МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.05.2014

Київ

Про виявлення осіб, хворих на
туберкульоз та інфікованих
мікобактеріями туберкульозу

№ 327

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції
України 06 червня 2014
року за
№ 576/25353

Відповідно до статті 9 Закону України «Про протидію захворюванню на
туберкульоз»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на
туберкульоз;
2) Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на
туберкульоз;
3) Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику
захворювання на туберкульоз.
2. Унести до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів
клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення
обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280,
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року
за № 640/6928, такі зміни:
у графі 7 позиції 1 – 29 після слів «При проведенні попереднього
медогляду та надалі 1 раз на рік» та позиції 9, 10 після слів «При проведенні
попереднього медогляду» доповнити словами «за наявності симптомів,
захворювань та ризиків, при яких особі проводять специфічні
внутрішньошкірні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне
дослідження мокротиння».
3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
(М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
О. Толстанова.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Міністр

ПОГОДЖЕНО
Заступник голови Державної служби України
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань
________________ О. Єщенко
________________2014 р.

О. МУСІЙ
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Заступник Міністра – керівник апарату

В. Лазоришинець

Перший заступник Міністра

Р. Салютін

Заступник Міністра

Н. Лісневська

Заступник Міністра

О. Толстанов

Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Завідувач Сектору з питань запобігання та
виявлення корупції

О. Левченко

В.о. директора Департаменту
інформаційно-організаційного та
документального забезпечення

Р. Лихотоп

Начальник Юридичного управління

А. Пивоваров

Керівник Патронатної служби Міністра
охорони здоров’я України

В. Кабаков

Реєстр розсилки:
1. До справи – 2
2. Міністру охорони здоров’я АР Крим,
керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – 27
3. Інші – 2
Всього – 31

Ганна Дятленко
2878951

