МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 612 від 03.08.2012
м. Київ

Про затвердження форм первинної облікової документації та
звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ
від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення
Відповідно до пункту 8 розділу ІІ додатка до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 20092013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026VI, підпункту 9.2
підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Форму первинної облікової документації № 5011/о "Повідомлення № 1 № ___ про ВІЛінфіковану вагітну" та Інструкцію щодо її
заповнення, що додаються.
1.2. Форму первинної облікової документації № 5012/о "Повідомлення № 2 № ___ про закінчення вагітності у ВІЛінфікованої жінки" та
Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.3. Форму первинної облікової документації № 5013 (I)/о "Повідомлення № 3 (I) № ___ про перебування на обліку дитини, народженої
ВІЛінфікованою жінкою" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.4. Форму первинної облікової документації № 5013 (II) /о "Повідомлення № 3 (II) № ___ про результати ранньої діагностики ВІЛінфекції
та профілактики котримаксозолом у дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.5. Форму первинної облікової документації № 5013 (III) /о "Повідомлення № 3 (III) № ___ про уточнення ВІЛстатусу дитини, народженої
ВІЛінфікованою жінкою" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.6. Форму первинної облікової документації № 5014/о "Повідомлення № 4 № ___ про ВІЛінфіковану дитину, народжену ВІЛінфікованою
жінкою" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.7. Форму первинної облікової документації № 5015/о "Поінформована згода на участь у програмі профілактики передачі ВІЛ від матері
до дитини із застосуванням антиретровірусних препаратів" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.8. Форму звітності № 63 (річна) "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.9. Форму звітності № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
1.10. Згоду на обробку персональних даних, що додається.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, забезпечити:
2.1. Заповнення облікових форм, затверджених підпунктами 1.1  1.5, 1.7 цього наказу, у закладах охорони здоров'я, що надають допомогу
ВІЛінфікованим вагітним та народженим ними дітям.
2.2. Заповнення облікової та звітних форм, затверджених підпунктами 1.6, 1.8, 1.9 цього наказу, відповідальними особами, які здійснюють
моніторинг заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини обласними, Київським і Севастопольським міськими, Кримським
республіканським центрами профілактики та боротьби зі СНІДом (далі  регіональні центри СНІДу).
2.3. Тиражування зразків форм первинної облікової документації, форм звітності, затверджених цим наказом, і забезпечення ними закладів
охорони здоров'я, що надають допомогу ВІЛінфікованим вагітним жінкам та їх дітям, та регіональних центрів СНІДу.
2.4. Власникам баз даних забезпечити зберігання персоніфікованої інформації, що наведена у облікових формах, затверджених цим
наказом, відповідно до положень законодавства.
3. Директору ДУ "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України" забезпечити:
3.1. Здійснення методичного керівництва та загального контролю за діяльностю регіональних центрів СНІДу щодо збору інформації за
обліковими та звітними формами, затвердженими цим наказом.
3.2. Подання узагальнених звітних форм, затверджених цим наказом, до Міністерства охорони здоров'я України та Державної служби
України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
3.3. Моніторинг та оцінку виконання заходів з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.
4. Вважати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 29 грудня 2003 року № 619 "Про впровадження моніторингу вертикальної
трансмісії ВІЛ від матері до дитини".
5. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення в установленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома управлінь охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Віцепрем'єрміністр України  Міністр
Р.В.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби статистики України О.Г. Осауленко
ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Т.А. Александріна
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(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə ʋ 1 ʋ _____
ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɭ ɜɚɝɿɬɧɭ
«____» _______________ 20_____ ɪɨɤɭ

ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 501-1/ɨ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

ɍɤɪɚʀɧɢ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɤɪɚʀɧɢ)

ɭ ɦɿɫɬɿ

ɭ ɫɟɥɿ

ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

6. Ⱦɚɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɟɪɲɨɦɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɞɨ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ
ɜɚɝɿɬɧɢɦɢ
Ɍɟɪɦɿɧ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɬɢɠɧɹɯ

5. Ɇɟɲɤɚɽ:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ________________________________________________

3. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɤɚ:

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɧɢɯ ɪɨɤɿɜ

2. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

__________________________________________________________________________________

1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ___________________________________________________________

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ) ɡɚɤɥɚɞɭ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ
__________________________________________________

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭ
ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612
ɩɨɜɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɥɨɝɿɜ

ɿɧɲɟ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɪɨɡɥɭɱɟɧɚ

ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɨɪɬɿɜ

ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ,
ɲɥɸɛ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ

ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-1/ɨ

ɛ)

ɚ)

ɨɞɧɨɩɥɿɞɧɚ

ɩɥɚɧɨɜɚɧɚ

109.2

ȱɧɲɢɣ ɤɨɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ

ɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɚ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɨɞɿɜ)

ɧɟɩɥɚɧɨɜɚɧɚ

ɬɿɥɶɤɢ
ɩɿɫɥɹɬɟɫɬɨɜɟ

ɩɟɪɟɞ- ɬɚ
ɩɿɫɥɹɬɟɫɬɨɜɟ

ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧ
ɹ ɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɞ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɇɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ȱɎȺ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɨɞɧɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ
ɬɟɫɬɭ ɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ȱɎȺ
ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɞɜɨɯ ɲɜɢɞɤɢɯ
ɬɟɫɬɿɜ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɿɧɲɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ

13. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɸ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ:

ɬɿɥɶɤɢ
ɩɟɪɟɞɬɟɫɬɨɜɟ

12. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

109.1

11. Ʉɨɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

10. ȼɚɝɿɬɧɿɫɬɶ:

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ʀɯ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ ___________________________________________________

9. ȼɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɤɨɦ

ɜɞɨɜɚ

ɲɥɸɛ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ

8. ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

ɛɚɡɨɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ

7. Ɉɫɜɿɬɚ:

2

3

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɬɚɤ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɿ
ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

%

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ
18. ɋɬɚɞɿɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɛ) ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɚ) ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4:

ɤɥ/ɦɤɥ;

17. ȱɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɜɿɪɭɫɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɧɨʀ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

ɞɚɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɩɿɞ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ

16. ɉɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ ɚɧɬɢɬɿɥɚ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɥɤɿɜ)

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ

15. Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ

ȱȻ

ȱɎȺ

ȱɎȺ
(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-1/ɨ

14. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:
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350-499
ɤɥ/ɦɤɥ CD4

ɆȻɌ+

ɬɚɤ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɬɚɤ

ɆȻɌ-

ɧɿ

ɧɿ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɩɨɡɚɥɟɝɟɧɟɜɢɣ

ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ

IV
ɫɬɚɞɿɹ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ

ɡɚɜɠɞɢ, ɩɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ
ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ, ɚɥɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɭ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɭ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɧɿɤɨɥɢ
ɧɟɜɿɞɨɦɨ

22. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɪ’ɽɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

21. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

20. ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚ:

ȱȱȱ
ɫɬɚɞɿɹ

 200 ɤɥ/ɦɤɥ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  15% CD4

19.1. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ: ___________________

ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɦɿɫɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ

ɫɬɚɠ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ

19. Ⱥɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ
ɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ:

ɜ) ɛɚɤɬɟɪɿɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ

ɥɟɝɟɧɟɜɢɣ

ɞɚɬɚ ɡɧɹɬɬɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ
ɛ) ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ

ȱȱ
ɫɬɚɞɿɹ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-1/ɨ

ɜɩɟɪɲɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɢɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ (ȼȾɌȻ)

ɞɚɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ

ɚ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɢɩɚɞɤɭ

18.3. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ:

 500
ɤɥ/ɦɤɥ CD4

200-349
ɤɥ/ɦɤɥ CD4

ȱ ɫɬɚɞɿɹ ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɚ
ȱ ɫɬɚɞɿɹ ɉȽɅ

18.2. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

ɝɨɫɬɪɢɣ
ɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ

18.1. Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɫɬɚɞɿɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɧɨʀ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

4

4

ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ

ɬɚɤ

ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ

ɧɿ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-1/ɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

___________________________________________________________
(ɉ.ȱ.Ȼ. ɥɿɤɚɪɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ)

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

(ɩɿɞɩɢɫ)

__________________

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɢɜ ɮɨɪɦɭ ʋ 501-1/ɨ

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-1/ɨ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ)

Ɏɨɪɦɚ ʋ 501-1/ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɨ __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

25. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɜɚɝɿɬɧɨʀ:

24. ɇɚɞɚɧɧɹ ɠɿɧɤɨɸ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ
(ɮɨɪɦɚ ʋ 501-5/ɨ)

23. Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɢ:
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1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5011/о
"Повідомлення № 1 № ___ про ВІЛінфіковану вагітну" (далі  форма № 5011/о).
2. Форму № 5011/о заповнює лікар закладу охорони здоров'я (далі  ЗОЗ) всіх форм власності, який
здійснює нагляд за вагітними.
3. Диспансерний нагляд за жінкою здійснюється визначеним порядком "подвійного" спостережен
ня  з боку ЗОЗ, що здійснює нагляд за вагітними, та ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛ
інфікованими особами, а саме: Кримського республіканського, обласних, Київського, Севастопольсь
кого, інших міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі  центри СНІДу), ЗОЗ, у складі
яких перебувають центри СНІДу, відділення і кабінети профілактики та лікування ВІЛінфекції,
кабінети інфекційних захворювань, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими і хво
рими на СНІД, кабінетів "Довіра", лікарень, поліклінік, госпіталів, диспансерів, територіальних медич
них об'єднань, медикосанітарних частин, клінік науководослідних інститутів, Центру лікування дітей
з ВІЛ/СНІД при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ".
4. Форму № 5011/о заповнюють на ВІЛінфіковану вагітну незалежно від часу встановлення ВІЛ
позитивного статусу та репродуктивних планів, яка є громадянкою України, що постійно проживає в
Україні, змінила місце проживання в межах України, прибула до України з інших країн або є громадян
кою іншої країни.
5. Якщо ВІЛінфікована жінка не перебувала на обліку у ЗОЗ з приводу вагітності, то форма № 501
1/о заповнюється лікарем акушеромгінекологом пологового будинку (відділення).
6. Лікар ЗОЗ, який здійснює нагляд за вагітними, у 10денний термін після отримання позитивного
результату підтверджувального дослідження на наявність ВІЛінфекції, проведеного методом серо
логічної діагностики, надсилає оригінал форми № 5011/о та перший примірник форми № 5015 до
центру СНІДу або іншого ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, за те
риторіальним принципом на паперових носіях, з дотриманням умов конфіденційності відповідно до
законодавства.
У разі зміни місця проживання ВІЛінфікованої вагітної в межах України лікар ЗОЗ, де обліковува
лася вагітна з приводу ВІЛінфекції, повинен надіслати копію форми № 5011/о до центру СНІДу, що
територіально знаходиться за місцем вибуття жінки.
7. Оригінали та копії форми № 5011/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний нагляд
за ВІЛінфікованими особами, зберігаються протягом 5 років після зняття ВІЛінфікованої особи з
диспансерного обліку.
Копії форми № 501 1/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється нагляд за вагітними, зберігаються
протягом 3 років.
8. Оригінали та копії форми № 5011/о зберігаються в режимі обмеженого доступу, який визна
чається наказом керівника ЗОЗ і передбачає зберігання документів у сейфах.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1483/21795
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 5011/о "Повідомлення № 1 № ___ про ВІЛінфіковану вагітну"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
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9. Форма № 5011/о є документом для заповнення форм звітності № 63 (річна) "Профілактика пе
редачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до ди
тини за 20__ рік".
10. Заповнення пунктів форми № 5011/о здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику,
розміщеному в кінці відповіді, знака "х" та вписування необхідної інформації.
11. У верхньому лівому куті форми № 5011/о зазначаються найменування міністерства, іншого цен
трального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких пе
ребуває ЗОЗ, його місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
12. Після заголовка форми № 5011/о зазначається дата її заповнення.
13. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові ВІЛінфікованої вагітної.
14. У пункті 2 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік народження, кількість повних
років ВІЛінфікованої вагітної.
15. У пункті 3 зазначається, чи є ВІЛінфікована вагітна громадянкою України. Якщо ні, зазна
чається назва країни, громадянкою (підданою) якої вона є.
16. У пункті 4 зазначаються місце проживання та контактний телефон ВІЛінфікованої жінки.
Якщо ВІЛінфікована вагітна не має постійного місця проживання або місця реєстрації, зазначають
ся найменування і місцезнаходження закладу, у якому вона була виявлена як ВІЛпозитивна особа.
17. У пункті 5 зазначається, де мешкає ВІЛінфікована вагітна: у місті чи в селі. Якщо жінка прожи
ває у селищі міського типу, зазначається в графі "у місті".
18. У пункті 6 зазначаються цифровим способом дата взяття
ВІЛінфікованої
вагітної під нагляд, строк вагітності при першому зверненні до ЗОЗ, що здійснює нагляд за вагітними,
та інформація про перебування на обліку у зв'язку з вагітністю.
19. У пункті 7 зазначаються дані щодо освіти ВІЛінфікованої особи.
20. У пункті 8 зазначається сімейний стан ВІЛінфікованої жінки на момент встановлення
вагітності.
21. У пункті 9 цифровим способом зазначаються, яку за рахунком вагітність має ВІЛінфікована
жінка, а також кількість пологів та абортів, що вона мала впродовж репродуктивного періоду. Також
зазначаються дані про кількість дітей, що має ВІЛінфікована жінка, та їх ВІЛстатус.
22. У пункті 10 зазначається, чи є плановою вагітність у ВІЛінфікованої жінки та плідність
вагітності. Якщо вагітність є багатоплідною, то цифровим способом зазначається кількість плодів.
23. У пункті 11 зазначається код обстеження на ВІЛінфекцію:
109.1  обстежена вперше протягом вагітності незалежно від строку вагітності;
109.2  обстежена повторно протягом вагітності після отримання ВІЛнегативного результату при
обстеженні за кодом 109.1.
Якщо ВІЛпозитивний статус вагітної встановлено до моменту взяття її на облік у ЗОЗ, що здійснює
нагляд за вагітними, або після пологів, цифровим способом зазначається код обстеження на ВІЛ
інфекцію, за яким вона була виявлена.
Пункт 11 заповнюється на підставі документації, що ведеться закладами, які здійснюють серо
логічну діагностику ВІЛінфекції, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21
грудня 2010 року № 1141 "Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛінфекцію та за
безпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ
інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня
2011 року за
№ 319/19057.

24. У пункті 12 зазначаються відомості про проведення вагітній передтестового та післятестового
консультування стосовно ВІЛінфекції.
Проведення передтестового та післятестового консультування здійснюється відповідно до Порядку
добровільного консультування і тестування на ВІЛінфекцію (протокол), затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684.
25. У пункті 13 зазначаються методи серологічної діагностики, що використані під час первинного
обстеження на наявність ВІЛінфекції (метод ІФА  імуноферментний аналіз, двох швидких тестів,
швидкого тесту та ІФА або іншого алгоритму тестування). Цифровим способом зазначаються дата про
ведення лабораторного дослідження, реєстраційний номер зразка.
26. У пункті 14 зазначаються методи серологічної діагностики, що використані для підтвердження
діагнозу ВІЛінфекції (метод ІФА  імуноферментний аналіз, ІБ  імунний блот). Цифровим способом
зазначаються дати проведення лабораторних досліджень, реєстраційні номери зразків та результати
аналізів.
Якщо ВІЛпозитивний статус вагітної встановлено до моменту взяття її на облік у ЗОЗ, що здійснює
нагляд за вагітними, пункти 12  14 не заповнюються.
27. У пункті 15 зазначається цифровим способом дата остаточно встановленого діагнозу ВІЛ
інфекції.
28. У пункті 16 зазначаються відомості про перебування
ВІЛінфікованої вагітної
на обліку у ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами. Якщо зазначається
"так", цифровим способом зазначається дата взяття жінки на облік.
29. У пункті 17 зазначаються дані щодо імунологічного статусу та вірусного навантаження ВІЛ у
плазмі крові жінки на момент першого обстеження у ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛ
інфікованими особами, під час даної вагітності.
30. У пункті 18 зазначається стадія розвитку ВІЛінфекції у вагітної, що визначається лікарем
інфекціоністом. Інформація надається на момент першого обстеження жінки у ЗОЗ, де здійснюється
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, під час даної вагітності.
30.1. У підпункті 18.1 пункту 18 зазначається клінічна стадія ВІЛінфекції за визначенням
Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі  ВООЗ) відповідно до Додатка 1 Клінічного протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛінфекції для дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерст
ва охорони здоров'я України від 12 липня 2010 року № 551 (далі  наказ МОЗ України від 12 липня 2010
року № 551).
30.2. У підпункті 18.2 пункту 18 зазначається ступінь імуносупресії при ВІЛінфекції для здійснен
ня епідеміологічного нагляду за визначенням ВООЗ відповідно до Додатка 2, таблиці 19 Клінічного
протоколу антиретровірусної терапії ВІЛінфекції для дорослих та підлітків, затвердженого наказом
МОЗ України від 12 липня 2010 року № 551.
30.3. У підпункті 18.3 пункту 18 при встановленні діагнозу туберкульозу у ВІЛінфікованої вагітної
зазначається випадок туберкульозу: вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ) або повторний випа
док, що включає рецидив, перерване лікування, невдале лікування, переведений та
інші випадки. Цифровим способом зазначаються дати встановлення та зняття діагнозу туберкульо
зу, локалізація туберкульозного процесу (легеневий, позалегеневий) та наявність бактеріовиділення
за результатами бактеріологічного дослідження (МБТ+, МБТ).
Діагноз туберкульозу встановлюється лікаремфтизіатром за клінічною класифікацією туберкульо
зу, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 червня 2006 року № 385 "Про
затвердження Інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз".
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31. У пункті 19 зазначається належність ВІЛінфікованої вагітної до осіб, які активно вживали нар
котичні речовини ін'єкційним шляхом на момент звернення до жіночої консультації та під час
вагітності, зазначаються цифровим способом стаж вживання ін'єкційних наркотиків, участь ВІЛ
інфікованої вагітної в програмі замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).
Статус активного споживача ін'єкційних наркотиків відповідає стану, коли особа вживає психоак
тивні речовини щоденно або вживала протягом останніх 30 днів.
32. У підпункті 19.1 пункту 19 зазначається вживання неін'єкційних наркотичних речовин.
33. У пункті 20 зазначається ВІЛстатус статевого партнера ВІЛінфікованої вагітної: позитивний,
негативний чи невідомо.
34. У пункті 21 зазначається кількість статевих партнерів під час вагітності.
35. У пункті 22 зазначається використання бар'єрних засобів та ефективних методів контрацепції
під час сексуальних контактів у період вагітності.
36. У пункті 23 зазначаються репродуктивні плани ВІЛінфікованої вагітної: народжувати дитину чи
переривати вагітність.
37. У пункті 24 зазначаються відомості про надання ВІЛінфікованою вагітною письмової поінфор
мованої згоди на участь у програмі профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (форма № 501
5/о).
38. У пункті 25 зазначається додаткова інформація про ВІЛінфіковану вагітну, не відображена у
формі № 5011/о, але яка є важливою для моніторингу заходів попередження передачі ВІЛ від матері
до дитини; зазначаються найменування центру СНІДу або іншого ЗОЗ, де здійснюється диспансерний
нагляд за ВІЛінфікованими особами, на адресу якого надсилається форма № 5011/о, дата її відправ
лення; прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону лікаря, який заповнив форму
№ 5011/о, та ставиться його підпис.
(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

«____» _______________ 20____ ɪɨɤɭ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə ʋ 2 ʋ _____
ɩɪɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɠɿɧɤɢ

ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 501-2/ɨ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

ɍɤɪɚʀɧɢ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɿɧɲɨʀ
ɤɪɚʀɧɢ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɤɪɚʀɧɢ)

ɭ ɦɿɫɬɿ

ɭ ɫɟɥɿ

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Ɇɟɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɮɨɪɦɚ ʋ 003-1/ɨ)
Ɇɟɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ (ɮɨɪɦɚ ʋ 003/ɨ)
ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɮɨɪɦɚ ʋ 096/ɨ)
ȱɧɲɟ:___________________________________

6. Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɧɨɦɟɪ:

5. Ɇɟɲɤɚɽ:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Ɇɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ_______________________________________________

3. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɤɚ:

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɧɢɯ ɪɨɤɿɜ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

_____________________________________________________________________________________
2. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ___________________________________________________________

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

__________________________________________________

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ) ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612
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ȱ ɫɬɭɩɟɧɹ

ɦɚɥɨɜɨɞɞɹ

9. Ɂɚɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɥɨɞɚ:

10. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɨɩɥɿɞɧɢɯ
ɜɨɞ:
ɭ ɦɟɠɚɯ
ɧɨɪɦɢ

ȱȱ ɫɬɭɩɟɧɹ

10-12 ɤɝ

ɛɚɝɚɬɨɜɨɞɞɹ

ȱȱȱ
ɫɬɭɩɟɧɹ

ɛɿɥɶɲɟ 12
ɤɝ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-2/ɨ

_______________________________________________________________

ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

4

5
6
7
8
(ɡɚɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ «ɯ»)

9

10

11

ɦɟɞɢɱɧɢɣ
ɚɛɨɪɬ
(Ɉ04)

ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ
ɚɛɨɪɬɭ
(Ɉ05)

ɞɨ
ɩɨɥɨɝɿɜ

ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɨɥɨɝɿɜ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɩɿɫɥɹ
ɩɨɥɨɝɿɜ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɩɨɥɨɝɢ
(Ɉ60 – Ɉ84)

əɤɳɨ ȼȱɅ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ:

15. Ɇɨɦɟɧɬ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ȼȱɅ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ:

14. Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

13. Ɍɟɪɦɿɧ, ɭ ɹɤɢɣ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɨɥɨɝɚɦɢ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɠɞɟɧɶ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ):

ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɣ
ɚɛɨɪɬ (Ɉ03)

12. ȼɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɢɮɪɭ ɡɚ ɆɄɏ-10):

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɛ) ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɤɥ/ɦɤɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɚ) ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4:

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

20. ȱɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɜɿɪɭɫɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɨɞɿɥɥɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɥɨɝɚɦɢ:
%

ɿɧɲɿ ɩɪɢɱɢɧɢ____________________________________________________________________

3

ɧɢɡɶɤɚ

ɟɤɫɬɪɚɝɟɧɿɬɚɥɶɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ __________________________________________________________
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɳɨ ɛɭɥɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ)
___________________________________________________________________________________

2

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ

ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɠɞɟɧɶ
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ)

ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ:

1

ɜɢɫɨɤɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

19. ɉɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ/ȺɊɌ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

18. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɭɪɫɭ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɬɢɠɧɹɯ):

ȺɊɌ
ɞɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

_______________________________________________________________

17. ɋɬɪɨɤ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɭ ɬɢɠɧɹɯ),
ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ ȺɊȼɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ/ȺɊɌ:

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɞɜɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

_______________________________________________________________

ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ

16. ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɯɟɦɭ):
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__________________________________________________________________________________

ɜɿɪɭɫɧɿ ɝɟɩɚɬɢɬɢ ȼ ɿ ɋ_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

TORCH- ɿɧɮɟɤɰɿɹ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɿɤɪɨɛɿɨɰɟɧɨɡ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ȱɉɋɒ ____________________________________

_________________________________________________________________________________

ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ _________________________________________________________

11. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ:

ɦɟɧɲɟ 10
ɤɝ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɧɿ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-2/ɨ

ɬɚɤ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɠɞɟɧɶ
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ)

8. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ
ɜɚɝɿɬɧɨʀ:

7. Ɂɚɝɪɨɡɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-2/ɨ

ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨɥɨɝɿɜ

ɭ ɩɨɬɭɠɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ

ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɤɟɫɚɪɿɜ
ɪɨɡɬɢɧ (Ɉ82.1)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɡɪɿɫɬ, ɫɦ

ɠɢɜɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

29.1. ɉɟɪɲɚ ɞɢɬɢɧɚ:

ɜɚɝɚ, ɝ

ɦɟɪɬɜɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

29. ɇɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɞɢɬɢɧɚ/ɞɿɬɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ):

28.1. ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ

ɞɿɜɱɢɧɤɚ

ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ Ⱥɩɝɚɪ, ɛɚɥɢ

ɯɥɨɩɱɢɤ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ȺɊɌ
ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ
ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɨɥɨɝɚɯ

28. ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɯɟɦɭ):

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

27. ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɢɮɪɭ ɡɚ ɆɄɏ-10):

26. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ):

____________________________________________________________
____________________________________________________________

ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
25. ȱɧɜɚɡɢɜɧɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɚɦɧɿɨɬɨɦɿɹ, ɟɩɿɡɿɨɬɨɦɿɹ, ɚɤɭɲɟɪɫɶɤɿ ɳɢɩɰɿ, ɿɧɜɚɡɿɣɧɢɣ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɥɨɞɚ, ɿɧɲɿ):

24. ɋɚɧɚɰɿɹ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ:

ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɿ ɩɨɥɨɝɢ
ɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɟɫɚɪɿɜ ɪɨɡɬɢɧ
(O80, Ɉ84.0)
(Ɉ82.0)
23. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɟɡɜɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ):

22. ɋɩɨɫɿɛ ɪɨɡɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɢɮɪɭ ɡɚ ɆɄɏ-10):

ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)____________________________________________

ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɩɨɥɨɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

21. ɍ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨɥɨɝɿɜ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɭ ɜɚɝɿɬɧɭ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɩɨɥɨɝɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ):
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(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɜɚɝɚ, ɝ

ɦɟɪɬɜɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ
(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɹɤɳɨ ɬɚɤ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɬɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɧɨɦɟɪ ɡɪɚɡɤɚ:

ɬɚɤ

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ɧɿ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

_______________________________________________________________

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɡɦɿɲɚɧɟ

ɬɚɤ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɧɿ

ɲɬɭɱɧɟ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɹɤɳɨ ɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɡ ɹɤɨʀ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɥɚɤɬɚɰɿʀ ɜ ɩɨɥɨɝɨɜɨɦɭ
ɛɭɞɢɧɤɭ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ) ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ:__________________________________________________

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɥɚɤɬɚɰɿʀ ɩɨɪɨɞɿɥɥɿ

ɝɪɭɞɧɟ

34. ȼɢɞ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɥɨɝɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ/ɝɨɞɢɧ):

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɱɟɪɟɡ ___________ ɝɨɞɢɧ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

33. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɭɪɫɭ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ)

ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

32. Ɇɨɦɟɧɬ ɩɨɱɚɬɤɭ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ:

_______________________________________________________________

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɿɧɲɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ)

ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ

________________________________________________________________________________
31. ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɯɟɦɭ):

ɹɤɳɨ ɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɡ ɹɤɨʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɢɬɢɧɚ/ɞɿɬɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɚ ɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɸ:___________

ȱɎȺ

ɞɿɜɱɢɧɤɚ

ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ Ⱥɩɝɚɪ, ɛɚɥɢ

ɯɥɨɩɱɢɤ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-2/ɨ

30. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɤɪɨɜɿ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɨɥɨɝɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ:

ɡɪɿɫɬ, ɫɦ

ɠɢɜɚ

29.2. Ⱦɪɭɝɚ ɞɢɬɢɧɚ:
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ɜɢɩɢɫɚɧɚ ɪɚɡɨɦ
ɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ,
ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɹɤɭ
ɞɨɛɭ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

___________________________________________________________
(ɉ. ȱ. Ȼ. ɥɿɤɚɪɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ)

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

(ɩɿɞɩɢɫ)

__________________

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɢɜ ɮɨɪɦɭ ʋ 501-2/ɨ.

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-2/ɨ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ)

Ɏɨɪɦɚ ʋ 501-2/ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɨ ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

37. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɠɿɧɤɢ ɬɚ ʀʀ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ:

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɱɢɧɚ), ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ(ɚ) ɫɦɟɪɬɶ ɞɢɬɢɧɢ _______________________
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɲɢɮɪ ɡɚ ɆɄɏ-10)

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ɉɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɫɭɩɭɬɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ):

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ɂɚɤɥɸɱɧɢɣ ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɫɭɩɭɬɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ):

ɞɚɬɚ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ

36. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ ɜɤɚɡɚɬɢ ɞɚɬɭ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɦɟɪɬɿ:

ɩɨɦɟɪɥ
ɚ

ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɜ ɿɧɲɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-2/ɨ

ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɭ ɛɭɞɢɧɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɦɨɜɨɸ ɦɚɬɟɪɿ

35. Ⱦɢɬɢɧɚ/ɞɿɬɢ:
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1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5012/о
"Повідомлення № 2 № ___ про закінчення вагітності у ВІЛінфікованої жінки" (далі  форма № 501
2/о).
2. Форму № 5012/о заповнює лікар закладу охорони здоров'я (далі  ЗОЗ) всіх форм власності, який
надає медичну допомогу у випадку переривання вагітності або під час пологів ВІЛінфікованій жінці
або медичну допомогу дитині, народженій ВІЛінфікованою жінкою.
3. Диспансерний нагляд за жінкою здійснюється визначеним порядком "подвійного"
спостереження  з боку ЗОЗ, де надається медична допомога під час пологів жінці, її дитині, та ЗОЗ, що
здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, а саме: Кримського республіканського,
обласних, Київського, Севастопольського, інших міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом
(далі  центри СНІДу), ЗОЗ, у складі яких перебувають центри СНІДу, відділення і кабінети
профілактики та лікування ВІЛінфекції, кабінети інфекційних захворювань, що здійснюють
диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими і хворими на СНІД, кабінетів "Довіра", лікарень, поліклінік,
госпіталів, диспансерів, територіальних медичних об'єднань, медикосанітарних частин, клінік
науководослідних інститутів, Центру лікування дітей з ВІЛ/СНІД при Національній дитячій
спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ".
4. Форма № 5012/о заповнюється на кожну ВІЛінфіковану жінку після завершення вагітності, яка
є громадянкою України, що постійно проживає в Україні, змінила місце проживання в межах України,
прибула до України з інших країн або є громадянкою іншої країни.
5. Лікар ЗОЗ, де здійснюється медична допомога ВІЛінфікованій жінці у випадку переривання
вагітності або під час пологів, у 10денний строк після заповнення форми № 5012/о надсилає її
оригінал до центру СНІДу або іншого ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими
особами, за територіальним принципом на паперових носіях з дотриманням умов конфіденційності
відповідно до законодавства.
У разі зміни місця проживання ВІЛінфікованої вагітної та породіллі в межах України копія форми
№ 5012/о надсилається до центру СНІДу, що територіально знаходиться за місцем її вибуття.
6. Оригінали та копії форми № 5012/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний нагляд
за ВІЛінфікованими особами, зберігаються протягом 5 років після зняття ВІЛінфікованої особи з
диспансерного обліку.
Копії форми № 5012/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється медична допомога жінці у випадку
переривання вагітності або під час пологів, зберігаються протягом 3 років.
Оригінали та копії форми № 5012/о повинні зберігатися в режимі обмеженого доступу, який
визначається наказом керівника і передбачає зберігання документів у сейфах.

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 5012/о "Повідомлення № 2 № ____ про закінчення вагітності у ВІЛінфікованої жінки"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1484/21796

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
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7. Форма № 5012/о є документом для заповнення форм звітності № 63 (річна) "Профілактика
передачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до
дитини за 20__ рік".
8. Заповнення форми № 5012/о здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в
кінці відповіді, знака "х" та вписування необхідної інформації.
9. У верхньому лівому куті форми № 5012/о зазначаються найменування міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких
перебуває ЗОЗ, його місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
10. Після заголовка форми № 5012/о зазначається дата її заповнення.
11. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові ВІЛінфікованої вагітної.
12. У пункті 2 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік народження, кількість повних
років ВІЛінфікованої вагітної.
13. У пункті 3 зазначається, чи є ВІЛінфікована вагітна громадянкою України. Якщо ні, то
зазначається назва країни, громадянкою (підданою) якої вона є.
14. У пункті 4 зазначаються місце проживання та контактний телефон ВІЛінфікованої вагітної.
Якщо ВІЛінфікована вагітна не має постійного місця проживання або місця реєстрації, то
зазначаються найменування і місцезнаходження (повна поштова адреса) ЗОЗ, у якому вона була
виявлена як ВІЛпозитивна особа.
15. У пункті 5 зазначається, де мешкає ВІЛінфікована вагітна: у місті чи в селі. Якщо жінка
проживає у селищі міського типу, то зазначається в графі "у місті".
16. У пункті 6 зазначаються номери форм первинної облікової документації з відомостями про
завершення вагітності.
17. У пункті 7 зазначаються дані щодо загрози переривання вагітності.
18. У пункті 8 зазначається інформація щодо збільшення маси тіла вагітної.
19. У пункті 9 зазначається інформація щодо затримки розвитку плода.
20. У пункті 10 зазначаються дані щодо функціонування фетоплацентарної системи.
21. У пункті 11 зазначаються наявні супутні захворювання у ВІЛінфікованої вагітної: гінекологічні
захворювання (органів малого таза, шийки матки, інші), патологічний мікробіоценоз статевих шляхів
та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), TORCHінфекція, вірусні гепатити В і С,
екстрагенітальна патологія (хвороби нирок, серцевосудинні захворювання, цукровий діабет та інші,
із зазначенням випадків загострення під час вагітності).
22. У пункті 12 зазначаються відомості про завершення вагітності у
ВІЛінфікованої жінки
за шифрами Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я
десятого перегляду (далі  МКХ10), а саме: спонтанний аборт (О03), медичний аборт (О04), інші види
аборту (О05), пологи (О60  О84).
23. У пункті 13 зазначається строк вагітності, у який завершилася вагітність перериванням або
пологами (у повних тижнях).
24. У пункті 14 зазначається дата завершення вагітності.
25. У пункті 15 зазначається дата виявлення ВІЛпозитивного статусу вагітної: до пологів, під час
пологів, після пологів. Якщо вагітна виявлена як ВІЛпозитивна у пологах та після пологів,
зазначаються лабораторний метод, що був використаний, та дата проведення обстеження.
26. У пункті 16 зазначається схема антиретровірусного профілактичного лікування (далі  АРВ
профілактика), що призначена ВІЛінфікованій жінці під час вагітності: одним препаратом, двома
препаратами, трьома препаратами, якщо вона не потребує призначення антиретровірусної терапії

(далі  АРТ) за станом здоров'я. Якщо вагітна потребує АРТ за станом здоров'я, зазначається схема АРТ.
Якщо профілактичне лікування під час вагітності жінка не отримувала, зазначається, з якої причини.
27. У пункті 17 зазначається цифровим способом строк вагітності (у тижнях), на якому була
розпочата АРВпрофілактика або АРТ. Якщо АРТ була розпочата до вагітності, відмічається "до
вагітності".
28. У пункті 18 зазначається тривалість проведеного курсу АРВпрофілактики у тижнях під час
вагітності. Якщо профілактичне лікування проведено тільки під час пологів, відмічається у
відповідному пункті.
29. У пункті 19 зазначається ступінь прихильності ВІЛінфікованої вагітної до АРВпрофілактики та
АРТ: високий, прихильність понад 95 %; низький, прихильність 95 % та менше.
Якщо прихильність до АРВпрофілактики та АРТ у вагітної була низька, то відмічаються її причини
за кодами: 1  активне (систематичне) зловживання алкоголем та/або активне вживання
психоактивних речовин; 2  неприйнятна схема лікування; 3  стигма, страх бути виявленою; 4 
проблеми з відвідуванням закладу охорони здоров'я або отриманням препаратів пацієнткою; 5 
погіршення самопочуття, побічні ефекти, депресія; 6  покращення самопочуття; 7  відмова пацієнтки,
у тому числі через вагітність; 8  релігійні переконання; 9  забуває вживати; 10  втрата ліків; 11 
інше вписується.
Якщо існують декілька причин низької прихильності до АРВпрофілактики та АРТ, зазначаються всі
причини.
30. У пункті 20 зазначаються дані щодо імунологічного статусу та вірусного навантаження ВІЛ у
плазмі крові жінки на момент пологів, зазначаються дати проведених досліджень.
31. У пункті 21 зазначається період пологів, у якому жінку було доставлено в пологовий будинок
(відділення): до початку пологової діяльності, у першому періоді пологів, у потужному періоді або
після народження дитини. Якщо роділля відмовилася від госпіталізації в пологовий будинок
(відділення), зазначається, з якої причини.
32. У пункті 22 зазначається спосіб розродження ВІЛінфікованої роділлі за шифрами МКХ10:
мимовільні пологи, тобто народження дитини здійснилося через природні пологові шляхи (O80,
О84.0); шляхом елективного кесаревого розтину (О82.0); шляхом термінового кесаревого розтину
(О82.1).
33. У пункті 23 цифровим способом зазначається тривалість безводного періоду у годинах.
34. У пункті 24 зазначається, чи проводилась санація пологових шляхів під час пологів.
35. У пункті 25 зазначаються інвазивні втручання, що були проведені під час пологів: амніотомія,
епізіотомія, акушерські щипці, інвазійний моніторинг плода, інші.
36. У пункті 26 цифровим способом зазначається тривалість пологів у годинах.
37. У пункті 27 перераховуються ускладнення вагітності та пологів за шифрами МКХ10.
38. У пункті 28 зазначається схема АРВпрофілактики під час пологів із зазначенням препаратів, що
були використані у відповідній схемі: продовження АРВпрофілактики, що була розпочата впродовж
вагітності; АРВпрофілактика тільки в пологах; продовження АРТ за станом здоров'я. Якщо
профілактичне лікування під час пологів жінка не отримувала, зазначається, з якої причини.
39. У підпункті 28.1 пункту 28 зазначається інформація про продовження АРТ після пологів.
40. У пункті 29 цифровим способом зазначається інформація про кількість народжених дітей.
41. У підпункті 29.1 пункту 29 зазначаються дані про першу дитину: народилася живою чи мертвою,
її стать, довжина тіла (у сантиметрах) та маса тіла (у грамах). Оцінка за шкалою Апгар на першій
хвилині життя дитини зазначається в балах.
Критерії живонародженості та мертвонародженості визначено наказом Міністерства охорони
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Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М.К. Хобзей

здоров'я України від 29 березня 2006 року № 179 "Про затвердження Інструкції з визначення
критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації
живонароджених і мертвонароджених", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006
року за № 427/12301.
42. У підпункті 29.2. пункту зазначають дані про другу дитину: народилася живою чи мертвою, її
стать, довжина тіла (у сантиметрах) та маса тіла (у грамах). Оцінка за шкалою Апгар на першій хвилині
життя дитини зазначається в балах.
43. У пункті 30 зазначаються відомості про проведення обстеження дитини на наявність ВІЛ
інфекції одразу після народження у пологовому будинку. Цифровим способом зазначаються дата
проведення тестування та реєстраційний номер зразка, результат аналізу.
Якщо дитину не обстежували на наявність ВІЛінфекції одразу після народження у пологовому
будинку, зазначається, з якої причини.
44. У пункті 31 зазначається схема АРВпрофілактики, яка проведена дитині/дітям, із зазначенням
препаратів, що були використані у відповідній схемі. Якщо дитина отримала АРВпрофілактику за
іншим алгоритмом, вписуються використані препарати. Якщо профілактичне лікування дитина не
отримувала, зазначається, з якої причини.
45. У пункті 32 зазначається момент початку АРВпрофілактики дитині: одразу після народження
або через скільки годин після народження вона була розпочата  цифровим способом.
46. У пункті 33 цифровим способом зазначається тривалість курсу АРВпрофілактики, яку отримала
дитина, за кількістю днів.
47. У пункті 34 зазначаються вид вигодовування дитини у пологовому будинку (відділенні) та
цифровим способом  його тривалість у кількості днів або годин.
Якщо вигодовування дитини здійснювалося при застосуванні різних видів вигодовування, окремо
зазначається тривалість кожного з видів вигодовування.
Далі зазначається, чи проводилося медикаментозне припинення лактації породіллі у пологовому
будинку (відділенні). Якщо вказується відповідь "ні", зазначається, з якої причини лактація не була
припинена.
48. У пункті 35 зазначається подальше перебування дитини: виписана разом з матір'ю; переведена
в інший заклад охорони здоров'я; переведена у будинок дитини у зв'язку з відмовою матері; дитина
померла, зазначається інша інформація.
49. У пункті 36 зазначаються цифровим способом дата смерті, заключний клінічний та
патологоанатомічний діагнози, шифр основного захворювання, що спричинило смерть дитини,
відповідно до вимог МКХ10.
50. У пункті 37 зазначається додаткова інформація щодо ВІЛінфікованої жінки та її дитини/дітей,
що не відображена у формі № 5012/о, але є важливою для моніторингу заходів попередження
передачі ВІЛ від матері до дитини; зазначається найменування центру СНІДу або іншого ЗОЗ, де
здійснюється диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, на адресу якого направляється
форма № 5012/о, та дата її відправлення; зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та номер
контактного телефону лікаря, який заповнив та підписав форму № 5012/о.
ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 501-3 (ȱ)/ɨ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

ɯɥɨɩɱɢɤ

ɞɿɜɱɢɧɤɚ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ʋ
ʋ
ʋ

Ɇɟɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ (ɮɨɪɦɚ ʋ 003/ɨ)
ȱɧɲɿ (ɜɩɢɫɚɬɢ):____________________________________
__________________________________________________

6. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿ ____________________________________________________

ʋ

ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ (ɮɨɪɦɚ ʋ 112/ɨ)

5. Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ_______________________________________________

3. ɋɬɚɬɶ ɞɢɬɢɧɢ:

2. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ

______________________________________________________________________________________

1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɞɢɬɢɧɢ____________________________________________________

(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

«____» _______________ 20____ ɪɨɤɭ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə ʋ 3 (ȱ) ʋ _____
ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɠɿɧɤɨɸ

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

__________________________________________________

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ) ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭ ɫɮɟɪɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱ)/ɨ

ɡ

ɡ

ɡɦɿɲɚɧɟ

ɲɬɭɱɧɟ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɨ

ɞɨ

ɞɨ

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ

ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɡ ɿɧɲɨɝɨ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɩɪɢɛɭɬɬɹ
ɡ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

___________________________________________________________
(ɉ. ȱ. Ȼ. ɥɿɤɚɪɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ)

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

(ɩɿɞɩɢɫ)

__________________

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɢɜ ɮɨɪɦɭ
ʋ 501-3(ȱ)/ɨ

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱ)/ɨ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ)

Ɏɨɪɦɚ ʋ 501-3 (ȱ)/ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɨ ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

10. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ:
______________________________________________________________________________________

ɧɚɪɨɞɠɟɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ
ɠɿɧɤɨɸ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ

9. ɉɪɢɱɢɧɚ ɜɡɹɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ ɩɿɞ ɨɛɥɿɤ ɭ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ , ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ
ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɫɬɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɢɮɪɭ ɡɚ ɆɄɏ-10):

ɿɧɲɟ ___________________________________________________________________________

ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɛɸɞɠɟɬ

əɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɦɨɥɨɱɧɿ ɫɭɦɿɲɿ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

ɡ

ɝɪɭɞɧɟ

____________________________________________________________________________________
7. ȼɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ:

2

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5013
(І)/о "Повідомлення № 3 (І) № ___ про перебування на обліку дитини, народженої ВІЛінфікованою
жінкою" (далі  форма № 5013 (І)/о).
2. Форму № 5013 (І)/о заповнюють лікарпедіатр, дитячий лікарінфекціоніст закладу охорони
здоров'я (далі  ЗОЗ) всіх форм власності, де здійснюється медичне спостереження за дитиною, яка
народжена ВІЛінфікованою жінкою (далі  дитина).
3. Диспансерний нагляд за дитиною здійснюється визначеним порядком "подвійного"
спостереження  з боку педіатричної служби та ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛ
інфікованими особами, а саме: Кримського республіканського, обласних, Київського,
Севастопольського, інших міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі  центри СНІДу),
ЗОЗ, у складі яких перебувають центри СНІДу, відділення і кабінети профілактики та лікування ВІЛ
інфекції, кабінети інфекційних захворювань, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ
інфікованими і хворими на СНІД, кабінетів "Довіра", лікарень, поліклінік, госпіталів, диспансерів,
територіальних медичних об'єднань, медикосанітарних частин, клінік науководослідних інститутів,
Центру лікування дітей з ВІЛ/СНІД при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ".
4. Форму № 5013 (І)/о заповнюють на кожну дитину, яка постійно проживає в Україні, змінила
місце проживання в межах України або прибула до України з інших країн, при взятті під нагляд у ЗОЗ,
де здійснюється медичне спостереження за дітьми.
5. Лікар ЗОЗ впродовж періоду новонародженості дитини надсилає оригінал форми № 5013 (І)/о
до ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, за територіальним
принципом на паперових носіях, з дотриманням умов конфіденційності відповідно до законодавства.
У разі зміни місця проживання дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою, у межах України лікар
ЗОЗ, де обліковувалася дитина, повинен надіслати копію форми № 5013 (І)/о до центру СНІДу за
новим місцем проживання дитини.
6. Оригінали та копії форми № 5013 (І)/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний
нагляд за ВІЛінфікованими особами, зберігаються протягом 5 років після зняття дитини, народженої
ВІЛінфікованою жінкою, з диспансерного обліку.
Копії форми № 5013 (І)/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється медичне спостереження за
дітьми, зберігаються протягом 3 років.
Оригінали та копії форми № 5013 (І)/о повинні зберігатися в режимі обмеженого доступу, який
визначається наказом керівника і передбачає зберігання документів у сейфах.

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 5013 (І)/о "Повідомлення № 3 (І) № __ про перебування на обліку дитини, народженої
ВІЛінфікованою жінкою"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1485/21797

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
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Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги
М.К. Хобзей

7. Форма № 5013 (І)/о є документом для заповнення форм звітності № 63 (річна) "Профілактика
передачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до
дитини за 20__ рік".
8. Заповнення форми № 5013 (І)/о здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику,
розміщеному в кінці відповіді, знака "х" та вписування необхідної інформації.
9. У верхньому лівому куті форми № 5013 (І)/о зазначаються найменування міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких
перебуває ЗОЗ, його місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
10. Після заголовка форми № 5013 (І)/о зазначається дата її заповнення.
11. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини.
12. У пункті 2 цифровим способом зазначаються число, місяць та рік народження дитини.
13. У пункті 3 зазначається стать дитини.
14. У пункті 4 зазначаються повна адреса місця проживання дитини, контактний телефон батьків
або осіб, які є законними представниками дитини.
15. У пункті 5 зазначається номер первинної облікової документації, що ведеться для медичного
спостереження за дитиною.
16. У пункті 6 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові матері.
17. У пункті 7 зазначаються вид вигодовування дитини при взятті її на облік у ЗОЗ та його
тривалість: грудне, змішане, штучне.
Якщо дитина отримує адаптовані молочні суміші, зазначається джерело їх фінансування: за
рахунок місцевого, державного бюджетів, за рахунок гуманітарної допомоги або інші джерела
фінансування.
18. У пункті 8 зазначаються ускладнення періоду новонародженості за шифрами МКХ  10: Р00 
Р96: затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР), розлади дихальної та серцевосудинної систем,
гематологічні порушення, неонатальна енцефалопатія, інфекційні хвороби, абстинентний синдром,
інші стани та захворювання дитини.
19. У пункті 9 зазначається причина взяття дитини на облік у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний
нагляд за ВІЛінфікованими особами: дитина, народжена ВІЛінфікованою жінкою у даному регіоні;
прибуття дитини з іншого регіону України; прибуття дитини з іншої країни.
20. У пункті 10 зазначається додаткова інформація про дитину, що доповнює та уточнює дані форми
№ 5013 (І)/о, а також містить інформацію, що не відображена в ній, але є важливою для моніторингу
заходів попередження передачі ВІЛ від матері до дитини; зазначається найменування центру СНІДу
або іншого ЗОЗ, де здійснюється диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, на адресу якого
направляється форма № 5013 (І)/о, та дата її відправлення; зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
та номер контактного телефону лікаря, який заповнив форму № 5013 (І)/о, ставиться його підпис.
ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 501-3 (ȱȱ)/ɨ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

Ⱦɚɧɿ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

Ⱦɚɧɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

Ⱦɚɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

5. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ȾɇɄ:

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

____________________________________________________________________________________

4. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿ ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. ɉɨɜɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ____________________________________

2. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ

______________________________________________________________________________________

1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɞɢɬɢɧɢ_____________________________________________________

(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

«____» _______________ 20____ ɪɨɤɭ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə ʋ 3 (ȱȱ) ʋ _____
ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɤɨɬɪɢɦɚɤɫɨɡɨɥɨɦ
ɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɠɿɧɤɨɸ

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

__________________________________________________

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ
ɚɞɪɟɫɚ) ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɮɨɪɦɭ

ɇɚɡɜɚ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭ ɫɮɟɪɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612
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(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

___________________________________________________________
(ɉ. ȱ. Ȼ. ɥɿɤɚɪɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ)

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

(ɩɿɞɩɢɫ)

__________________

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɢɜ ɮɨɪɦɭ
ʋ 501-3(ȱȱ)/ɨ

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3(ȱȱ)/ɨ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ)

Ɏɨɪɦɚ ʋ 501-3 (ȱȱ)/ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɨ ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ:

əɤɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ: ɡ __________ ɦɿɫɹɰɿɜ

8. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɰɢɫɬɧɨʀ
ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ ɤɨɬɪɢɦɚɤɫɨɡɨɥɨɦ:
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ

ɞɢɬɢɧɚ, ȼȱɅ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ȱɎȺ/ȱȻ

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ȾɇɄ/ɊɇɄ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɚ ɞɢɬɢɧɚ

7. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

Ɋɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

6. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ɊɇɄ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ȼȱɅ ɭ ɩɥɚɡɦɿ ɤɪɨɜɿ ɞɢɬɢɧɢ:

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱȱ)/ɨ

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5013
(ІІ)/о "Повідомлення № 3 № ___ про результати ранньої діагностики ВІЛінфекції та профілактику ко
тримаксозолом у дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою" (далі  форма № 5013 (ІІ)/о).
2. Форму № 5013 (ІІ)/о заповнюють лікарпедіатр, дитячий лікарінфекціоніст закладу охорони
здоров'я (далі  ЗОЗ) всіх форм власності, де здійснюється медичне спостереження за дитиною, яка на
роджена ВІЛінфікованою жінкою (далі  дитина).
3. Диспансерний нагляд за дитиною здійснюється визначеним порядком "подвійного" спостережен
ня  з боку педіатричної служби та ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими осо
бами, а саме: Кримського республіканського, обласних, Київського, Севастопольського, інших міських
центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі  центри СНІДу), ЗОЗ, у складі яких перебувають цен
три СНІДу, відділення і кабінети профілактики та лікування ВІЛінфекції, кабінети інфекційних захво
рювань, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими і хворими на СНІД, кабінетів
"Довіра", лікарень, поліклінік, госпіталів, диспансерів, територіальних медичних об'єднань, медико
санітарних частин, клінік науководослідних інститутів, Центру лікування дітей з ВІЛ/СНІД при
Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ".
4. Форму № 5013 (ІІ)/о заповнюють на кожну дитину, яка постійно проживає в Україні, змінила
місце проживання в межах України або прибула до України з інших країн.
5. Лікар ЗОЗ після досягнення шестимісячного віку дитини надсилає оригінал форми № 5013 (ІІ)/о
до ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, за територіальним принци
пом на паперових носіях з дотриманням умов конфіденційності відповідно до законодавства.
У разі зміни місця проживання дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою, у межах України лікар
ЗОЗ, де обліковувалася дитина, повинен надіслати копію форми № 5013 (ІІ)/о до центру СНІДу за но
вим місцем проживання дитини.
6. Оригінали та копії форми № 5013 (ІІ)/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний
нагляд за ВІЛінфікованими особами, зберігаються протягом 5 років після зняття дитини, народженої
ВІЛінфікованою жінкою, з диспансерного обліку.
Копії форми № 5013 (ІІ)/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється медичне спостереження за
дітьми, зберігаються протягом 3 років.
Оригінали та копії форми № 5013 (ІІ)/о повинні зберігатися в режимі обмеженого доступу, який
визначається наказом керівника і передбачає зберігання документів у сейфах.
7. Форма № 5013 (ІІ)/о є документом для заповнення форм звітності № 63 (річна) "Профілактика
передачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до
дитини за 20__ рік".

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 5013 (ІІ)/о "Повідомлення № 3 (ІІ) № ___ про результати ранньої діагностики ВІЛ
інфекції та профілактику котримаксозолом у дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1486/21798

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
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8. Заповнення форми № 5013 (ІІ)/о здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщено
му в кінці відповіді, знака "х" та вписування необхідної інформації.
9. У верхньому лівому куті форми № 5013 (ІІ)/о зазначаються найменування міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких
перебуває ЗОЗ, його місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
10. Після заголовка форми № 5013 (ІІ)/о зазначається дата її заповнення.
11. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини.
12. У пункті 2 цифровим способом зазначаються число, місяць та рік народження дитини.
13. У пункті 3 зазначаються повна адреса місця проживання дитини, контактний телефон батьків
або осіб, які є законними представниками дитини.
14. У пункті 4 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові матері.
15. У пункті 5 зазначаються результати та дати проведених досліджень щодо визначення у зразках
крові дитини генетичного матеріалу вірусу методом полімеразноланцюгової реакції ДНК (далі  ПЛР
ДНК).
16. Якщо рання діагностика ВІЛінфекції методом ПЛР ДНК не проводилася, за можливості визна
ють вірусне навантаження ВІЛ у плазмі крові дитини. У пункті 6 відмічаються результати та дата про
веденого дослідження методом полімеразноланцюгової реакції РНК (далі  ПЛР РНК).
17. У пункті 7 зазначається ВІЛстатус дитини за результатами досліджень з ранньої діагностики:
дитина є ВІЛінфікованою; дитина, ВІЛнегативний статус якої буде уточнюватися методами серо
логічної діагностики (імуноферментний аналіз  ІФА , імунний блот  ІБ); або дослідження методами
ПЛР ДНК та ПРЛ РНК не проводилися.
Підставою для остаточного встановлення діагнозу ВІЛінфекції дитині у віці до 18 місяців без про
ведення досліджень з визначення серологічних маркерів ВІЛ є отримання двох позитивних резуль
татів дослідження генетичного матеріалу ВІЛ методом ПЛР ДНК; визначення вірусного навантаження
ВІЛ у крові методом ПЛР РНК; наявність клінічних ознак
ВІЛінфекції. При отриманні двох
негативних результатів дослідження генетичного матеріалу ВІЛ методом ПЛР ДНК дитина вважається
ВІЛнегативна, але її ВІЛстатус остаточно встановлюється на підставі результатів досліджень з визна
чення серологічних маркерів ВІЛ у віці 18 місяців і старше.
18. У пункті 8 зазначається інформація про проведення профілактики пневмоцистної пневмонії ко
тримаксозолом. Якщо профілактика була проведена, зазначається, у якому віці дитини (у місяцях) во
на була розпочата.
19. У пункті 9 зазначається додаткова інформація про дитину, що доповнює та уточнює дані форми
№ 5013 (ІІ)/о, а також містить інформацію, що не відображена в ній, але є важливою для моніторин
гу заходів попередження передачі ВІЛ від матері до дитини; зазначається найменування центру СНІДу
або іншого ЗОЗ, де здійснюється диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, на адресу якого
направляється форма № 5013 (ІІ)/о, та дата її відправлення; зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
та номер контактного телефону лікаря, який заповнив форму № 5013 (ІІ)/о, ставиться його підпис.
ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

ʋ 501-3 (ȱȱȱ)/ɨ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɢɬɢɧɢ

ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɬɚ/ɚɛɨ ɛɚɬɶɤɨɦ

ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ ɪɨɞɢɱɿɜ

ɡ
ɡ

ɲɬɭɱɧɟ

ɡ
ɡɦɿɲɚɧɟ

ɝɪɭɞɧɟ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

6. ȼɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ:

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɨ

ɞɨ

ɞɨ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɿɧɲɟ ___________________________________________________________________

ɞɢɬɢɧɚ ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɚ

5. Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɽ:

____________________________________________________________________________________

4. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿ ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. ɉɨɜɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ____________________________________

2. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ

______________________________________________________________________________________

1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɞɢɬɢɧɢ____________________________________________________

(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə ʋ 3 (ȱȱȱ) ʋ _____
ɩɪɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɠɿɧɤɨɸ
«____» _______________ 20____ ɪɨɤɭ

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

__________________________________________________

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ)
ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɮɨɪɦɭ

ɇɚɡɜɚ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱȱȱ)/ɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɇɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɇɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɇɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɇɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɩɪɢ ɝɪɭɞɧɨɦɭ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɿ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ ɚɧɬɢɬɿɥɚ ɞɨ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɥɤɿɜ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ȱ ɫɬɚɞɿɹ
ɉȽɅ

ȱȱ ɫɬɚɞɿɹ

ȱȱȱ ɫɬɚɞɿɹ

IV ɫɬɚɞɿɹ

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɛ) ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɤɥ/ɦɤɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɚ) ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4:
(ɰɢɮɪɚɦɢ)

%

10. ȱɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɜɿɪɭɫɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ȼȱɅ ɭ ɩɥɚɡɦɿ ɤɪɨɜɿ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

ȱ ɫɬɚɞɿɹ
ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɚ

9. Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɫɬɚɞɿɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɜ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɥɨɝɿɜ

Ƀɦɨɜɿɪɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ ɞɢɬɢɧɢ:

8. Ⱦɚɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɞɢɬɢɧɿ

ȱȻ

ȱɎȺ

ȱɎȺ

ȱɎȺ

7. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɜ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ
ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɭ:

3

ɨɬɪɢɦɭɽ

ɩɨɬɪɟɛɭɽ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱȱȱ)/ɨ

ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ

ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ

ɞɨɦɚ

ɁɈɁ

Ɇɿɫɰɟ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ:
ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɿɧɲɟ

(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɲɢɮɪ ɡɚ ɆɄɏ-10)

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɱɢɧɚ), ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ(ɚ) ɫɦɟɪɬɶ ɞɢɬɢɧɢ _____________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ɉɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɫɭɩɭɬɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ɂɚɤɥɸɱɧɢɣ ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɫɭɩɭɬɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ):

ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɦɟɪɬɿ:

ɞɚɬɚ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ

ɫɦɟɪɬɶ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

14. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɦɟɪɬɿ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɬɭ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɦɟɪɬɿ, ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ ɞɢɬɢɧɢ:

ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ

13. ɉɪɢɱɢɧɢ ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɢɬɢɧɢ:

12. Ⱦɚɬɚ ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɢɬɢɧɢ

___________________________________________________________________________________

ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɯɟɦɭ ȺɊɌ____________________________________________________________

əɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ȺɊɌ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ

11. ȺɊɌ:

3
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱȱȱ)/ɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

___________________________________________________________
(ɉ. ȱ. Ȼ. ɥɿɤɚɪɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ)

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

(ɩɿɞɩɢɫ)

__________________

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɜɧɢɜ ɮɨɪɦɭ
501-3 (ȱȱȱ)/ɨ

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-3 (ȱȱȱ)/ɨ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ)

Ɏɨɪɦɚ ʋ 501-3 (ȱȱȱ)/ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɨ ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

15. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ:

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5013 (ІІІ)/о
"Повідомлення № 3 (ІІІ) № ___ про уточнення ВІЛстатусу дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою" (далі
 форма № 5013 (ІІІ)/о).
2. Форму № 5013 (ІІІ)/о заповнюють лікарпедіатр, дитячий лікарінфекціоніст закладу охорони здоров'я
(далі  ЗОЗ) всіх форм власності, де здійснюється медичне спостереження за дитиною, яка народжена ВІЛ
інфікованою жінкою (далі  дитина).
3. Диспансерний нагляд за дитиною здійснюється визначеним порядком "подвійного" спостереження  з бо
ку педіатричної служби та ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, а саме: Кримсь
кого республіканського, обласних, Київського, Севастопольського, інших міських центрів профілактики і бороть
би зі СНІДом (далі  центри СНІДу), ЗОЗ, у складі яких перебувають центри СНІДу, відділення і кабінети профілак
тики та лікування ВІЛінфекції, кабінети інфекційних захворювань, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ
інфікованими і хворими на СНІД, кабінетів "Довіра", лікарень, поліклінік, госпіталів, диспансерів, територіальних
медичних об'єднань, медикосанітарних частин, клінік науководослідних інститутів, Центру лікування дітей з
ВІЛ/СНІД при Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ".
4. Форму № 5013 (ІІІ)/о заповнюють на кожну дитину, яка постійно проживає в Україні, змінила місце про
живання в межах України або прибула до України з інших країн.
5. Лікар ЗОЗ після остаточного встановлення діагнозу ВІЛінфекції дитини або зняття її з обліку за різних при
чин надсилає оригінал форми № 5013 (ІІІ)/о до ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими
особами, за територіальним принципом на паперових носіях, з дотриманням умов конфіденційності відповідно
до законодавства.
У разі зміни місця проживання дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою, у межах України лікар ЗОЗ, де
обліковувалася дитина, повинен надіслати копію форми № 5013 (ІІІ)/о до центру СНІДу за новим місцем про
живання дитини.
6. Оригінали та копії форми № 5013 (ІІІ)/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний нагляд за
ВІЛінфікованими особами, зберігаються протягом 5 років після зняття дитини, народженої ВІЛінфікованою
жінкою, з диспансерного обліку.
Копії форми № 5013 (ІІІ)/о, що знаходяться у ЗОЗ, де здійснюється медичне спостереження за дітьми,
зберігаються протягом 3 років.
Оригінали та копії форми № 5013 (ІІІ)/о повинні зберігатися в режимі обмеженого доступу, який визна
чається наказом керівника і передбачає зберігання документів у сейфах.
7. Форма № 5013 (ІІІ)/о є документом для заповнення форм звітності № 63 (річна) "Профілактика передачі
ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік" та № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до дитини за 20__ рік".
8. Заповнення форми № 5013 (ІІІ)/о здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в кінці
відповіді, знака "х" та вписування необхідної інформації.

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 5013 (ІІІ)/о
"Повідомлення № 3 (ІІІ) № ___ про уточнення
ВІЛстатусу дитини, народженої ВІЛінфікованою жінкою"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1487/21799

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
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9. У верхньому лівому куті форми № 5013 (ІІІ)/о зазначаються найменування міністерства, іншого централь
ного органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває ЗОЗ, його
місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій Ук
раїни (ЄДРПОУ).
10. Після заголовка форми № 5013 (ІІІ)/о зазначається дата її заповнення.
11. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини.
12. У пункті 2 цифровим способом зазначаються число, місяць та рік народження дитини.
13. У пункті 3 зазначаються повна адреса місця проживання дитини, контактний телефон батьків або осіб, які
є законними представниками дитини.
14. У пункті 4 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові матері.
15. У пункті 5 зазначається, з ким проживає ВІЛінфікована дитина на момент заповнення форми № 5013
(ІІІ)/о: у сім'ї  з матір'ю та/або батьком, під опікою родичів, дитина усиновлена; знаходиться у будинку дитини
або закладі охорони здоров'я. Зазначаються інші варіанти місця проживання дитини.
16. У пункті 6 зазначаються вид вигодовування дитини та його тривалість: грудне, змішане, штучне.
Якщо вигодовування дитини здійснювалося при застосуванні різних видів вигодовування, зазначається окре
мо тривалість кожного виду вигодовування.
17. У пункті 7 зазначаються методи серологічної діагностики, що використані для остаточного встановлення
ВІЛстатусу дитини; цифровим способом зазначаються дати проведення лабораторних досліджень та
реєстраційні номера зразків; зазначаються результати аналізів.
18. У пункті 8 цифровим способом зазначається дата остаточно встановленого діагнозу ВІЛінфекції у дитини
за результатами серологічної діагностики та ймовірний період інфікування ВІЛ дитини, а саме: під час вагітності
та/або пологів, при грудному вигодовуванні, невідомо.
Алгоритми встановлення ВІЛстатусу дитини, яка народжена ВІЛінфікованою жінкою, на підставі результатів
ранньої (ПЛР ДНК) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностик, а також подальше перебування дитини під диспансер
ним наглядом у ЗОЗ, де здійснюється диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, наведено в таблиці.
19. У пункті 9 зазначається клінічна стадія ВІЛінфекції в дитини на момент встановлення діагнозу ВІЛ
інфекції відповідно до Клінічного протоколу з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛасоційованих захво
рювань у ВІЛінфікованих та хворих на СНІД дітей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я Ук
раїни від 07 квітня 2006 року № 206.
20. У пункті 10 зазначаються дані щодо імунологічного статусу та вірусного навантаження у ВІЛінфікованої
дитини на момент встановлення їй діагнозу ВІЛінфекції, зазначається дата проведених досліджень.
21. У пункті 11 зазначається, чи отримує, потребує або не потребує антиретровірусну терапію (далі  АРТ) ди
тина. Якщо дитина отримує АРТ, зазначається дата початку лікування та схема АРТ.
22. У пункті 12 цифровим способом зазначається дата зняття дитини з диспансерного обліку у ЗОЗ, що
здійснює диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами.
23. У пункті 13 зазначається причина зняття з диспансерного обліку дитини: у зв'язку з відсутністю ВІЛ
інфекції; зміна місця проживання; смерть.
24. У пункті 14 цифровим способом зазначаються дата смерті; ВІЛстатус дитини на момент смерті: позитив
ний, негативний, не встановлений; заключний клінічний та патологоанатомічний діагнози; шифр основного за
хворювання, що спричинило смерть дитини, відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб
та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, місце смерті дитини.
25. У пункті 15 зазначаються додаткова інформація про дитину, що доповнює та уточнює дані форми № 501
3 (ІІІ)/о, а також містить інформацію, що не відображена в ній, але є важливою для моніторингу заходів попе
редження передачі ВІЛ від матері до дитини; найменування центру СНІДу, або іншого ЗОЗ, де здійснюється дис
пансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, на адресу якого направляється форма № 5013 (ІІІ) /о, та да
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Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

М.К. Хобзей

та її відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та номер контактного телефону лікаря, який заповнив форму №
5013 (ІІІ)/о, ставиться його підпис.

* "+" результат позитивний. ** "" результат негативний. *** н/д не досліджується.
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ɉɈȱɇɎɈɊɆɈȼȺɇȺ ɁȽɈȾȺ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ

ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 501-5/ɨ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

ə ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɚ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɽ ɪɢɡɢɤ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ ɦɨɽʀ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɛɟɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɢɬɢɧɢ.

ə ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɚ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɿɜɬɨɪɚ ɪɨɤɭ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ ʀʀ ɤɪɨɜɿ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɢɬɢɧɢ.

ə ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɚ, ɳɨ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ ʀʀ ɝɪɭɞɧɟ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ
ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ ɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɲɬɭɱɧɟ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ.

ə ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɚ, ɳɨ ɩɪɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ ʀɣ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɭ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ.

ə ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɚ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɥɿɤɚɪɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɚɜɚɬɢ ɤɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɧɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.

ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɹ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɞɚɸ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ.

Ɇɟɧɿ ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɜɢɬɢ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɞɿɣ
ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.

_______________________________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ)
ɦɟɧɿ ɛɭɥɚ ɧɚɞɚɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɦɟɬɭ, ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ.

ɋɜɨʀɦ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸ, ɳɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢ/ɡɚɤɥɚɞɭ:

ɰɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɞɚɸ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.

ə, _________________________________________________________________________________,
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɚɰɿɽɧɬɤɢ, ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ)

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

__________________________________________________

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ) ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɿɧɲɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭ ɫɮɟɪɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɤɥɚɞ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ɉɿɞɩɢɫ ɥɿɤɚɪɹ: _____________________

ɉɿɞɩɢɫ ɩɚɰɿɽɧɬɚ: ___________________

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

Ⱦɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ: __________________

Ɍɟɤɫɬ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɦɧɨɸ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨ, ɫɜɨʀɦ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸ ɩɨɜɧɭ ɡɝɨɞɭ ɡ
ɭɫɿɦ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ.

ə ɡɧɚɸ, ɳɨ ɦɚɸ ɩɪɚɜɨ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ - ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ
ɥɿɤɚɪɧɹɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɞɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɟɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: ɜɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɩɨɥɱɟɧɧɹ, 5, ɦ. Ʉɢʀɜ, 03151 (03680 Ɇɋɉ), ɬɟɥ./ɮɚɤɫ (044) 503-76-51.
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Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги
М.К. Хобзей

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5015/о "Поінфор
мована згода на участь у програмі профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антирет
ровірусних препаратів" (далі  форма № 5015/о).
2. Форма № 5015/о заповнюється вагітною жінкою, якій під час обстеження на наявність ВІЛінфекції було
визначено ВІЛпозитивний статус, та вагітною, ВІЛпозитивний статус якої був відомий до вагітності, з репродук
тивними планами народжувати дитину (далі  ВІЛінфікована вагітна), яка дає згоду на участь у програмі
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антиретровірусних препаратів.
3. Форма № 5015/о заповнюється в присутності лікаря закладу охорони здоров'я (далі  ЗОЗ) всіх форм влас
ності, де призначається антиретровірусна профілактика.
Якщо ВІЛінфікована жінка не перебувала на обліку у ЗОЗ з приводу вагітності, то форма № 5015/о запов
нюється в присутності лікаря акушерагінеколога пологового будинку (відділення), де був встановлений ВІЛпо
зитивний статус роділлі.
4. Заповнення форми № 5015/о здійснюється після проведення післятестового консультування на ВІЛінфекцію,
під час якого були обговорені специфічні питання програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.
5. Форма № 5015/о заповнюється у двох примірниках, що підписуються особисто ВІЛінфікованою вагітною,
яка дає згоду на участь у програмі профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антирет
ровірусних препаратів.
Один примірник разом з оригіналом форми № 5011/о "Повідомлення № 1 № ___ про ВІЛінфіковану вагітну"
(далі  форма № 5011/о) надсилається до ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами,
за територіальним принципом на паперових носіях, з дотриманням умов конфіденційності відповідно до законо
давства.
Другий примірник форми № 5015/о залишається у ЗОЗ, де здійснюється нагляд за вагітними, разом з копією фор
ми № 5011/о. Строк зберігання форми № 5015/о відповіда строкам зберігання оригіналу та копії форми № 5011/о.
6. У верхньому лівому куті форми № 5015/о зазначаються найменування міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває ЗОЗ, його
місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій Ук
раїни (ЄДРПОУ).
7. Після заголовка форми № 5015/о зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народжен
ня ВІЛінфікованої вагітної та прізвище, ім'я, по батькові лікаря, який проводив післятестове консультування сто
совно ВІЛінфекції.
8. У кінці форми № 5015/о ставляться підписи ВІЛінфікованої вагітної та лікаря, у присутності якого була за
повнена форма № 5015/о, зазначається дата заповнення форми № 5015/о.

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 501 5/о "Поінформована згода на участь у
програмі профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антиретровірусних препаратів"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1489/21801

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ

_________________
(ɞɚɬɚ)

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

__________________
(ɩɿɞɩɢɫ)

ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 03 ɫɟɪɩɧɹ 2012
ɪɨɤɭ ʋ 612 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ
ɞɢɬɢɧɢ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ» ɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ
ɋɇȱȾ ɧɚ 2009-2013 ɪɨɤɢ».

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ)

ɞɚɸ ɡɝɨɞɭ _____________________________________ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɦɨʀɯ ɬɚ ɦɨɽʀ ɞɢɬɢɧɢ

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ)

ə,
___________________________________________________________________,

Ɂɝɨɞɚ ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612

