
Звіт  

по нагляду за дітьми, постраждалим від наслідків аварії наЧАЕС   

по  Дніпровського району за 12 міс.2014 рік. 

 

 
       На 01. 01. 14 на обліку знаходилося  444 чоловіка. Знову взято на облік за 

звітний період  51чоловик, вибуло за віком 30  чоловік .В 2013 р. під наглядом 

знаходилась 491 дитина , з них  0-14 -352 (71.7%), підлітків 125-28.2%. 

       Знаходиться на 01.01.15р.під наглядом  всього 421 дитини. З них діти від 0 до 

14 років – 311 осіб, або 73.9%. Діти  від 0 до 6 років -60 чоловік-19.3 %. Підлітків 

від 15 до 18 років 110– 26.1 %.  

       Всі діти знаходяться на 4 групі спостереження. 

       Діти надглядаються у 5 ЦПМСД Дніпровського району  

 

 ЦПМСД Всього дітей 0- 14  15-18 

ЦПМСД №1 132 104 28 

ЦПМСД №2 97 75 22 

ЦПМСД №3 17 11 6 

ЦПМСД №4 121 90 31 

ЦПМСД «Русанівка» 54 31 23 

Всього 421 311 110 

 

 

Розподіл дітей за вікової групи та статі по району. 

 

Вік Всьго  Хлопчики Дівчата  

До 1року 1 - 1 

1 рік 1 - 1 

2роки 6 2 4 

3 роки 9 4 5 

4 роки 20 12 8 

5-9 років 124 65 59 

10-14років 170 85 85 

15-18 років 110 47 63 

Всього  421 204 217 

 

 

 

         В 2014 р.  огляд дітей із групи ЧАЕС проводився відповідно плану, за 

участю фахівців дорослої та дитячої мережі ( окуліст, ендокринолог, хірург, 

гінеколог , кардіолог, невролог). Оглянуто педіатром, неврологом , окулістом та 

ортопедом 421 дітей-100 %. , проведено УЗИ шлунково-кишкового тракту  -419 -

99.5% ,  проведено лабораторне обстеження 421 чоловік – 100%.  

 

         



 

 

Розподіл дітей за групами здоров”я по району  

Гр. здоров”я Всього  0-14р. 15-18р. 

1гр. 109 91 18 

2гр. 184 153 31 

3гр. 115 60 55 

4гр. 13 7 6 

 

 

                              Всього оглянуто 444 чоловіка,   з них діти -311, підлітки -110, 

визнано здоровими з числа оглянутих 109чоловік – 25.9%,з них діти -91 чоловік -

83.5 %  підлітки 18 – 16.5%.  

       З числа оглянутих підлягало лікуванню  220  дітей та 92 підлітка . 

         Всім дітям , оглянутим педіатром, було  призначено профілактично 

лікування - курси  полівітамінів та адаптогенів. Дітям, які знаходяться на «Д» 

обліку , призначалось лікування по основному захворюванню,  та за необхідності, 

дитина направлялася на консультацію до вузьких спеціалістів та призначалось 

стац.лікування.  

 

          В умовах стаціонару  проліковано 196 чоловік-46.6  %, з них в денних 

стаціонарах та стаціонарах вдома проліковано  173 дитини - 88.3% (2013 р-175 

дітей-  52.6, з них в денних стаціонарах та стаціонарах вдома проліковано  132 

дитини – 75.4%) 

         Проведено лікування у санаторно-курортних установах 25 дітям - 5.9% від 

тих, які підлягали оздоровленню, у реабілітаційних центрах проліковано 5 дітей.  

         В 2013 року у санаторно-курортних установах оздоровлено 37 дітей, у  

реабілітаційних центрах – 15 дітей, з них 2 підлітка.  

 

 

 

ЗАХВОРЮВАННІСТЬ 

 

     Гостра захворюваність  по групі спецконтингенту від 0до 17 років складає 

15978 (в 2013 р.-1493.5 на 1000 ),  місто – 1602.84 а в 2013 р.-1515.76 на 1000) , а 

розповсюдженість  от 0 до 17 р. 29917.6 , в 2013 р -3119.4 на 1000 (місто -2955.75, 

в 2013 р.-3125.07) . В порівнянні з 2013 роком  відмічено збільшення   деяких 

показників  за рахунок  гострої  захворюваності  . 

 

                          

 Гостра захворюваність Розповсюдженість 

 Дити 0-14 Підлітки  Дити 0-14 Підлітки 

 2013 2014 2013  2014 2013 2014 2013 2014 

ЦПМСД №1 1467.3 1528.7 14306.5 13298.2 2959.4 2987.7 33271.1 32819.6 

ЦПМСД №2 1397.8 1507.3 14035.3 12702.1 2921.2 2915.4 33163.2 32115.4 

ЦПМСД №3 1432.6 1501.0 14071.6 12508.4 2943.5 2907.2 32951.1 31807 



ЦПМСД №4 1411.3 1517.6 14157.4 13315.6 2936.1 2986.4 33673.5 32609.2 

ЦПМСД 

«Русанівка» 

1394.6 1504.5 14103.7 12903.2 2911.5 2905.1 32871.2 32504.1 

Район 1439.3 1513.6 14134.6 13101 2916.4 2943.8 33186.4 32370.8 

Місте 1535.1 1676.7 14514.8 13233 3010.2 2955.75 34076.6 32730.4 

         

                          СТРУКТУРА  ЗАХВОРЮВАНІСТИ 

 

      Відповідно формі 16 у дітей на першому місці стоїть патологія органів 

дихання 56.4% за рахунок гострого  захворювання,(2013- 58.9%) 

      на 2-му місці – захворювання органів шлунково – кишкового тракту за 

рахунок  ДЖВП, виявленого при УЗД у всіх вікових категоріях –26.3%, 

(2013 – 29.8 %) ; 

      на 3 місці патологія кістково-м’язовой  системи–7.5%  (2013 – 8.6 %); 

 

    По місту: на першому  місці захворювання органів дихання -64.8%; 

                   -  на другому – захворювання органів травлення  - 19.4% 

                   - на третьому  місці - патологія кістково-м’язовой  системи–4.8 % 

           

 

   

Нагляд за підлітками з групи ЧАЕС 
 

      На 01.01.14 під наглядом знаходилось  125  підлітків в віці від15до18р.  

      Всі підлітки знаходиться на 4 групі і стоять на “Д” обліку. 

      На 01.01.15 р. під наглядом знаходяться 110 підлітків 

 

Розподіл підлітків за віком та полом. 

Вік  Всьго  Юнаки  Дівчата  

1999 35 14 21 

1998р. 30 12 18 

1997р. 45 21 24 

Всього  110 47 63 

  

      Пройшли диспансеризацію у повному обсязі усі 110 чоловік –100%. 

 

 

Розподіл підлітків за групами здоров’я. 

 

 

Всього 

15-18 

1 група 2 група 3 група 4 група 

110 18 31 55 6 

% 16.4 28.2 50 5.5 

 



     Всі підлітки отримали амбулаторне лікування, 37 чоловік проліковані в 

стаціонарах, у санаторних установах – 3 – 5.3 % від  тих, які підлягали 

оздоровленню. В 2014 році санаторного лікування підлітки не отримали.  

 

 

                 Показники захворюваності по місту и району за 2014 рік. 

 

 Гостра захворюв. 

     15-17 

   на 10 000 

Расповсюд. 

  15- 17  

на 10 000 

 2014 2013 2014 2013 

Місто 13233.8 14548.2 32730.46 34076.6 

Район 13101.2 14134.6 

 

33270.8 33186.4 

 

 

 

 

      В звітному періоді на 1 місце в структурі захворювання   патологія органів 

дихання за рахунок ОРЗ -39.4%,на 2 місце патологія органів травлення, за рахунок 

ДЖВП 28.7%. На 3 місці захворювання ЦНС, за рахунок ВСД пубертатного 

періоду-8.7%. 

 

       Зріст виявленної патології з боку ЖКТ пояснюється тим, що всім підліткам 

проведено УЗД черевної порожнини, так як в штаті з”явився гастроентеролог. За 

рахунок гострої захворюванності зберігається високий  %  патології органів 

дихання.    

 

 

 

 

                                             ІНВАЛІДНІСТЬ 

 

     З числа дітей,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 

01.01.2014 р.  визнані інвалідами 13 чоловік, що складає 2.9% дітей групі ЧАЄС. 

    З них діти 0-14 років-8 чоловік, підлітки 15-18 років 5 чоловік. 

    Діти – інваліді, які мають зв'язок інвалідності з аварією на ЧАЄС-7-53.8%, які 

не мають зв'язку – 6 -46.2 від всіх дітей-інвалідів.  

   Загальна інвалідність по району в 2014 р. 0-18-292.8 на 10 000 (2013-294.2 на 

1000), по місту –загальна інвалідність в 2014 р.104.8 на 10 000, в 2013-108.55.  

     Первинна інвалідність від 0 до 17 – по району  в зв’язку с аварією на ЧАЄС -0 

(2013-0), по місту – 4.89 на 10 000 (2013 місто -4.72) 

     Найбільше  число дітей –інвалідів  спостерігаються в ЦПМСД №2-5 . 

 

 

 



                                      Структура інвалідності . 

 

      1 місто – вроджені вади розвитку  9  чоловік – 69.2%, інші – 4 чоловіка -30.8% 

З них злоякісні новоутворення 1. Загальна  інвалідність  по району в 2014 році  

       Всі  діти, які признані інвалідами, пройшли диспансерний огляд в повному 

обсязі. 

        

                                       ПІЛЬГОВЕ ЛІКУВАННЯ 

 

 Пільгове  лікування не проводі лось в зв'язку с відсутністю фінансування в 

повному обсязі. В 2013 році всього виписано 47 пільгових рецептів на загальну 

суму 2317.6. При цьому середня вартість рецепту становить 49.3. 

 

 

         Районний  позаштатний спеціаліст  

         Дніпровського р-ну                                                          Брєдова О.М. 

 

 

 

. 


