ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
05.12.2016 року

№ 1049
Львів

Про подання закладами охорони здоров’я
Львівської області статистичних звітів та
оперативної інформації за 2016 рік
З метою отримання результатів діяльності закладів охорони здоров’я
Львівської області за 2016 рік, на виконання наказу МОЗ України від 21.11.2016
№ 1265, –
наказую:
1. Затвердити Порядок формування основних державних та галузевих
статистичних звітів за 2016 рік та Порядки формування статистичних звітів за
2016 рік за окремими формами (додаються) як основні методичні вказівки при
формуванні звітних форм та оперативної інформації за 2016 рік.
2. Встановити, що райони та міста обласного підпорядкування у зведених
звітних формах та оперативній інформації показують діяльність усіх закладів
охорони здоров’я, які надають медичну допомогу мешканцям відповідної
адміністративної території та фінансуються з місцевих бюджетів (крім закладів
обласного підпорядкування), у т.ч. створених Центрів ПМСД (ЦПМСД), закладів
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), колишніх закладів залізниці тощо.
3. Начальнику управління охорони здоров’я м.Львова, завідувачу відділу
охорони здоров’я м.Дрогобича, головним лікарям обласних, центральних
районних і міських лікарень та інших закладів підпорядкування МОЗ України
забезпечити складання та подання в терміни згідно додатків 1 і 3 до цього
наказу:
3.1. до обласного медичного інформаційно-аналітичного центру (зведені
по району/місту/закладу обласного підпорядкування в одному рукописному
примірнику та у відповідних розрізах, крім окремо зазначених):
3.1.1. державних та галузевих статистичних звітів за 2016 рік на паперових
носіях та в електронному варіанті у форматі програми «Медстат»:
• № 6 «Звіт про контингенти дітей і підлітків, яким здійснено щеплення
проти інфекційних захворювань» (копія);
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• № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в
районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу» (розрізи 0 та 1) з
додатками, у т.ч. розріз 0 – по кожному низовому закладу;
• № 13 «Звіт про штучне переривання вагітності»
• № 17 «Звіт про медичні кадри» (зведена по району / місту, у т.ч. окремо по
ЦПМСД та зведена по кожній ОТГ);
• № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають в районі
обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або
інтернатному закладі», завірену органами соціального захисту, з додатком;
• № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» з додатком, у т.ч. окремо
по низових закладах;
• № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» по обласній клінічній
лікарні;
• № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» по Регіональному
фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-діагностичному центру;

• № 21 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям»
(розрізи 0, 1) з додатками;
• № 21-А «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям»
(квартальну) з додатками; окремо подати форму №21-А по пологових
будинках (м.Львів, м.Дрогобич, м.Стрий);
• № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту», у т.ч. по кожному ФАПу
окремо;
• № 25 «Звіт будинку дитини» з додатками;
• № 31 «Звіт про медичну допомогу дітям» (розрізи 0, 1);
• № 36-здоров «Звіт про лікування призовників» – до 16 січня 2017 року;
• № 37/1 «Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів
інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з
обліку» – до 10 березня 2017 року;
• № 44-здоров «Звіт санаторію» з додатком;
• № 45-здоров «Звіт про роботу Регіонального медичного центру
(відділення) трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (згідно
наказу ГУОЗ ЛОДА від 20.07.2005 № 465 – ОКЛ, МКЛШМД) – до 16 січня 2017
року;
• № 50-здоров «Звіт про кількість травм та отруєнь серед дорослих,
підлітків та дітей» з додатком (розшифрування «інших» невиробничих травм);
• № 69 «Звіт про випадки побічних реакцій та/або відсутності ефективності
лікарських засобів при медичному застосуванні у закладах охорони здоров’я»
(обов’язково надати електронний варіант);
• №70 «Звіт про профілактичні щеплення» (копія).
3.1.2. додатково для проведення більш розширеного аналізу діяльності
закладів охорони здоров’я області разом з основними статистичними звітами
подати наступні матеріали та оперативну інформацію за 2016 рік:
1) ліжкову мережу району/міста/закладу охорони здоров’я обласного
підпорядкування на 2017 рік (згідно окремого наказу ДОЗ ЛОДА);
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2) оперативну інформацію про кадрове забезпечення та використання
ліжкового фонду відділень ЗОЗ районів/міст/обласних закладів за 2016 рік;
3) копії наказів про зміни в мережі та ліжковому фонді ЗОЗ впродовж IV-го
кварталу 2016 року;
4) Довідку про роботу закладів охорони здоров’я району/міста, закладу
охорони здоров’я обласного підпорядкування за 2016 рік (5 примірників).
Довідку обов’язково надати в паперовому та електронному вигляді;
5) основні показники стану здоров’я населення та діяльності ЗОЗ району/
міста за 2015 та 2016 роки у 2-х примірниках;
6) оперативні дані про використання ліжкового фонду ЗОЗ по району/місту
(зведену) та по кожному закладу окремо, у тому числі по сільських мешканцях;
7) інформацію (географію) про пролікованих хворих в розрізі районів і міст
(зведену) та по міжрайонних закладах і відділеннях;
8) звіт про роботу денних стаціонарів, стаціонарів вдома;
9) потужність закладів охорони здоров’я;
10) оперативну інформацію про розвиток сімейної медицини (додатки 6–10);
11) оперативні дані про кадри:
• оперативні дані з кадрового забезпечення (форми №№ 1, 2, 3 – по
обласному закладу, зведена по району/місту, у т.ч. окремо по ЦПМСД);
• «Інформація про штатні посади» (по обласному закладу, зведена по
району/місту, у т.ч. окремо по ЦПМСД та зведена по кожній ОТГ);
• «Зведена інформація про кваліфікаційний рівень лікарів та МСМО закладів
охорони ОТГ» (по кожній ОТГ)
12) «Дані про кількість виїздів лікарів-кураторів» (зведена по району та по
обласних закладах);
13) оперативні демографічні дані (погоджені з органами РАЦС);
14) оперативну інформацію про померлих за нозологіями згідно бланків
«Зведена оперативна відомість обліку захворювань та причин смерті в даному
лікувальному закладі» (зведену по району/місту та окремо по сільських
мешканцях) за 2016 рік (подається тільки в електронному варіанті –
програма Медстат);
15) рейтингові показники (згідно наказу ГУОЗ ЛОДА від 31.01.2008 №65
«Про подальші зміни у проведенні рейтингової оцінки стану здоров'я населення,
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я Львівської
області» та від 24.12.2013 №1085 «Про рейтингову оцінку обласних закладів
охорони здоров’я») та окремі середньообласні показники (обласний
наркодиспансер, регіональні онкологічний та фтизіопульмонологічний центри):
• попередні дані – райони/міста, обласний наркодиспансер, регіональні
онкологічний та фтизіопульмонологічний центри – до 20 січня 2017
(e-mail: lomiac@ukr.net);
• остаточні дані – разом з основними звітами;
16) План оптимізації мережі закладів охорони здоров’я та ліжкового фонду
на 2017 рік;
17) дані про орфанні (рідкісні) захворювання згідно наказу ДОЗ ЛОДА від
11.06.2015 № 448 (тільки в електронному варіанті) та окремо Перелік
рідкісних захворювань (згідно наказу МОЗ України від 30.12.2015 № 919 «Про
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внесення змін до переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до
скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких визнані
методи лікування» (88 нозологій) – у паперовому та електронному варіанті –
програма МЕДСТАТ);
18) «Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру» за встановленою
формою (додаток № 8 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2009 р. N 885);
19) Інформацію про кількість виконаних процедур зі скринінгу на рак
(згідно доданої форми);
20) відділу економічної статистики ОМІАЦ (подають відповідальні
особи – економіст, бухгалтер): інформацію про стан матеріально-технічної бази
ЗОЗ області за 2016 рік згідно додатків №№ 1–5 до наказу ГУОЗ ЛОДА від
11.11.2008 року №1032 «Про подання лікувально-профілактичними закладами
Львівської області інформації про стан матеріально-технічної бази закладу» на
паперовому та електронному носіях, у тому числі оперативну інформацію про
зміни за IV-й квартал 2016 року до 26 грудня 2016 року;
21) інформацію «Мережа структурних підрозділів Центрів первинної
медико-санітарної допомоги» (згідно доданої форми).
3.2. до відділу економіки та фінансово-бухгалтерської звітності ДОЗ
ЛОДА:
1) звіт про надходження та використання коштів медичної субвенції і
місцевих бюджетів у 2016 році, інформацію про наявну дебіторську та
кредиторську заборгованість за спеціальними та загальними фондами станом на
01.01.2017 року;
2) залишки коштів медичної субвенції на розрахункових рахунках установи
за усіма кодами економічної та функціональної класифікацій станом на 1 січня
2017 року, підтверджену казначейськими службами;
3) звіт про отримання та використання у 2016 році закладами охорони
здоров’я медичного обладнання, виробів медичного призначення та лікарських
засобів, придбаних МОЗ України за кошти державного бюджету на виконання
загальнодержавних програм;
4) інформацію щодо обсягу забезпечення у 2016 році хворих учасників АТО
та осіб прирівняних до них безкоштовними лікарськими засобами при наданні
амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги;
5) економічний ефект від проведення у 2016 році заходів з оптимізації
структури закладу, його ліжкової мережі та штатної чисельності, а також розмір
зменшення (збільшення) з цього приводу видатків;
6) участь у мікропроектах, грандах, конкурсах та інших проектах,
спрямованих на залучення інших небюджетних коштів для зміцнення
матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів.
4. Встановити наступний порядок подання звітності та слухань результатів
діяльності:
4.1. згідно графіка додатку 1 (для ЗОЗ обласного підпорядкування) звітні
форми та оперативну інформацію подають: головні лікарі, їхні заступники,
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відповідальні працівники інформаційно-аналітичних відділів (кабінетів), відділу
кадрів, відповідальні за матеріально-технічну базу (економісти, бухгалтери);
4.2. згідно графіка додатку 2 (слухання в ДОЗ ЛОДА) доповідають: головні
лікарі обласних ЗОЗ, їхні заступники, завідувачі відділень;
4.3. згідно графіка додатку 3 (для районів та міст області) звітні форми та
оперативну інформацію подають: начальник управління охорони здоров’я
м.Львова, завідувач відділу охорони здоров’я м.Дрогобича, головні лікарі ЦРЛ та
ЦМЛ, інших територіальних закладів охорони здоров’я, їхні заступники,
відповідальні працівники інформаційно-аналітичних відділів (кабінетів), відділу
кадрів, районні спеціалісти, відповідальні за матеріально-технічну базу
(економісти, бухгалтери);
4.4. згідно графіка додатку 4 (слухання в ДОЗ ЛОДА) доповідають:
начальник управління охорони здоров’я м.Львова та головні лікарі ЗОЗ
м.Львова, завідувач відділу охорони здоров’я м.Дрогобича, головні лікарі ЦРЛ та
ЦМЛ, інших територіальних закладів охорони здоров’я, їхні заступники, районні
і міські спеціалісти.
5. Головним лікарям обласних спеціалізованих центрів та диспансерів,
керівникам інших медичних закладів, що складають окремі форми державної та
галузевої звітності, відповідним обласним позаштатним спеціалістам
забезпечити приймання звітів з низових закладів, зведення та своєчасне подання
наступних форм у відповідні структури МОЗ України (згідно встановлених
наказом МОЗ України від 21.11.2016 № 1265 термінів):
5.1. до ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»:
• № 7 «Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення» (до 05.02.2017);
• № 8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз» (до 20.01.2017);
• № 9-к (коротка) «Звіт про захворювання, які передаються переважно
статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту» (до 10.01.2017);
• № 9 «Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом,
грибкові шкірні захворювання і коросту» (до 25.01.2017);
• № 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки»;
• № 11 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через
уживання психоактивних речовин»;
• № 15 «Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає
включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС»;
• № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення,
що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»;
• № 22 «Звіт станції швидкої медичної допомоги» (згідно доданого Порядку
формування), у т.ч. подати до ДЗ «Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»;
• №32 «Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання
психоактивних речовин» (до 20.01.2017);
• №33-к «Звіт про хворих на туберкульоз» (до 15.01.2017);
• № 33-здоров «Звіт про хворих на туберкульоз»;
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• № 34-здоров «Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову інфекцію,
інші хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та
коросту»;
• № 35-здоров «Звіт про хворих на злоякісні новоутворення»;
• № 38-здоров «Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз»;
• № 60-здоров «Статево-вікова чисельність потерпілих внаслідок аварії на
ЧАЕС».
5.2. до Відділу експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності
Медичного департаменту МОЗ України: форм №14 «Звіт про причини
інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації» та
№37-здоров «Звіт республіканської, обласної, центральної, міської медикосоціальної комісії» (до 16.01.2017);
5.3. до ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»:
форми № 42-здоров «Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного
експерта)» (до 04.02.2017);
5.4. до ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ
України»: форми №51-здоров «Звіт про роботу Центру здоров’я і лікувальнопрофілактичного закладу з питань формування здорового способу життя,
гігієнічного виховання населення» (до 25.02.2017);
5.5. до ДУ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ
України»: форми № 52-здоров «Звіт про медичне спостереження за особами, які
займаються фізичною культурою та спортом» (до 04.02.2017);
5.6. до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» наступні форми
звітності:
5.6.1. № 2 ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2016 рік» (у т.ч. до 01.02.2017 подати
форму до ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»), до 15.01.2017 надати
електронний варіант на адресу: epidaids@ukraids.gov.ua;
№ 3 – ВІЛ/СНІД «Звіт про проведення консультування у зв’язку з
тестуванням на ВІЛ-інфекцію за 2016 рік»;
№ 56 «Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам
станом на 01.01.2017 року»;
№ 57 «Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у
когорті та лікуються 6, 12, 24, 36… місяців» за грудень 2016 року та січень 2017
року;
№ 58 «Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування
туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 2016 рік»;
№ 59 «Звіт про проведення медикаментозної постконтактної профілактики
ВІЛ-інфекції за 2016 рік»;
№ 63 «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 2016 рік»
(електронний варіант – на адресу: marcynetta@ukr.net – до 15.01.2017);
№ 63-1 (річна) «Частота передачі ВІЛ від матері до дитини за 2014 рік».
Терміни подання звітів – 17-30 січня 2017 року.
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5.6.2. № 4 «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ
категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження)
ТБ 07»;
№ 4-2 «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу,
підтверджених та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1–4.3
протягом звітного кварталу (ТБ 07–МР ТБ)»;
№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які
зареєстровані 12–15 місяців тому, ТБ 08»;
№ 8-2 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці
інтенсивної фази лікування ТБ 10»;
№ 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»;
№ 8-4 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз легень 4
категорії в кінці інтенсивної фази лікування через 6 місяців (ТБ 10-МР ТБ)»;
№ 8-6 «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР
ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому,
та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців
тому.
Електронні варіанти звітності по туберкульозу надіслати на адресу:
office@tbc.gov.ua до 30.01.2017.
5.7. обласному позаштатному нефрологу – до ДУ «Інститут нефрології
НАМН України» – форму № 67 «Звіт про кількість хворих, які перебувають на
обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або
гострим пошкодженням нирок (ГПН)», затверджену наказом НАМН України та
МОЗ України від 11 липня 2012 року № 514/41, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1318/21630, на паперовому і
електронному носіях та електронну базу даних облікових форм: № 167-1/о
«Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або
трансплантованою ниркою (ТН)», № 167-2/о «Реєстраційна карта хворого з
гострим пошкодженням нирок (ГПН)» – до 01.02.2017;
5.8. обласному позаштатному епідеміологу спільно з Головним
управлінням Держсанепідслужби у Львівській області забезпечити організацію
складання та подання:
5.8.1. до ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу
захворювань МОЗ України» (до 31.01.2017):
форми №6 «Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення
проти інфекційних захворювань»;
форми №70 «Звіт про профілактичні щеплення»;
форми №71 «Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за
епідемічними показаннями».
Електронні варіанти звітних форм надіслати на адресу cses@In.ua;
5.8.2. до ДП «Центр електронної охорони здоров’я МОЗ України» (до
01.02.2017): звітні форми №№ 6 та 71 (електронний варіант надіслати на адресу
moz@moz.gov.ua);
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6. Ректору ЛНМУ імені Данила Галицького, керівникам науково-дослідних
інститутів та інших медичних закладів, що належать до сфери управління МОЗ
України, забезпечити подання державних та галузевих звітів за 2016 рік до
обласного медичного інформаційно-аналітичного центру у терміни згідно
додатку 1.
7. Начальнику обласного патологоанатомiчного бюро до 15.01.2017 подати
данi про кiлькiсть розтинiв дiтей, померлих у вiцi до 1 року, мертвонароджених
та плодiв в розрiзi районiв i мiст областi, а також «Результати
патологоанатомічного дослідження...» (табл. 4000 звітної форми №21-а).
8. Начальнику обласного бюро судово-медичної експертизи до 15.01.2017
подати інформацію про померлих у перинатальному періоді та у віці до 1 року
поза стаціонаром, які не перебували на обліку дитячих поліклінік і копії
лікарських свідоцтв про смерть (форми №№106-2/о і 106/о).
9. Головному лікарю обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф до 05.02.2017 надати до ОМІАЦ розділи 1, 2, 5 і 6 звітної
форми №22 «Звіт станції швидкої медичної допомоги» (розрізи 0 та 2).
10. Начальнику ОМІАЦ забезпечити:
10.1. приймання та опрацювання звітних форм та оперативної інформації за
2016 рік згідно п.3.1 цього наказу та графіків додатків 1 і 3;
10.2. формування зведених звітних форм по Львівській області за 2016 рік
згідно п.5.1, а також форм № 41-здоров «Звіт про допоміжні репродуктивні
технології», № 47-здоров «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів» та
№ 49-здоров «Звіт про надання медико-генетичної допомоги», та подання їх до
ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» згідно вимог та термінів,
визначених наказом МОЗ України від 21.11.2016 № 1265;
10.3. подання звітних форм по Львівській області за 2016 рік разом з
відповідними спеціалістами ОМІАЦ та інших закладів охорони здоров’я, що
складають окремі форми державної та галузевої звітності, у терміни згідно п.2
додатку до наказу МОЗ України від 21.11.2016 № 1265;
10.4. контроль за виконанням пп.5–9 цього наказу закладами та установами
охорони здоров’я, що складають окремі форми державної та галузевої звітності.
11. Для забезпечення опрацювання звітності з охорони материнства та
дитинства головному лікарю ЛОДКЛ ОХМАТДИТ відрядити заступника
головного лікаря з організаційно-методичної роботи в ОМІАЦ з 23.01.2017 по
02.02.2017 року включно.
12. Районним та міським спеціалістам (дорослим і дитячим) провести
попереднє погодження звітних даних по своїй службі перед їх поданням в
ОМІАЦ у профільних спеціалістів ДОЗ ЛОДА для формування довідок про
діяльність служб у 2016 році.
13. Головним та позаштатним спеціалістам ДОЗ ЛОДА взяти активну участь
у підготовці та оперативному аналізі звітності по Львівській області за 2016 рік.
14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о директора департаменту
М.Паєнок, 260-30-41

І.Микичак
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Додаток 1
до наказу ДОЗ ЛОДА
від 05.12.2016 № 1049

ГРАФIК
подання основних статистичних звітів за 2016 рік закладами
охорони здоров’я обласного підпорядкування та іншими установами,
що належать до сфери управління МОЗ України, до ОМІАЦ
12 січня 2017
11 січня 2017
1. Бориславський медичний коледж
1. Обл. госпрозрахункова поліклініка
2. Львів. ін-т медсестринства та лаборат.
2. Обл. лікарсько-фізкульт. диспансер
медицини ім.А.Крупинського
3. Львів.мед.коледж післядипл.освіти
3. Обласний центр здоров'я
4. Обл.дит.протитубер. санаторій
4. Самбірський медичний коледж
смт.Журавно
5. Будинок дитини №1
5. Санаторій «Джерело», м.Трускавець
6. Будинок дитини №2
6. Обл. протитуб. санаторій (смт.Немирів)
7. НДІ епідеміології та гігієни
7. Дитячий тубсанаторій (м.Львів)
8. Дит. кардіоревмат.санаторій (м.Львів)
13 січня 2017
1. Тулиголівська тублікарня Город.р-ну
5. Самбірський протитуб. диспансер
2. Старосамбірський протитуб. диспансер 6. Золочівський протитуб. диспансер
3. Дрогобицький протитуб. диспансер
7. Червоноградський протитуб. диспансер
4. Стрийський протитуб. диспансер
8. Жидачівський протитуб. диспансер
9. Львівський протитуберк. диспансер
14 січня 2017
16 січня 2017
1. Бюро судово-медичної експертизи
1. Обл. спец. дисп. радіац. захисту насел.
2. Обласне патологоанатомічне бюро
3. Обл. центр репродукт.здоров'я нас.
3. Стоматологічний мед.центр ЛНМУ
4. Обл. центр МСЕ
4. ЛНМУ ім. Данила Галицького
5. Обл. центр служби крові
5. ОМІАЦ
6. Обл. центр з профіл. та б-би зі СНІДом
17 січня 2017
18 січня 2017
1.Обл. лікарня відновного лікування
1. Обл. клін. психоневрологічний д-р
2.Обл. лікарня відновн. лікування №3
2. Обл.псих. лікарня «Заклад»
3. Лікарня відн.лікування №2 «Говерла»
3.Обл.дит.психоневролог. диспансер
4.Обл. шкір.-вен. диспансер
4.Обл. клін. психіатрична лікарня
5.Обл. ендокринологічний центр
5.Обл. клін. наркологічний диспансер
6. Львівський шкір.-вен. диспансер №2
19 січня 2017
20 січня 2017
1.Обл. лікарня позалеген. туберкульозу
1. Західноукр.спец.дит. медичний центр
2.Регіон.фтизіопульм.клін.лік-діагн. центр 2.Обл.дит.клін.лікарня ОХМАТДИТ
3. Обл. клін. діагностичний центр
3. Обл. клінічна лікарня
4.Обл.клін. лік.-діагн. кардіоцентр
4. Онкологічний регіон.лік.-діагн. центр
5. Обл. інфекційна клінічна лікарня
5.Обл.госпіталь вет.війни та репресованих
6.Обл.клін. перинатальний центр
6. Обласна СЕС
31 січня 2017
1. Обл. центр екстреної медицини та
2. Львівська СШМД
медицини катастроф
3. Дрогобицька міська СШМД

Начальник ОМІАЦ

М.Паєнок
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Додаток 2
до наказу ДОЗ ЛОДА
від 05.12.2016 № 1049

ГРАФIК
проведення слухань результатів діяльності у 2016 році закладів охорони здоров’я
обласного підпорядкування в ДОЗ ЛОДА
16 січня 2017
1. Обл. госпрозрахункова поліклініка
2. Обл. лікарсько-фізкульт. диспансер
3. Обласний центр здоров'я
4. Обл.дит.протитубер. санаторій
3. Львів.мед.коледж післядипл.освіти
смт.Журавно
4. Самбірський медичний коледж
5. Обл. протитуб. санаторій (смт.Немирів)
5. Будинок дитини №1
6. Дитячий тубсанаторій (м.Львів)
6. Будинок дитини №2
7. Дит. кардіоревмат.санаторій (м.Львів)
17 січня 2017
18 січня 2017
1. Обл. центр МСЕ
1. Обл. лікарня відновного лікування
2. Обл. центр служби крові
2. Обл. лікарня відновн. лікування №3
3. Обл. центр з профіл. та б-би зі СНІДом
3. Лікарня відн.лікування №2 «Говерла»
4. Обл. спец. дисп. радіац. захисту насел.
4. Обл. шкір.-вен. диспансер
5. Бюро судово-медичної експертизи
5. Обл. ендокринологічний центр
6. Обласне патологоанатомічне бюро
6. Львівський шкір.-вен. диспансер №2
19 січня 2017
1. Обл. клін. психоневрологічний д-р
4. Обл. клін. наркологічний диспансер
2. Обл.псих. лікарня «Заклад»
5. Обл. клін. психіатрична лікарня
3. Обл.дит.психоневролог. диспансер
20 січня 2017
1. Тулиголівська тублікарня Город.р-ну
7. Самбірський протитуб. диспансер
2. Старосамбірський протитуб. диспансер 8. Золочівський протитуб. диспансер
3. Дрогобицький протитуб. диспансер
9. Червоноградський протитуб. диспансер
4. Стрийський протитуб. диспансер
10. Жидачівський протитуб. диспансер
5. Обл. лікарня позалеген. туберкульозу
11. Львівський протитуберк. диспансер
6. Регіон.фтизіопульм.клін.лік-діагн. центр
23 січня 2017
24 січня 2017
1. Західноукр.спец.дит. медичний центр
1. Обл. клінічна лікарня
2.Обл.дит.клін.лікарня ОХМАТДИТ
2. Онкологічний регіон.лік.-діагн. центр
3.Обл.клін. перинатальний центр
3.Обл.госпіталь вет.війни та репресованих
4. Обл. центр репродукт.здоров'я нас.
4.Обл.клін. лік.-діагн. кардіоцентр
5. Обл. інфекційна клінічна лікарня
5.Обл. клін. діагностичний центр
3 лютого 2017
1. Обл. центр екстреної медицини та
2. Львівська СШМД
медицини катастроф
3. Дрогобицька СШМД

13 січня 2017
1. Бориславський медичний коледж
2. Львів. ін-т медсестринства та лаборат.
медицини ім.А.Крупинського

Начальник ОМІАЦ

М.Паєнок
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Додаток 3
до наказу ДОЗ ЛОДА
від 05.12.2016 № 1049

ГРАФIК
подання основних статистичних звітів за 2016 рік
районами та містами Львівської області до ОМІАЦ
23 січня 2017
1. Буський район
2. Кам’янка-Бузький район
3. Жовківський район

30 січня 2017
1. Городоцький район
2. Мостиський район
3. Яворівський район

24 січня 2017
1. Бродівський район
2. Золочівський район

31 січня 2017
1. м.Борислав
2. м.Трускавець
3. Дрогобицький район
4. м.Дрогобич
01 лютого 2017
1. Радехівський район
2. Сокальський район
3. м.Червоноград
02 лютого 2017
1. Пустомитівський район
2. м.Львів

3. Перемишлянський район
25 січня 2017
1. Жидачівський район
2. Миколаївський район
3. м.Новий Розділ
26 січня 2017
1. м.Моршин
2. м.Стрий
3. Стрийський район
4. Сколівський район
27 січня 2017
1. Самбірський район
2. Старосамбірський район
3. Турківський район

Начальник ОМІАЦ

М.Паєнок

12
Додаток 4
до наказу ДОЗ ЛОДА
від 05.12.2016 № 1049

ГРАФIК
проведення слухань результатів діяльності у 2016 році закладів
охорони здоров’я районів та міст Львівської області
в ДОЗ ЛОДА
25 січня 2017
1. Буський район
2. Кам'янка-Бузький район
3. Жовківський район

01 лютого 2017
1. Городоцький район
2. Мостиський район
3. Яворівський район

26 січня 2017
1. Бродівський район
2. Золочівський район

02 лютого 2017
1. м.Борислав
2. м.Трускавець
3. Дрогобицький район
4. м.Дрогобич
03 лютого 2017
1. Радехівський район
2. Сокальський район
3. м.Червоноград
06 лютого 2017
1. Пустомитівський район
2. м.Львів

3. Перемишлянський район
27 січня 2017
1. Жидачівський район
2. Миколаївський район
3. м.Новий Розділ
30 січня 2017
1. м.Моршин
2. м.Стрий
3. Стрийський район
4. Сколівський район
31 січня 2017
1. Самбірський район
2. Старосамбірський район
3. Турківський район

Начальник ОМІАЦ

М.Паєнок

