ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
18.09.2017

№ 682
Львів

Про подання iнформацiї про стан
здоров’я населення та діяльність
закладів охорони здоров’я Львівської
областi за 9 місяців 2017 року
З метою контролю діяльності закладів охорони здоров’я та стану здоров’я
населення Львівської області за 9 місяців 2017 року, для прийняття
оперативних управлінських рішень, забезпечення інформацією Львівської
облдержадміністрації, МОЗ України, –
наказую:
1. Начальнику управлiння охорони здоров’я м.Львова, завідувачу відділу
охорони здоров’я м.Дрогобича, головним лiкарям обласних, центральних
районних і міських закладів охорони здоров’я:
1.1. забезпечити подання (згідно графіка додатку 1) в обласний медичний
інформаційно-аналітичний центр (на паперових та електронних носіях):
1.1.1. оперативної інформації згідно наступних звітних форм (зведені
по району/місту/обласному закладу) за 9 місяців 2017 року:
• «Звіт про штучне переривання вагітності» (форма № 13), у т.ч. облікові
форми № 066/о на всі випадки самовільних абортів, абортів за медичними
показами та завмерлої вагітності з вказанням терміну вагітності;
• «Звіт про медичні кадри» (форма № 17), у т.ч. окремо по кожному
ЦПМСД та кожній ОТГ;
• «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям» (форма
№ 21) (розріз 0), у т.ч. список знятих з обліку у жіночій консультації та надати
для звірки облікові форми № 066/о на виписаних новонароджених;
• «Звіт про медичну допомогу роділлям (породіллям) та новонародженим»
(форма № 21-а), у т.ч. «Список на померлих жінок під час вагітності, пологів та
післяпологовому періоді...» з копіями форм №№ 066/o та 106/o; копії форм №№
106/o та 066/o на померлих дітей від 7 діб до 1 року; копії форм №№ 106-2/o та
066/o на померлих у перинатальному періоді;
• «Звіт про медичну допомогу дітям» (форма № 31) (розріз 0);
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• «Зведена вiдомiсть ... травм та отруєнь в даному лiкувальному закладi»
(форма № 071-2/о), у тому числі окремо по сільських мешканцях.
1.1.2. іншої оперативної інформації за 9 місяців 2017 року:
• витяг зі звітної форми №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»
(додається електронний варіант);
• «Зведену оперативну відомість обліку захворювань та причин смерті в
даному лікувальному закладі» з додатками, у т.ч. по сільських мешканцях;
• оперативні дані з кадрового забезпечення (тільки форма №3 – кількість
вільних посад);
• «Інформація про штатні посади» (додається електронний варіант):
зведену по району/місту/обласному закладу, у т.ч. окремо по кожному ЦПМСД
та кожній ОТГ;
• «Зведена інформація про кваліфікаційний рівень лікарів та МСМО
закладів охорони здоров’я ОТГ» (по кожній ОТГ);
• «Моніторинг розвитку первинної медико-санітарної допомоги»
(додається електронний варіант);
• оперативні дані про використання ліжкового фонду лікувальнопрофілактичного закладу (по кожному закладу та зведені по району/місту), у
тому числі по сільських мешканцях;
• інформацію про зміни у мережі медичних закладів та у ліжковій мережі
впродовж ІІІ-го кварталу 2017 року та копії відповідних наказів;
• інформацію про пролікованих хворих в розрізі районів і міст (зведену по
району/місту, обласному закладу та по кожному міжрайонному відділенню);
• список зареєстрованих випадків материнської смертності;
• звіти про роботу денних стаціонарів у поліклініці та стаціонарів вдома;
• оперативні демографічні дані, погоджені з органами РАЦС;
• рейтингові показники згідно наказу ГУОЗ ЛОДА від 31.01.2008 № 65 та
наказу ДОЗ ЛОДА від 24.12.2013 № 1085;
• оперативну інформацію про розвиток сімейної медицини (дод. №№ 6 – 9);
• «Оперативну інформацію про рідкісні (орфанні) захворювання,
зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування закладів
охорони здоров’я» (на виконання наказу ДОЗ ЛОДА від 11.06.2015 № 448);
• інформацію про створені у ІІІ кварталі 2017 року об’єднані територіальні
громади та ЦПМСД (електронний варіант додається);
• інформацію про кількість виконаних процедур (цитологічні зразки та
мамографії) у рамках реалізації субпроекту «Онкопревенція та впровадження
ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» (додається);
• оперативну інформацію про кадрове забезпечення та використання
ліжкового фонду відділень ЗОЗ районів/міст/обласних закладів;
• відділу економічної статистики ОМІАЦ: на паперових та електронних
носіях інформацію про зміни у стані матеріально-технічної бази ЗОЗ області
згідно додатків №№ 1–5 до наказу ДОЗ ЛОДА від 10.02.2017 № 104 «Про
подання лікувально-профілактичними закладами Львівської області інформації
про стан їх матеріально-технічної бази».
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1.2. при зборі, зведенні та поданні зведеної та іншої оперативної
інформації за 9 місяців 2017 року неухильно дотримуватись вимог наказу ДОЗ
ЛОДА від 09.12.2016 № 1076 «Про збереження єдиного інформаційного
простору галузі охорони здоров’я у межах існуючого адміністративнотериторіального поділу області”.
2. Дані звітних форм та оперативних інформацій погодити з обласними
спеціалістами ДОЗ ЛОДА (акушер-гінекологом, неонатологом) за два дні до
подачі основних звітів.
3. У зв’язку з виробничою необхідністю, для забезпечення звітного
процесу з охорони материнства та дитинства на період з 05 по 13 жовтня 2017
року головному лікарю ЛОДКЛ ОХМАТДИТ відрядити в ОМІАЦ заступника
головного лікаря з організаційно-методичної роботи.
4. Начальнику обласного патологоанатомiчного бюро та начальнику бюро
судово-медичної експертизи до 03.10.2017 забезпечити подання даних про
кiлькiсть розтинiв дiтей, померлих у вiцi до 1 року, мертвонароджених та
плодiв в розрiзi районiв та мiст областi.
5. Головним лікарям Львівського регіонального фтизіопульмонологічного
центру та обласного шкірно-венерологічного диспансеру забезпечити подання
у МОЗ України відповідних звітних форм за 9 місяців 2017 року у встановлені
наказами МОЗ України терміни.
6. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю.Островерсі розмістити
даний наказ на сайті департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту
М.Паєнок 2603041

(підпис)

І.Микичак
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Додаток 1
до наказу ДОЗ ЛОДА № 682 від 18.09.2017
ГРАФIК
подання звітної та оперативної iнформацiї за 9 місяців 2017 р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 жовтня 2017 року
Самбірський медичний коледж
Бориславський медичний коледж
Львівський мед. коледж післядипл. освіти
Львівський мед.коледж ім.А.Крупинського
Обласний центр здоров’я
Обласний центр служби крові
Бюро судово-мед. експертизи
Обласний центр МСЕ
Будинок дитини №1
Будинок дитини №2
Станція перелив.крові Львівської залізниці
5 жовтня 2017 року
м.Борислав
м.Моршин
м.Трускавець
м.Новий Розділ
Обл.заклад «Псих.л-ня Миколаївс. р-ну»
Обл. госпрозрахункова поліклініка
Обл. лікарсько-фізкультурний диспансер
Дитячий туб.санаторій (м.Львів)
Дит.кардіоревматол. санаторій (м.Львів)
Обл. центр репродукт. здоров'я насел.
9 жовтня 2017 року
Бродівський район
Сколівський район
м.Стрий
Стрийський район
Обл. клінічний діагностичний центр
Обл. лікарня відновного лікування
Обл. лікарня відновного лікування №3
Лікарня відн. лікування №2 «Говерла»
Обл. клін.лік.-діагн. кардіологічний центр
11 жовтня 2017 року
Городоцький район
Жидачівський район
Миколаївський район
Яворівський район
Обл. шкір.-вен. диспансер
Обл. ендокринологічний центр
Обл. інфекційна клінічна лікарня
Обл. госп. ветеранів війн та репресованих
13 жовтня 2017 року
м.Дрогобич
Дрогобицький район
м.Львів
Пустомитівський район
Західноукр.спец.дит.медичний центр
Обл. дитяча клінічна лікарня ОХМАТДИТ
Обл. клінічна лікарня
Обл. лікарня позалегеневого туберкульозу

Начальник ОМІАЦ

(підпис)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4 жовтня 2017 року
Обл. протитуб. санаторій (смт.Немирів)
Тулиголівська туб.лікарня Городоцького р-ну
Старосамбірський протитуб. диспансер
Дрогобицький протитуб. диспансер
Стрийський протитуб. диспансер
Самбірський протитуб. диспансер
Золочівський протитуб. диспансер
Червоноградський протитуб. диспансер
Жидачівський протитуб. диспансер
Львівський протитуберкульозний дипансер
Обл.дит.протитуб. санаторій смт.Журавно
6 жовтня 2017 року
Мостиський район
Перемишлянський район
Кам’янка-Бузький район
Радехівський район
Обл. спец. дисп. радіац. захисту населення
Обл.центр екстр.мед.допом. та мед.катастроф
Обл. центр з профіл. та боротьби зі СНІДом
Львівська СШМД
Дрогобицька СШМД
Обл. патологоанатомічне бюро
10 жовтня 2017 року
Золочівський район
Самбірський район
Старосамбірський район
Турківський район
Обл. дит. психоневрологічний диспансер
Обл. клін. психоневрологічний диспансер
Обл. клінічна психіатрична лікарня
Обл. мед. центр превенції та терапії
узалежнень
12 жовтня 2017 року
Жовківський район
Буський район
Сокальський район
м.Червоноград
Регіон. фтизіопульм. клін. лік.-діагн. центр
Обл. клінічний перинатальний центр
Онкологічний регіон. лік.-діагност. центр
Львівський шкір.-вен. диспансер №2

М.Паєнок

