
 

  
  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  

 

 

19.08.2005 

м. Київ  

№ 415   

                                                                                 

  

                                                                                  Зареєстровано в Міністерстві 

                                                                             юстиції в Україні 

                                                                             22 листопада 2005р. 

                                                                             за №1404/11684 

 

Про удосконалення добровільного 

консультування і тестування  

на ВІЛ-інфекцію 

 

 На виконання пункту 9 заходів з виконання Національної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року  № 264, 

з метою удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-

інфекцію 

 

           НАКАЗУЮ: 

 

1.        Затвердити: 

1.1. Порядок   добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію  

(протокол) (додається). 

1.2. Форму первинної облікової документації № 503/о „Журнал реєстрації 

добровільного перед- та післятестового консультування у зв’язку з 

тестуванням на ВІЛ-інфекцію” та Інструкцію щодо її заповнення (додається). 

1.3. Форму первинної облікової документації № 503-1/о „Інформована 

згода на проходження тесту на ВІЛ” та Інструкцію щодо її заповнення 

(додається). 

1.4. Форму первинної облікової документації № 503-2/о „Довідка про 

результат тесту на ВІЛ” та Інструкцію щодо її заповнення (додається). 

1.5. Форму первинної облікової документації № 503-3/о „Попередження 

особи, інфікованої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)” (додається). 

 



2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам 

управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської 

держадміністрацій та Головного управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Київської міської держадміністрації довести зазначені Порядок 

та облікові форми до відома працівників закладів охорони здоров’я, які 

безпосередньо забезпечують медичний огляд населення на наявність ВІЛ-

інфекції на засадах добровільного тестування з перед- та післятестовим 

консультуванням. 

 

3.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Міністр                                         М.Є.Поліщук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перший заступник Міністра             

                          

С.М.Ханенко 

Заступник Міністра 

 

                                          В.О.Рибчук 

Директор Департаменту організації 

та розвитку медичної допомоги 

населенню                       

 

 

 

В.М.Таран 

 

Директор Департаменту 

економічного розвитку охорони 

здоров'я, управління фінансовими і 

матеріальними ресурсами 

 

 

 

 

Л.І.Карамушка 

Заступник начальника управління 

організації медичної допомоги дітям 

та матерям   

                          

 

 

Н.Я.Жилка 

Начальник управління організації 

лікування соціально-небезпечних 

хвороб                                  

 

 

Т.А.Александріна 

 

Начальник юридичного управління                              Д.В.Алешко 

 

Начальник Центру медичної 

статистики МОЗ 

 

 

М.В.Голубчиков 

 Начальник управління справами                            О.В.Білий 

 

 

 

 

           

 

 
Реєстр розсилки 

УОЗ                                                                  - 27 

Управління МОЗ                                             -   7                   

До справи                                                         -   2 

 

Всього                                                              - 36  

 
Сакальська 

253 83 86                                 


