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У розділі відображено статистичні дані, що характеризують динаміку показників як 

загальної захворюваності, так і за окремими хворобами. Наведено інформацію про мережу 
і кадри медичних закладів, про мережу будинків-інтернатів для громадян похилого віку та 
інвалідів (дорослих і дітей), а також про інвалідність. 

Рівень захворюваності визначається як частка від ділення кількості хворих з 
уперше в житті встановленим діагнозом на середньорічну кількість постійного населення. 
Розподіл даних про захворювання населення за класами хвороб здійснено відповідно до 
Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем  десятого 
перегляду (МКХ-10). 

У загальну кількість лікарів включено всіх лікарів з вищою медичною освітою на 
кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах 
соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють 
підготовку кадрів, в апараті управління закладами охорони здоров‘я тощо. У цьому 
показнику до 2008р. були враховані як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні 
лікарі (дантисти), що мають середню медичну освіту. Починаючи з 2008р. у загальній 



кількості лікарів не враховуються зубні лікарі (дантисти), що мають середню медичну 
освіту. 

У кількість середнього медичного персоналу включено всіх осіб з середньою 
медичною освітою (крім зубних лікарів (дантистів)), які зайняті у лікувальних, санаторно-
курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, дошкільних закладах, 
школах, будинках дитини тощо на кінець року. 

У лікарняних закладах обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним 
устаткуванням і готові для прийому хворих, незалежно від того, зайняті вони хворими чи ні. 

У кількості лікарських закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну 
допомогу населенню, враховано всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом 
(поліклініки, амбулаторії, диспансери, поліклінічні відділення лікарняних закладів, 
лікарські пункти охорони здоров’я тощо). 

Інвалідність – соціальна недостатність унаслідок обмеження життєдіяльності 
людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що 
призводить до необхідності соціального захисту та допомоги. 

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей) є 
медико-соціальними закладами, що призначені для постійного проживання громадян 
похилого віку та інвалідів або дітей, які потребують догляду. 

Дитина-сирота – дитина, у якої померли чи загинули батьки, що підтверджується 
свідоцтвом про смерть кожного з них. 

Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишились без 
батьківського піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, 
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно 
відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 
позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами 
внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей 
про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої 
батьківські обов’язки, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та 
безпритульні діти. 

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки або 
сина, що здійснене на підставі рішення суду. 

Опіку, піклування встановлюють над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими 
батьківського піклування. Опіку встановлюють над дитиною, яка не досягла 14 років, а 
піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років. 
 


