




















10





Показник Min потреба Факт

Стаціонарні паліативні 
заклади (відділення)

2 0

Ліжка дорослим 16
10

Ліжка дітям 8







Вікова група Захворювання Джерело даних Показник

Дорослі

Новоутворення

Померлі від новоутворень (онкологія), дорослі (у т.ч. від доброякісних новоутворень) Держстат, 
причини смерті

Вперше зареєстровані випадки дорослих, хворих на злоякісні новоутворення, за 
винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри у минулому році

Національний 
канцер-реєстр

Серцево-судинні 
захворювання Померлі від серцево-судинних захворювань (за винятком причини смерті) Держстат, 

причини смерті

Деменції Кількість хворих з деменцією, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога 
на кінець року

Медстат, 
табл. 1000 фор-
ми №10

Ревматоїдний 
артрит Виписано хворих із стаціонару з ревматоїдним артритом, дорослі

Медстат, 
табл. 3220 фор-
ми №20

Цукровий діабет

Померлі від цукрового діабету, дорослі Держстат, 
причини смерті

Виписано дорослих хворих із стаціонару з цукровим діабетом
Медстат, 
табл. 3220 фор-
ми №20

Туберкульоз

Померлі від туберкульозу у минулому році, серед дорослого населення Держстат, 
причини смерті

Дорослі хворі на туберкульоз, яким призначено паліативне лікування (у 
позаминулому році) ТБ-реєстр

Дорослі хворі на мультирезистентну форму туберкульозу (виявлені у позаминулому 
році) ТБ-реєстр

ВІЛ/СНІД Померлі від ВІЛ/СНІД серед дорослого населення Держстат, 
причини смерті

Фіброз та цироз 
печінки Померлі від фіброзу та цирозу печінки, дорослі Держстат, 

причини смерті

Захворювання 
нирок Померлі від захворювань нирок, дорослі Держстат, 

причини смерті

Хронічне 
обструктивне 
захворювання 
легень

Померлі від хронічних обструктивних захворювань легень, дорослі Держстат, 
причини смерті

Діти
Перинатальні 
стани

Виписано дітей, з окремими станами, що виникають у перинатальному періоді, із 
стаціонару

Медстат, 
табл. 3220 
форми №20

Вроджені вади 
розвитку

Виписано дітей з вродженими вадами розвитку із стаціонару

Новоутворення Виписано дітей, хворих на злоякісні новоутворення, із стаціонару

Серцево-судинні 
захворювання Виписано дітей, хворих на серцево-судинні захворювання, із стаціонару

Хронічні гепатити Виписано дітей, хворих на хронічні гепатити, із стаціонару

Запальні хвороби 
ЦНС Виписано із стаціонару дітей із запальними хворобами ЦНС

Туберкульоз Виписано дітей, хворих на туберкульоз, із стаціонару



Вікова група Захворювання Джерело даних Показник

Діти

Розумова відсталість 
(важка і глибока)

Кількість дітей з важкою та глибокою розумовою відсталістю, яким надавалась 
амбулаторна психіатрична допомога на кінець року

Медстат, 
табл. 2100 
форма 10

Дитячий церебральний 
параліч Кількість дітей-інвалідів з церебральним паралічем

Медстат, 
табл. 0800 
форми №19

Цукровий діабет Кількість дітей-інвалідів з цукровим діабетом

Фенілкетонурія Кількість дітей-інвалідів з фенілкетонурією

ВІЛ/СНІД Кількість дітей-інвалідів з ВІЛ/СНІД

Муковісцидоз Кількість дітей-інвалідів з муковісцидозом

Мукополісахаридози Кількість дітей-інвалідів з мукополісахаридозами








