з роздруком комп’ютерних даних. Обов’язково у рядку 30 виділити синдром
абстиненції у немовляти, зумовлений наркоманією чи алкоголізмом у
матері (шифр за МКХ-10 Р96.1)
Звіт за формою № 21-а (комп’ютерна версія форма № 92) подається
за 12 місяців згідно графіку (додаток до наказу) за розрізами,
передбаченими наказом МОЗ України від 24.01.2008 № 24, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 12.02.2008 за № 116/14807.
7 розрізом форма №21-а надається закладами охорони здоров’я, що
перебувають у сфері управління МОЗ України, за таблицями 2213, 2245,
3222 і 3223 щодо кількості «кесарських» дітей, тобто народжених внаслідок
операцій кесарева розтину, та надання їм медичної допомоги протягом
першого року життя.
До форми додається на дискеті у програмі WORD з роздруком
комп’ютерних даних «Список померлих жінок під час вагітності, пологів
та післяпологовому періоді незалежно від причини смерті, включно з
померлими від травм, отруєнь та нещасних випадків, за 12 місяців»
(форма додається, по можливості вказати шифри, що зареєстровані в
обласних статистичних управліннях); копії форм № 066/о, № 057-1/о та
№106/о (попереднє, остаточне, замість остаточного) на померлих жінок.
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Зразок форми:
«Список померлих жінок під час вагітності, пологів та післяпологовому
періоді незалежно від причини смерті, включно з померлими від травм,
отруєнь та нещасних випадків, за 12 місяців»

Номер
п/п

1

Прізвише
померлої

2

Дата
народження

3

Дата
смерті

4

Місце
прожи
вання

5

Знаходилась
Причина
під
смерті
нагляд
згідно
ом
свідоцтжіночої
ва про
консуль
смерть
тації
(якої)
6
7
І а)
б)
в)
г)
ІІ

Шифр
основної
причини
смерті за
МКХ-10
МОЗ

ДКС

8

9

Де
наступила
смерть
(заклад,
район,
місто)
10

Номер
свідоцтва та
ким
видано
(заклад,
прізвище лікаря)
11

До форми також додається «Перелік інших акушерських операцій»
відповідно до граф таблиці 3500 форми № 20 з зазначенням їх кількості.
Форма № 24 “Звіт фельдшерсько-акушерського пункту” подається
відповідно до наказу МОЗ України від 10.07.2007 № 378 у рукописному виді
без роздруку комп’ютерних даних.
У графі 3 таблиці 2000 вказати кількість ФАПів, що телефонізовані.
До графи 8 таблиці 2200 надати пояснення щодо причини відмови
породіллі від госпіталізації після пологів вдома.
До таблиць 2400 і 2401 надати пояснення щодо причини відмови
батьків від вакцинації проти туберкульозу дітей, що народилися вдома без
наступної госпіталізації породіллі.
Форма № 25 “Звіт будинку дитини” подається відповідно до наказу
МОЗ України від 10.07.2007 № 378 у рукописному виді без роздруку
комп’ютерних даних.
Якщо будинок дитини в області один і він спеціалізований, то дані
дублюються за рядками і графами щодо усіх закладів і у тому числі
спеціалізованих будинках дитини (таблиці 1000, 2110, 2120). Якщо будинок
дитини в області один і він загального типу, то графи і рядки щодо
спеціалізованих будинків дитини не заповнюються.
Відомості щодо надходження, вибуття дітей з будинків дитини,
причини вибуття повинні відповідати інформації, що направляється до
регістру вихованців будинків дитини МОЗ України.
Паперовий носій подається сумарно на всі будинки дитини та на
кожний будинок дитини окремо.
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На всі випадки смерті дітей подається список на дискеті у програмі
WORD з роздруком комп’ютерних даних, де вказати (зразок форми
додається нижче):
Список померлих вихованців будинків дитини
у звітному році

Номер
з/п

Прізвище
дитини

Вік

1

2

3

Госпіталізована

Померла

Основна
причина
смерті,
згідно
коли лікарського
свідоцтва
про смерть
8
9
І а)
б)
в)
г)
ІІ

Коли
захвор
іла

коли

куди

де

4

5

6

7

Шифр
за
МКХ10
10

Номер
свідоцтва про
смерть,
прізвище
лікаря
11

Додаток № 25-А заповнюється та подається до Центру медичної
статистики, як на паперових, так і на магнітних носіях у програмі Медстат:
Зареєстровано окремих захворювань у вихованців будинку дитини у звітному році, що
підлягають усиновленню без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з
усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України
Таблиця 1000

Перелік захворювань

А
Хвороба, зумовлена ВІЛ,
з проявами інших
злоякісних пухлин
лімфатичної,
кровотворної та
споріднених з ними
тканин
Хвороба, зумовлена ВІЛ,
з проявами множинних
злоякісних пухлин
Злоякісні новоутворення
Інсулінозалежний
цукровий діабет
Анофтальм

Шифр
за
МКХ10

номер
рядка

Б

В

В21.3

1

В21.7

2

С00С97

3

Е10

4

Q11

5

Зареєстровано
захворювань
у т.ч. з
діагнозом,
установусього
леним
уперше в
житті

1

2

Усиновлено
хворих дітей
громадянами
України

іноземними
громадянами

3

4
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Вроджена відсутність
вушної раковини,
вроджена відсутність,
атрезія та стриктура
зовнішнього слухового
каналу
Екстрофія сечового
міхура
Вроджена відсутність
кінцівки (ок) або її
частини
Вроджений множинний
артрогрипоз
Остеохондродисплазія з
дефектами росту
трубчатих кісток та
хребта
Синдром Дауна
Синдром Едвардса та
синдром Патау
Усього

Q16.0,1

6

Q64.1

7

Q71.03,
Q72.03,
Q73.0

8

Q74.3

9

Q77

10

Q90

11

Q91

12
13

Дата “____”____________2____р.

Керівник закладу______________________
(підпис)

Виконавець__________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону)
М.п.

Додаток № 25-А підписується Міністром охорони здоров’я Автономної
Республіки Крим, начальниками управлінь охорони здоров’я обласних,
Севастопольської міської та Головного управління охорони здоров’я
Київської міської держадміністрацій та завіряється печаткою.
Звіт за формою № 31-здоров “Звіт про медичну допомогу дітям”
подається за розрізами 0, 1 і 2 на бланках, затверджених наказом МОЗ
України від 19.09.2006 №630.
У графі 4 таблиці 2100 вказується кількість померлих дітей, що
перебували під наглядом дитячих поліклінік (консультацій, кабінетів)
закладів охорони здоров’я. З загальної кількості померлих дітей у графі 5
виділяються померлі поза стаціонаром (вдома, у гостях, на вулиці тощо).
У таблицю 2300 «Захворюваність дітей до 1 року» обов’язково
включати захворювання, що були виявлені при народженні та під час
перебування в акушерському або педіатричному стаціонарі.
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З рядка 8.0 «Хвороби ока та придаткового апарату» таблиці 2300
виділити в додатковому рядку 8.1 за всіма графами ретинопатію
новонароджених.
У додатковій графі 5 таблиці 2300 вказати причини смерті дітей, що
померли поза стаціонаром. Дані графи 5 повинні дорівнювати або бути
менше за дані графи 3 таблиці 2300 за всіма рядками (розріз 3 “Медстату”)..
Звіт за формою № 41-здоров «Звіт про допоміжні репродуктивні
технології» подається, відповідно до наказу МОЗ України від 10.12.2001
№489 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.12.2001 за № 1068/6259,
зведений за адміністративною територією і окремо за кожним закладом, що
включені у зведений звіт.
Звіт подається за 2010 рік про результати розпочатих лікувальних
циклів у 2008 році. Зведений звіт надсилається поштою та електронною
поштою за програмою Медстат до 15 січня.
Слід пам’ятати, що переривання вагітності до 22 тижнів вагітності –
аборти (самовільні, за медичними показаннями), після 22 тижнів – пологи.
У рядку 15 і 16 внесені зміни замість «народилось плодів у 22-27
тижнів» введено «народилось дітей у 22-27 тижнів» . Кількості
народжених живими повинно відповідати кількість виданих свідоцтв про
народження, кількості народжених мертвими повинно відповідати кількість
виданих лікарських свідоцтв про перинатальну смерть.
Звіт за формою № 44-здоров «Звіт санаторію» подається,
відповідно до наказу МОЗ України від 03.05.1999 №102, окремо по кожному
санаторію в одному примірнику, який повинен бути підписаний головним
лікарем санаторію і завірений печаткою, до 15 січня поштою
(республіканський, обласний, міський бюджет) та електронною поштою
у програмі WORD.
Крім того, зведені звіти санаторіїв обласного та міського
підпорядкування подаються у 5 розрізах за програмою Медстат: 0 розріз –
сумарний за всіма санаторіями, 1 розріз – протитуберкульозні санаторії для
дорослих, 2 розріз – протитуберкульозні санаторії для дітей, 3 розріз –
соматичні санаторії для дорослих, 4 розріз – соматичні санаторії для дітей
(дітей з батьками).
При складанні звітів слід пам’ятати:
= у таблиці 1000 лише у пунктах 11, 12, 13, 14 та 21 вказується число
рентгенівських апаратів, з них діючих, число томографів, дезкамер та ліжок в
ізоляторі. В пунктах 1 – 10, 15 – 20 вказується 1, якщо санаторій має
відповідні відділення, кабінети, лабораторії тощо.
= звіт складається про діяльність фактично розгорнутих ліжок.
кількість ліжок згорнутих на капітальний ремонт чи зданих в оренду у
таблиці 1002 «Ліжковий фонд та його використання» у графі 1 не
вказуються. Їх кількість вказується у відповідній графі «Списку санаторіїв
обласного та міського підпорядкування» що додається.
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= у таблиці 1004 «Контингент хворих» у графі 2 вказати кількість
хворих дорослих віком 18 років і старші, у графі 3 – вказати кількість хворих
дітей до 17 років включно, у графі 7 – вказати кількість хворих підлітків
віком 15-17 років включно, які надійшли до санаторію на лікування. Сума
граф 4+5+6+7 повинна дорівнювати графі 3, сума граф 2+3 повинна
дорівнювати графі 1.
= серед хворих, що потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС можуть бути діти-сироти і діти-інваліди. Тому необхідно вказати їх
наявність у таблиці 1004 у графі 10, а також у таблиці 1005 відповідно у
графі 1 чи 2.
= у звіті республіканського санаторію «Орленок», що розташований в
АР Крим, у таблиці 1002 в рядку 1 вказати кількість бюджетних ліжок і
число ліжко-днів проведених хворими на них. В рядку 2 вказати кількість
ліжок спец фонду (100) і число ліжко-днів проведених хворими на них. У
таблиці 1004 у рядку 1 вказати контингент хворих, що надійшов на
бюджетні ліжка, у рядку 2 вказати контингент хворих, що надійшов на ліжка
спец фонду.
Разом з звітними формами подається список санаторіїв обласного
та міського підпорядкування на дискеті у програмі WORD з роздруком
(паперовий носій).
М. Київ подає звіти усіх санаторіїв міського підпорядкування
незалежно від території їх розташування.
Звіт по формі № 44-здоров складається про діяльність фактично
розгорнутих ліжок. Кількість ліжок згорнутих на капітальний ремонт
вказується у Списку санаторіїв.
Список санаторіїв
Зразок форми:
Назва
санатор
ію
№
з/п

1

та
повністю
адреса
розташув
ання, ПІБ
головного
лікаря,
контакт
ний
телефон
2

Планова
потужність

Профіль
санаторію

Спеціалізація
санаторію

Кількіст
ь ліжок
зданих в
оренду

3

4

5

6

Кількість
ліжок
на кап.
ремон
ті

Факти
чно
розгорн
уто
ліжок

План
ліжкоднів

7

8

9

До відома АР Крим, Запорізької, Ів.-Франківської, Київської, Львівської,
Одеської областей, на території яких розмішені санаторії підпорядковані
МОЗ України, - кількість фактично розгорнутих ліжок:
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Назва санаторію

Планова
потужність
(ліжка)

Кількість ліжок
на капітальному
ремонті

Фактично
розгорнуто
ліжок у 2010
році

Санаторії для лікування дітей із соматичними захворюваннями
«Приморський»
«Зелена гірка»
«Хаджибей»
«Зміна»
«Південнобережний»
«Іскра»
«Батьківщина»
«ім. Сакко і Ванцетті»
«Ювілейний»
«Здравниця»
«Хвиля»
«Бердянський»
«Джерело»
«ім. В.Чкалова»

Назва санаторію

130
175
500
220
306
260
210
210
300
300
150
360
405
430

130
100
60

Планова
потужність
(ліжка)

Кількість ліжок
на капітальному
ремонті

0
175
400
220
306
260
210
210
300
300
150
360
405
370
продовження
Фактично
розгорнуто
ліжок у 2010
році

Санаторії для лікування хворих на туберкульоз
«Орлятко »

410

-

«ім. Н.Крупської»
«ім. А.Чехова»
«Сонячний» (Алупка)
«Червоний маяк»
«Юність»
«Піонер»
«Старий Крим»
«ім. О.Боброва»
«Москва»
«Гірське сонце»
«Передгірний»
«Долоси»
«Сосняк»
«Косів»
«Прикарпатський»
«Гірське повітря»
«Барвінок»
«Ірпінь»
«Люфсдорф»
«Приморський»
«Зелена гірка»
«Затока»
«Сонячний» (Одеса)
«Аркадія»

300
200
160
160
160
130
205
300
120
105
290
160
105
160
250
160
210
150
210
305
210
305
155
210

40
40
100
105
160
45
-

410, у т.ч. 100
сезонних
300
160
160
160
120
130
205
200
120
0
130
160
105
160
250
160
210
150
210
305
165
305
155
210
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«Хаджибей»

105

-

105

Форма №49-здоров “Звіт про надання медико-генетичної допомоги”
подається, відповідно до наказу МОЗ України від 03.05.1999 №102,
сумарно на всі розташовані на території районні, міжрайонні, міські,
обласні, міжобласні медико-генетичні центри (консультації, кабінети).
До таблиць 2400 і 2500 додати розшифровку “інших” по рядках,
відповідно, 12.0 і 43 з обов’язковим кодуванням кожної патології на дискеті
у програмі WORD з роздруком (паперовий носій).
Міжобласні медико-генетичні центри таблицю 2350 заповнюють в
цілому по обслуговуваному регіону (рядок 1, який підлягає комп’ютерній
обробці). У послідуючих рядках таблиці у паперовому примірнику звіту
дописуються відомості про виконання програм скринінгу новонароджених
окремо по кожній території обслуговування згідно вказаних граф.
При наявності розходження між числом обстежених новонароджених
на ФКУ, муковісцидоз та гіпотиреоз (ф.№ 49-здоров) та числом зібраного для
обстеження матеріалу (ф.№ 21) додати письмове пояснення. Аналогічно,
додати письмове пояснення на не підтверджені випадки ФКУ, муковісцидозу
та гіпотиреозу. Особливу увагу звернути на недоліки організаційних
механізмів.
У зв’язку з відсутністю послідовності в роботі міжобласних та
обласних медико-генетичних підрозділів, при подачі звітів до Центру
медичної статистики додати список вперше взятих на диспансерний
облік хворих на фенілкетонурію, муковісцидоз та гіпотиреоз по
слідуючій формі:
Зразок форми:

Прізвище
хворого

Вік

Коли та ким
вперше встановлено
діагноз

1

2

3

Номер
повідомлення з
міжобласного
медикогенетичного
центру

4

Обстеження було проведено
згідно програми
скринінгу новонароджених

при зверненні
хворого
самотужки

5

6

Форми державної та галузевої статистичної звітності № 15,16, 60здоров складаються лікувально-профілактичними закладами системи
Міністерства охорони здоров’я України, зведені звіти яких подаються до
Центру медичної статистики України в одному примірнику з роздруком бази
даних усіх форм і усіх розрізів.
Форма №16 “Звіт про захворювання та причини інвалідності та
смертності населення, що підлягає включенню у Державний реєстр
України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”
подається в 6 розрізах:
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- 0 розріз – всі групи первинного обліку,
- 1 розріз – ліквідатори (1 група первинного обліку),
- 2 розріз – евакуйовані (2 група первинного обліку),
- 3 розріз – проживаючі на територіях радіоекологічного контролю (3
група первинного обліку),
- 4 розріз – діти, що народились від батьків 1-3 груп первинного обліку
(4 група первинного обліку),
- 5 розріз – онуки потерпілих 1-3 груп первинного обліку.
Особи, які прирівняні до потерпілих – атомники, підводники тощо і
діти, які хворіють на рак щитовидної залози, але не відносяться до
перелічених груп первинного обліку, проте згідно Указу Президента України
прирівняні до постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, у звіт по формі № 16
не враховуються.
Дані про осіб, які визнані постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС за
результатами тиреоїдної паспортизації, та відомості про їх інвалідність
вказуються у формі № 15 у таблиці 1001.
У розрізах 1,2 не заповнюється таблиця 1000, у розрізі 3 – таблиця 1000
заповнюється як виняток, який повинен бути обґрунтований письмово, у
розрізі 4 заповнюються таблиці 1000 і 2000, у розрізі 5 заповнюється лише
таблиця 1000.
До форми 16 надати список осіб з променевою хворобою (рядок 19.1
таблиці 2000) – на дискеті у програмі WORD з роздруком (паперовий
носій).
Зразок форми:
Номер
з/п

Прізвище
потерпілого

Дата
народження

Група
первинного
обліку

1

2

3

4

Дата та
місце
встановлення
діагнозу
5

Повний
розгорнутий
діагноз

Шифр за
МКХ-10

Прибув
з

Куди
вибув

Знятий
з обліку

6

7

8

9

10

Форма № 60-здоров “Статево-вікова чисельність потерпілих
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” на обласному рівні подається з
заповненими таблицями 1000 – повністю; 2000 – графи 2-6 по рядках 1-4, 69,12 ; 3000 – не заповнюється.
У 1000 таблиці у графі 1 вказується загальна кількість потерпілих
включно з онуками потерпілих 1-3 груп первинного обліку, тобто дітей, що
народились від осіб 4 групи первинного обліку. У програмі «Медстат»
повинна бути помилка на кількість дітей, що зазначені у формі № 15 у рядку
5 графи 9.
По територіях радіоекологічного контролю (сумарно за всіма та
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окремо по кожному контрольованому району - 78) та контрольних
районах (Глухівському, Лохвицькому та Ружинському) подати в одному
примірнику форми державної та галузевої статистичної звітності № 7, 8, 12,
13, 15, 16 (сумарно та окремо за 5 розрізами),20, 21, 31-здоров, 33-здоров, 35здоров, 60-здоров. Заповнюються вище перелічені форми в повному об’ємі
згідно інструктивних вимог до складання звітних форм на рівні лікувального
закладу, підписуються головним лікарем району та завіряються печаткою.
Форма № 60-здоров “Статево-вікова чисельність потерпілих
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” на районному рівні подається з
заповненими повністю таблицями 1000; 2000; 3000.
До зазначених форм надати протоколи контролю (горизонтальний,
вертикальний, міжтабличний, міжформний).
Подання звітів від ЛПЗ іншого підпорядкування
та форм власності
Звіти за формами № 10, 11, 12, 17, 19, 20, 22 лікувальнопрофілактичних закладів охорони здоров’я, що перебувають у сфері
управління інших міністерств та відомств України, на рівні
адміністративних територій подаються у одному паперовому
примірнику та електронною поштою за програмою Медстат до Центру
медичної статистики МОЗ України не пізніше 25.03.2011 року за
розрізами:
21 – Академія медичних наук України,
22 – Міністерство транспорту та зв’язку України,
23 – Міністерство внутрішніх справ України,
24 – Державний департамент України з питань виконання покарань,
25 – Міністерство оборони України,
26 – інші міністерства та відомства,
27 – приватні структури.
Усі зведені звітні форми заповнюються повністю (усі таблиці та
підтабличні дані).
У ф.№ 20 (розріз 27) заповнюються лише ті таблиці (рядки і графи), які
відображають діяльність даного приватного закладу.
В розрізах з 21 по 27 ф.№ 20, у таблиці 1100 “Штати на кінець
звітного року” у гр. 5 необхідно вказувати фізичні особи лікарів тільки
основних працівників. До звітів за ф.№ 20 (розрізи 21-27) необхідно подати
перелік ЛПЗ, які ввійшли до того чи іншого розрізу.
У ф.№ 17 “Звіт про медичні кадри” (розріз 27) – враховуються тільки
лікарі – основні працівники. Особи з вищою немедичною освітою, які
обіймають лікарські посади – в звіт не включаються.
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Додатково необхідно надати дані про мережу закладів інших
міністерств (відомств) та приватних структур за зразком.

Всього лікарняних закладів

1

в них ліжок

2

Заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну
допомогу всього: (р.р. 4+5+6+7)
в тому числі: в складі лікарняних закладів
самостійні (крім стоматполіклінік)
стоматологічні поліклініки
пункти охорони здоров’я
Планова потужність амбулаторно-поліклінічних
закладів (сумарно)
Крім того, приватні кабінети (фізичні особи)
в тому числі стоматологічні

Начальник ДЗ “Центр
медичної статистики МОЗ
України”

Міністерство внутрішніх справ

Державний Департамент з
питань виконання покарань

Міністерство оборони

Інші Міністерства та відомства
(перерахувати)

Приватна форма власності

2

3

4

5

6

7

8

Міністерство
транспорту
та зв’язку
в т.ч.
Укрзалізниця

1

всього

Академія медичних наук

Дані про мережу лікувально-профілактичних закладів інших
Міністерств (відомств) та приватної форми власності

3
4
5
6
7

Х

8
9
10

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

М.В.Голубчиков

