МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
___________

НАКАЗ
Київ

____ ____

Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно
реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними матеріалами
людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами,
проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх
заповнення
Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про
протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та
правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», пункту 9 розділу ІІ
додатка до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013
роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Форму первинної облікової документації № 108 - 2/о «Реєстраційна
карта випадку контакту, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків,
особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними
інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної
профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) №____» та інструкцію
щодо її заповнення, що додаються.
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1.2. Форму первинної облікової документації № 108 - 3/о «Реєстраційна
карта випадку контакту, не пов'язаного з виконанням професійних обов’язків,
особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними
інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної
профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) №____» та інструкцію
щодо її заповнення, що додаються.
1.3. Форму звітності № 59 «Звіт про проведення медикаментозної
постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції за ___ квартал 20___ року»
(квартальна) та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.4. Форму інформованої згоди пацієнта на проведення медикаментозної
постконтактної профілактики інфікування ВІЛ, що додається.
1.5. Форму інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку
персональних даних, що додається.
2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
2.1. Заповнення облікових форм, затверджених підпунктами 1.1 та 1.2
пункту 1 цього наказу, у підпорядкованих їм закладах охорони здоров’я.
2.2. Тиражування зразків форм первинної облікової документації та форм
звітності, затверджених підпунктами 1.1 – 1.3 пункту 1 цього наказу, та
забезпечення ними підпорядкованих їм закладів охорони здоров’я.
2.3. Здійснення володільцями персональних даних обробки (зберігання)
персональних даних, наведених в облікових формах, затверджених цим
наказом, відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.
2.4. Подання підпорядкованими їм закладами охорони здоров’я
заповнених облікових форм, затверджених підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1
цього наказу, до Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом
у строк, визначений в інструкціях щодо їх заповнення.
2.5. Подання Кримським республіканським, обласними, Київським та
Севастопольським міськими центрами профілактики і боротьби зі СНІДом
заповненої звітної форми, затвердженої підпунктом 1.3 пункту 1 цього наказу,
до державної установи «Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України».
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3. Директору державної установи «Український центр контролю за
соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»
Н. Нізовій забезпечити:
3.1. Здійснення методичного керівництва та загального контролю за
діяльністю Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом щодо
збору та обробки інформації за формою, затвердженою підпунктом 1.3
пункту 1 цього наказу.
3.2. Подання узагальненої форми звітності, затвердженої підпунктом
1.3 пункту 1 цього наказу, до Міністерства охорони здоров'я України та
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань у строк, визначений в інструкції щодо її
заповнення.
4. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
М. Хобзею в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
О. Толстанова.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Голова Державної служби України з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних
захворювань

Голова Державної служби
статистики України

__________________ Т. Александріна

_______________ О. Г. Осауленко

__________________ 2013 року

__________________ 2013 року
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Заступник Міністра - керівник апарату

Р. Богачев

Заступник Міністра

О. Толстанов

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

Директор Департаменту інформаційноорганізаційного та документального
забезпечення

Ю. Сіденко

Завідувач Сектору з питань запобігання і
виявлення корупції

О. Сєдой

Начальник Юридичного управління

А. Пивоваров

Начальник Управління із забезпечення
діяльності Міністра охорони здоров’я України
(патронатна служба)

С. Скрипченко

Реєстр розсилки:
До справи
УОЗ
Інші організації
Всього

Музика Анна
2878942
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