1. Таблицю 1100 розділу I після рядка 110 доповнити новим рядком такого змісту:
"
Крім того, медичні сестри загальної
практики - сімейної медицини (із

111

рядка 95)
".
2. У розділі II:
2.1. Таблицю 2100 викласти у такій редакції:
"
Кількість відвідувань лікарів
включно з профілактичними

У тому числі з приводу
захворювань

Кількість відвідувань до
дітей (із графи 7)

Кількість
відвідувань

у тому
усього
дітьми
з приводу
Номер
числі
сільськими лікарями
профілактичних
Найменування
у тому числі віком 0 захворювань
дітьми
рядка
хворих сільських
жителями,
і патронажних
дорослими
усього сільськими 17 років
дітей віком
віком 0
удома,
жителів
усього
(0 - 17 років
18 років і
жителями включно
0 - 17 років
- 17
(із граф 4, 5) усього
включно)
старше
(із гр. 1)
включно
років
А
Усього

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
".

2.2. Після таблиці 2100 доповнити розділ новою таблицею 2100/1 "Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру,
консультації, вдома за спеціальностями":
"

Найменування посад

А
Лікарі, усього

Номер
рядка

Б

Кількість
відвідувань

у тому
числі

Кількість
відвідувань з
приводу
захворювань
(із гр. 1)

Кількість відвідувань лікарями
хворих удома

лікарів включно з
сільських
з приводу
профілактичними,
дітьми
жителів дорослими
захворювань профілактичних
усього
віком 0 18 років і
усього дітей віком і патронажних
17 років
старше
0 - 17 років (дітей 0 - 17
включно
включно років включно)
1

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

1

у тому числі:
керівники закладів та їх заступники

2

терапевти, усього

3

у тому числі:
дільничні

4

цехової лікарської дільниці

5

терапевти підліткові

6

загальної практики - сімейної медицини

7

пульмонологи

8

у тому числі дитячі

9

ревматологи

10

кардіоревматологи дитячі

11

кардіологи

12

гастроентерологи

13

у тому числі дитячі

14

дієтологи

15

нефрологи

16

у тому числі дитячі

17

ендокринологи

18

у тому числі дитячі

19

алергологи

20

у тому числі дитячі

21

гематологи

22

у тому числі дитячі

23

інфекціоністи

24

у тому числі дитячі

25

фізіотерапевти

26

лікарі з лікувальної фізкультури

27

лікарі зі спортивної медицини

28

лікарі з функціональної діагностики

29

хірурги

30

у тому числі дитячі

31

хірурги серцево-судинні

32

хірурги торакальні

33

хірурги-проктологи

34

ортопеди-травматологи

35

у тому числі дитячі

36

урологи

37

у тому числі дитячі

38

нейрохірурги

39

у тому числі дитячі

40

анестезіологи

41

х

х

х

х

х

х

х

у тому числі дитячі

42

х

х

х

х

х

х

х

ендоскопісти

43

онкологи

44

у тому числі дитячі

45

радіологи

46

стоматологи

47

у тому числі дитячі

48

акушери-гінекологи

49

у тому числі
гінекологи дитячого та підліткового віку

50

педіатри, усього

51

у тому числі дільничні

52

з них міських дільниць

53

педіатри-неонатологи

54

офтальмологи

55

у тому числі дитячі

56

отоларингологи

57

у тому числі дитячі

58

фтизіатри

59

у тому числі дитячі

60

невропатологи

61

у тому числі
неврологи дитячі

62

рефлексотерапевти

63

психіатри

64

у тому числі дитячі

65

наркологи

66

психотерапевти

67

лікарі-психологи

68

сексопатологи

69

х

х

х

дерматовенерологи

70

у тому числі дитячі

71

патологоанатоми

72

х

х

х

х

х

х

х

у тому числі дитячі

73

х

х

х

х

х

х

х

бактеріологи

74

х

х

х

х

х

х

х

лікарі-епідеміологи

75

х

х

х

х

х

х

х

токсикологи

76

лікарі-лаборанти

77

х

х

х

х

х

х

х

у тому числі
лаборанти-генетики

78

х

х

х

х

х

х

х

генетики

79

лікарі-імунологи

80

у тому числі дитячі

81

лікарі з ультразвукової діагностики

82

рентгенологи

83

х

х

х

лікарі приймального відділення

84

х

х

х

загальні

85

санологи

86

судово-психіатричні експерти

87

статистики

88

х

х

х

х

х

х

х

методисти

89

х

х

х

х

х

х

х

інтерни

90

інші

91
".

2.3. Таблицю 2103 після пункту 2 доповнити новими пунктами такого змісту:
"на фельдшерсько-акушерських пунктах (далі - ФАП) самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги 3 _____, на
ФАП, які перебувають у структурі інших закладів охорони здоров'я 4 _____. Крім того, кількість відвідувань середнього
медичного персоналу ФАП удома, всього 5 _____".
3. У розділі III:

3.1. До таблиці 3220 внести такі зміни:
3.1.1. Після рядка 2.5 доповнити таблицю новими рядками такого змісту:
"
у тому числі: хронічний вірусний гепатит
B

2.6

B18.0.1

хронічний вірусний гепатит C

2.7

B18.2
".

3.1.2. Клас "Хвороби органів травлення" (рядок 12.0) викласти в такій редакції:
"
Хвороби органів травлення

12.0

K00-K93

з них:
хвороби ротової порожнини, залоз та щелеп

12.1

K04-K14

гастро-езофагеальний рефлюкс

12.2

K21

виразка шлунка та 12-палої кишки

12.3

K25-K27

х

х

у тому числі проривна виразка шлунка та 12-палої

12.4

K25.1,2,5,6,

х

х

кишки

K26.1,2,5,6

гастрит та доуденіт

12.5

K29

х

х

у тому числі гострий геморагічний та інші гострі
гастрити

12.6

K29.0.1

х

х

диспепсії

12.7

K30

гострий апендицит

12.8

K35

грижа

12.9

K40-K46

у тому числі защемлена грижа (з непрохідністю,
гангреною)

12.10

K40.0,1,3,4,
K41.0,1,3,4,

х

х

K42.0,1-K46.0,1
хвороба Крона

12.11

K50

неспецифічний виразковий коліт

12.12

K51

синдром подразненого кишечника

12.13

K58

цироз печінки

12.14

K70.3, K71.7,

K74.3-6
жовчнокам'яна хвороба, холецистит, холангіт

12.15 K80, K81, K82.2
K83.0

у тому числі гострий холецистит

12.16

K80.0, K81.0,
K82.2

хвороби підшлункової залози

12.17

K85-K86

у тому числі гострий панкреатит

12.18

K85

целіакія

12.19

K90.0

х

х

х

х
".

3.2. До таблиці 3500 внести такі зміни:
3.2.1. Після рядка 4.3 доповнити таблицю новими рядками такого змісту:
"
у тому числі з імплантацією штучного
кришталика

4.4

на роговиці ока

4.5

з приводу косоокості

4.6
".

3.2.2. Рядки 7.1 - 7.3 викласти в такій редакції:
"
з них з приводу:
вроджених вад серця

7.1

у тому числі
у дітей до 1-го року

7.2

уражень клапанів

7.3

серця
".

3.2.3. Доповнити таблицю новими рядками такого змісту:
"
ішемічної хвороби серця

7.4

поєднаної патології ішемічної хвороби серця
та клапанів серця

7.5

порушень ритму серця

7.6

у тому числі
радіочастотна абляція

7.7

імплантація кардіостимулятора

7.8

захворювань аорти

7.9

кількість операцій із штучним кровообігом
(із рядка 7.0)

7.10

стентування коронарних артерій

7.11
".

3.2.4. Після рядка 8.5 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:
"
стентування периферичних судин 8.6
".
3.2.5. Після рядка 15.4 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:
"
з приводу ендопротезування суглобів (із

15.5

рядка 15.1)
".
3.3. Таблицю 3501 після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
"у тому числі при операціях на сітківці 5 _____".
У зв'язку з цим пункти 5 - 10 вважати відповідно пунктами 6 - 11.
4. У розділі IV:
4.1. Таблицю 4112 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"профілактичні рентгенологічні дослідження органів грудної клітки 2 _____".

4.2. Таблицю 4122 після пункту 15 доповнити новим пунктом такого змісту:
"туберкульоз 16 ______".
У зв'язку з цим пункти 16, 17 вважати відповідно пунктами 17, 18.
Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17.06.2013 N 511
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 2013 р. за N 1161/23693

Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного
закладу за 20__ рік", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10
липня 2007 року N 378, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за
N 1018/14285
1. У главі 2:
1.1. У пункті 2.8:
1.1.1. Підпункт 2.8.1 викласти у такій редакції:
"2.8.1. У таблиці 1100 "Штати закладу на кінець звітного року" відображається кількість посад лікарів, спеціалістів з вищою
немедичною освітою, зубних лікарів, середнього медичного персоналу, провізорів, фармацевтів, молодшого медичного
персоналу та іншого персоналу на кінець звітного року відповідно до штатного розпису, затвердженого в установленому
порядку керівником закладу охорони здоров'я".
1.1.2. Підпункт 2.8.18 викласти у такій редакції:
"2.8.18. Дані щодо кількості посад середнього медичного персоналу вказуються у рядках 94 - 105 згідно з штатним розписом,
відповідно до спеціальностей, які передбачені переліком у таблиці. Загальна сума посад середнього медичного персоналу за
окремими спеціальностями (рядки 95 - 105, графи 1 - 5) має збігатися з рядком 94. Дані щодо кількості середнього медичного

персоналу вказуються за зайнятою посадою незалежно від спеціальності працівника, який займає відповідну посаду.
Наприклад, якщо фельдшер за освітою займає посаду медичної сестри-анестезиста або старшої медичної сестри, то у звіті
його потрібно вказати в рядку 95 - "медичні сестри".
Окремим рядком 111 зазначаються посади медичних сестер загальної практики - сімейної медицини (із рядка 95 "медичні
сестри")".
1.1.3. Підпункти 2.8.40, 2.8.41 викласти в такій редакції:
"2.8.40. Таблиця заповнюється на підставі даних форми первинної медичної облікової документації N 115/о "Журнал запису
звернень про невідкладну медичну допомогу", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17
листопада 2010 року N 999, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2011 року за N 147/18885.
2.8.41. У таблиці 1108 вказується кількість осіб, яким надано амбулаторну допомогу у зв'язку з викликами населення
медичного персоналу пункту невідкладної медичної допомоги додому та під час самостійного звернення до нього. Таблиця
заповнюється на підставі даних форми первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих",
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.2. У пункті 2.9:
1.2.1. Підпункти 2.9.5 - 2.9.9 викласти у такій редакції:
"2.9.5. До кількості відвідувань враховуються відвідування лікарів кабінетів функціональної діагностики, фізіотерапії,
лікувальної фізкультури, променевої терапії (рентгено- й гамма-терапевтичних), якщо процедура та обстеження проводяться
безпосередньо лікарями та є відповідний запис у формі первинної облікової документації N 025/о "Медична карта
амбулаторного хворого N ___" (далі - форма N 025/о), затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14
лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.
2.9.6. У графі 2 таблиці 2100 зазначається кількість відвідувань до лікарів сільських жителів, у графі 3 - дітей віком 0 - 17
років включно (із графи 1). У графах 4, 5, 6 вказуються відвідування з приводу захворювань дорослих 18 років і старших,
дітей віком 0 - 17 років включно та сільських жителів. Сума даних граф 4, 5 має бути меншою за дані графи 1 за рахунок
профілактичних відвідувань.
2.9.7. У графі 7 таблиці 2100 відображається кількість відвідувань лікарями хворих удома, усього; у графі 8 - у тому числі
сільських жителів; у графі 9 - з приводу захворювань дітей віком 0 - 17 років включно.
2.9.8. У графі 10 зазначається кількість профілактичних та патронажних відвідувань дітей віком 0 - 17 років включно.
2.9.9. У таблиці 2100/1 зазначається кількість відвідувань лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома за
спеціальностями".

1.2.2. Підпункти 2.9.12, 2.9.13 викласти у такій редакції:
"2.9.12. У таблиці 2103 вказується кількість відвідувань середнього медичного персоналу на самостійному прийомі: на
здоровпунктах, в оглядових кабінетах, у лікарських амбулаторіях у період заміщення лікаря фельдшером, на фельдшерськоакушерських пунктах (далі - ФАП) самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги, на ФАП, які перебувають у
структурі інших закладів охорони здоров'я (районних лікарень, центральних районних лікарень тощо).
У пункті 1 зазначається кількість відвідувань середнього медичного персоналу - всього, з них: у пункті 2 - на здоровпунктах, у
пункті 3 - на ФАП самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги, у пункті 4 - на ФАП, які перебувають у структурі
інших закладів охорони здоров'я. Крім того, у пункті 5 вказується кількість відвідувань середнього медичного персоналу ФАП
удома, всього.
2.9.13. У таблиці 2103 відображається кількість відвідувань до ФАПів, які зазначаються у звітній формі N 24 "Звіт
фельдшерсько-акушерського пункту" за 20__ рік" (річна), затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10
липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276".
1.2.3. Підпункт 2.9.22 викласти у такій редакції:
"2.9.22. Дані щодо кількості періодичних профілактичних оглядів окремих груп населення: дітей віком 15 - 17 років включно
(рядки 1.0 - 1.5) заповнюються згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2002 року N 434
"Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні" (із змінами); відповідних категорій дорослого
населення (18 років і старші), які підлягають періодичним медичним оглядам як працівники, зайняті на важких роботах,
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці тощо (рядки 4.0 - 4.2), - згідно з наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (далі - наказ МОЗ України від 21
травня 2007 року N 246); інших категорій населення - декретованих контингентів, які підлягають періодичним медичним
оглядам (рядок 4.3), - згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927, а саме: працівників харчових, комунальних
господарств, шкіл та дошкільних закладів, медичних працівників тощо. Рядком 5.0 виділяються профілактичні огляди
сільських жителів - усього (з рядків 1.0, 3.0, 4.0)".
1.2.4. Підпункт 2.9.27 викласти у такій редакції:
"2.9.27. Дані графи 1 заповнюються на підставі додатка 2 до пункту 2.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників
певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року N 246, і подаються в амбулаторно-

поліклінічний заклад адміністрацією підприємства, навчального закладу тощо. Графа 2 заповнюється на підставі форми
облікової статистичної документації N 131/о "Карта обліку диспансеризації", затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302".
1.2.5. Підпункти 2.9.32, 2.9.33 викласти у такій редакції:
"2.9.32. Підсумок даних рядків 4.1, 4.2, 4.3 має збігатися або бути меншим за дані рядка 4.0 (за графами 1 і 2) за рахунок
інших контингентів, які підлягають профілактичним оглядам згідно з наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року N 246, але
не відображені в рядках 4.1 і 4.2.
2.9.33. У пункті 1 таблиці 2511 зазначаються дані щодо кількості дітей віком 15 - 17 років включно, які перебували протягом
звітного року під диспансерним наглядом, у тому числі юнаків (які були госпіталізовані, направлені на санаторно-курортне
лікування, мали потребу в оперативному лікуванні, оперовані та мали потребу в корекції зору). Таблиця заповнюється на
підставі форми облікової статистичної документації N 025-1/о "Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного
хворого", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302, та форми первинної
облікової документації N 030/о "Контрольна карта диспансерного нагляду" (далі - форма N 030/о), затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28
квітня 2012 року за N 661/20974".
1.2.6. Підпункт 2.9.62 викласти у такій редакції:
"2.9.62. Таблиця 2700 "Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету" заповнюється на підставі форм первинної
облікової документації: N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету)" (далі - форма N 039-2/о), N 039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету)" (далі - форма N 039-3/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.2.7. Підпункт 2.9.70 викласти у такій редакції:
"2.9.70. У таблиці 2702 зазначається кількість осіб, які отримали зубні протези, апарати, - усього (пункт 1), у тому числі
сільські жителі (пункт 2). Дані пунктів 1 - 13 заповнюються на підставі форми первинної облікової документації N 039-4/о
"Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14
лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.3. У пункті 2.10:
1.3.1. Підпункт 2.10.22 викласти у такій редакції:
"2.10.22. Таблиця 3220 "Склад хворих у стаціонарі, строки і результати лікування (кількість)" заповнюється на підставі форми
первинної облікової документації N 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару N ____" (далі - форма N 066/о),

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.3.2. Підпункти 2.10.34, 2.10.35 викласти у такій редакції:
"2.10.34. У рядках 2.1 - 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - 5.3, 7.1 - 7.3, 9.1, 10.1 - 10.11, 11.1 - 11.5, 12.1 - 12.19, 14.1 - 14.4, 15.1 - 15.6,
20.1 - 20.5 вказується кількість окремих захворювань, які виділені з відповідного класу. Сума чисел у виділених рядках
повинна бути, як правило, меншою за числа у відповідних підсумкових рядках за класами хвороб: 2.0, 3.0, 4.0 ... 20.0 за
рахунок захворювань, які не згадані в переліку.
2.10.35. Під час заповнення таблиці 3220 слід мати на увазі, що при обробці форми N 066/о розподіл кількості захворювань
за нозологічними формами або класами захворювань здійснюється на підставі остаточного клінічного, а в разі смерті хворого
- патолого-анатомічного діагнозу".
1.3.3. Підпункт 2.10.49 викласти у такій редакції:
"2.10.49. Смерть хворого, який помер у приймальному відділенні, слід вважати як смерть у стаціонарі. Про кожного такого
хворого має бути зроблено запис у формах N 003/о, N 066/о та формі первинної облікової документації N 001/о "Журнал
обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974. У звіті
закладу охорони здоров'я такий випадок смерті зазначається у таблиці 3220 відповідно до захворювання, яке було причиною
смерті, та в таблиці 3100 за рядком 78 "Усього", у тому числі за рядком ліжка відповідного профілю".
1.3.4. Підпункт 2.10.56 викласти у такій редакції:
"2.10.56. Дані таблиці 3300 "Трансфузії крові, її компонентів, препаратів та кровозамінних рідин" заповнюються на
підставі форми первинної облікової документації N 009/о "Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин",
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.
У пункті 1 таблиці 3300 зазначається кількість хворих, яким проведені трансфузії, а саме крові (цільної), заготовленої на
консервованому розчині; у пункті 2 - компонентів крові (плазми, еритроцитарної маси, відмитих еритроцитів, розморожених
еритроцитів, тромбоконцентрату тощо); у пункті 3 - препаратів крові (розчину альбуміну, кріопреципітату, фібриногену,
імуноглобуліну людини для внутрішньовенного введення тощо); у пункті 4 - кровозамінних рідин (перфторану, рефордану,
гелеофузіну, реополіглюкіну, розчину Рінгера тощо). У пункті 5 вказується кількість проведених трансфузій - усього; у пункті 6
- кількість перелитої крові (у літрах); у пункті 7 - компонентів крові; у пункті 8 - препаратів крові; у пункті 9 - кровозамінних
рідин. У пункті 10 зазначається кількість хворих, у яких спостерігалися ускладнення після трансфузій, а саме: інфекційно-

токсичний шок, синдром масивної гемотрансфузії, тромбоемболія, повітряна емболія, групова несумісність, гостра ниркова
недостатність, смерть. У пункті 11 вказуються дані щодо кількості померлих під час трансфузії".
1.3.5. Підпункти 2.10.62 - 2.10.65 викласти у такій редакції:
"2.10.62. З рядка 4.0 "Операції на органах зору" виділяється кількість операцій з приводу: глаукоми, енуклеації, катаракти, у
тому числі з імплантацією штучного кришталика, на рогівці ока, косоокості.
Із рядка 5.0 "Операції на органах вуха, горла, носа" у рядку 5.2 вказується кількість операцій на мигдаликах та аденоїдах.
Операції на мигдаликах та аденоїдах, проведені одному й тому самому хворому одночасно, зазначаються як дві операції і
відображаються у відповідних рядках.
2.10.63. З рядка 7.0 "Операції на серці" виділяються операції з приводу: вроджених вад серця (рядок 7.1), у тому числі у дітей
до 1-го року (рядок 7.2), уражень клапанів серця (рядок 7.3), ішемічної хвороби серця (рядок 7.4) (мамарокоронарне та
аортокоронарне шунтування), поєднаної патології ішемічної хвороби серця та клапанів серця (рядок 7.5) (аортокоронарне
шунтування з протезуванням або пластикою клапану(ів) серця), порушень ритму серця (рядок 7.6) (імплантація усіх
антиаритмічних пристроїв, у тому числі радіочастотна абляція (рядок 7.7) та імплантація кардіостимулятора (рядок 7.8)),
захворювань аорти (рядок 7.9) (протезування або ендопротезування аорти). У рядку 7.10 зазначається кількість операцій із
штучним кровообігом (із рядка 7.0). У рядку 7.11 виділяються стентування коронарних артерій. Дані рядка 7.0 за усіма
графами мають бути більшими від суми даних рядків 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11 за рахунок інших операцій.
2.10.64. У рядку 8.0 "Операції на судинах" вказується кількість операцій на артеріях та венах, стентування периферичних
судин тощо. Операції на артеріях (рядок 8.1), у тому числі на брахіоцефальних судинах (рядок 8.2), - це операції на
підключичній, сонній та інших артеріях, які розташовані в плечоголовній області.
2.10.65. У рядку 8.3 зазначається кількість операцій на венах, у тому числі при варикозному розширенні (рядок 8.4), при
післятромбофлеботичному синдромі (рядок 8.5). У рядку 8.6 виділяються стентування периферичних судин (із рядка 8.0)".
1.3.6. Підпункт 2.10.74 викласти у такій редакції:
"2.10.74. Із рядка 15.1 "Операції на кістках та суглобах" вказуються дані щодо кількості ампутацій кінцівок (рядок 15.2), у тому
числі при судинних захворюваннях (рядок 15.3), з них при цукровому діабеті (рядок 15.4), та операцій з приводу
ендопротезування суглобів (рядок 15.5)".
1.3.7. Підпункти 2.10.83 - 2.10.86 викласти у такій редакції:
"2.10.83. У таблиці 3501 зазначаються із загальної кількості операцій (рядок 1, графа 1 таблиці 3500) операції, проведені з
використанням лазерної апаратури (пункт 4), у тому числі при операціях на сітківці (пункт 5), з використанням кріогенної
(пункт 6) та ендоскопічної апаратури (пункт 7) із застосуванням як жорстких, так і гнучких апаратів.

2.10.84. Кількість операцій, які проведені під загальною анестезією, вказується у відповідних пунктах таблиці 3501: пункт 8 усього, пункт 9 - у тому числі дітям віком 0 - 17 років включно; у пункті 10 зазначається кількість хворих, які померли в
результаті анестезії; у пункті 11 - у тому числі дітей віком 0 - 17 років включно.
2.10.85. Кількість операцій, а саме: мікрохірургічних (на органах зору), слухополіпшувальних (на вусі), органозберігальних (на
шлунку з приводу виразкової хвороби), зазначається в таблиці 3502. Під час заповнення таблиці слід врахувати, що підсумок
даних рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 за графою 1 таблиці 3500 має бути меншим, ніж дані пункту 1 таблиці 3502. У пункті 2
таблиці 3502 виділяється кількість слухополіпшувальних операцій, а саме: тимпанопластика, стапедопластика тощо. У пункті
3 вказується кількість ваготомій: стволові, селективні, проксимальні селективні, ваготомії з доповненням дренувальної
операції.
2.10.86. У пункті 1 таблиці 3502 операції "мікрохірургічні" із рядка 4.0 графи 1 таблиці 3500 "Операції на органах зору"
вказуються операції з приводу: екстракції катаракти та всіх видів ускладнених і повторних катаракт; патогенетичні операції
при глаукомі; операції на рогівці; операції з приводу відшарування сітківки, її рецидивів та ряду ускладнень після раніше
проведених операцій; операції на склоподібному тілі; операції при проникних пораненнях ока; оптикоконструктивні та
пластичні операції при важких травмах органу зору й орбіти; операції при пухлинах ока та орбіти; реконструктивні операції на
повіках тощо".
1.4. У пункті 2.11:
1.4.1. Підпункт 2.11.15 викласти у такій редакції:
"2.11.15. Дані заповнюються на підставі форм первинної облікової документації: N 039-5/о "Щоденник обліку роботи
рентгенодіагностичного відділення (кабінету)" та N 050/о "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних
томографій", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.4.2. Підпункт 2.11.35 викласти у такій редакції:
"2.11.35. Із загальної кількості рентгенодіагностичних досліджень (таблиця 4110, рядок 1, графа 1) виділяються дослідження,
які проведені амбулаторним хворим (таблиця 4112, пункт 1); із таблиці 4110, рядка 3, графи 2 (кількість рентгенограм органів
грудної клітки) у пункті 2 таблиці 4112 зазначається кількість профілактичних рентгенологічних досліджень органів грудної
клітки".
1.4.3. Підпункт 2.11.39 викласти у такій редакції:
"2.11.39. Таблиця заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: N 048/о "Журнал реєстрації
ультразвукових досліджень" та N 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики",

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.4.4. Підпункт 2.11.54 викласти у такій редакції:
"2.11.54. Таблиця заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: N 046/о "Журнал реєстрації
ендоскопічних
досліджень" та N
039-6/о
"Щоденник
обліку
роботи
ендоскопічного
відділення
(кабінету)",
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974".
1.4.5. Підпункт 2.11.69 викласти у такій редакції:
"2.11.69. У таблиці 4122 (пункти 1 - 18) відображаються дані щодо кількості основних видів біохімічних, мікробіологічних,
імунологічних, генетичних, токсикологічних досліджень".
1.4.6. Підпункт 2.11.75 викласти у такій редакції:
"2.11.75. Із кількості генетичних досліджень у таблиці 4122 виділяються аналізи на: фенілкетонурію (пункт 14), уроджений
гіпотиреоз (пункт 15), туберкульоз (пункт 16)".
1.4.7. Підпункт 2.11.78 викласти у такій редакції:
"2.11.78. З кількості токсикологічних досліджень у таблиці 4122 виділяються аналізи на наявність: наркотичних речовин (пункт
17) та етилового спирту (пункт 18)".
1.5. У пункті 2.12:
1.5.1. Підпункт 2.12.10 викласти у такій редакції:
"2.12.10. Таблиця 4203 "Діяльність фізіотерапевтичного відділення (кабінету)" заповнюється на підставі форми первинної
облікової документації N 044/о "Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)" (далі - форма N
044/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974. У таблиці відображаються дані щодо кількості осіб, які
закінчили лікування, - усього (пункт 1), у тому числі в поліклініці та вдома (пункт 2), з пункту 1 - дітей віком 0 - 17 років
включно (пункт 3), у тому числі в поліклініці та вдома (пункт 4). Враховуються тільки ті особи, які закінчили лікування
повністю, тобто в картах яких кількість відпущених процедур відповідає кількості призначених процедур, а також є відмітка
лікаря-фізіотерапевта про результат лікування".
1.5.2. Підпункт 2.12.30 викласти у такій редакції:
"2.12.30. Підставою для заповнення таблиці 4500 є дані форми первинної облікової документації N 013/о "Протокол патологоанатомічного дослідження", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974; таблиці 4501 - форми облікової

статистичної документації N 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження", затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184".
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