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)

«____» _______________ 20____ ɪɨɤɭ

ɞɿɜɱɢɧɤɚ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɞɚɬɚ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

1.6. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ/ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɬɭ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɦɟɪɬɿ:

ɿɧɲɟ____________________________________________________________________________

ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɢɬɢɧɢ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɩɪɢɛɭɬɬɹ
ɡ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ

ɭ ɫɿɦ’ʀ, ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ ɪɨɞɢɱɿɜ

ɩɪɢ ɝɪɭɞɧɨɦɭ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɿ

ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɡ ɿɧɲɨɝɨ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɭ ɫɿɦ’ʀ, ɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɬɚ/ɚɛɨ ɛɚɬɶɤɨɦ

ɯɥɨɩɱɢɤ

ɞɢɬɢɧɚ ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɚ

1.5. Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɽ:

1.4. ɋɬɚɬɶ ɞɢɬɢɧɢ:

1.3. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ

ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɥɨɝɿɜ

1.2. Ƀɦɨɜɿɪɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ ɞɢɬɢɧɢ:

ɧɚɪɨɞɠɟɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ
ɠɿɧɤɨɸ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ

ɉɪɢɱɢɧɚ ɜɡɹɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ
ɧɚɝɥɹɞ:

1.1.

1. ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɚ ɞɢɬɢɧɚ

ȱ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ

(ɧɚɡɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ/ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ)

ɨɛɥɿɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ _________________________________________ ɰɟɧɬɪɿ ɋɇȱȾɭ

______________

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə ʋ 4 ʋ _____
ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɭ ɞɢɬɢɧɭ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɠɿɧɤɨɸ

ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ
ʋ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 501-4/ɨ

ɆȿȾɂɑɇȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱə

ɇɨɦɟɪ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɮɨɪɦɚ ʋ 502-1/ɨ), ɩɿɞ ɹɤɢɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɚ ɞɢɬɢɧɚ

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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ɁɈɁ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɭ ɦɿɫɬɿ

ɭ ɫɟɥɿ

ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ

ɩɨɜɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ

ɍɤɪɚʀɧɢ

ɜɞɨɜɚ

ɲɥɸɛ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ

ɿɧɲɟ
(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ,
ɲɥɸɛ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ

ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ

ɪɨɡɥɭɱɟɧɚ

ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ

(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɤɪɚʀɧɢ)

ɿɧɲɟ (ɜɤɚɡɚɬɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

2.5. ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

ɛɚɡɨɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ

2.4. Ɉɫɜɿɬɚ:

2.3. Ɇɟɲɤɚɽ:

2.2. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɤɚ:

2.1. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ

2. ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɚ ɦɚɬɿɪ
ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɚɬɿɪ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ

ɞɨɦɚ

Ɇɿɫɰɟ ɫɦɟɪɬɿ ɞɢɬɢɧɢ:

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):

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ
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(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɥɨɝɿɜ
(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɨɪɬɿɜ

ɬɟɪɦɿɧ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɬɢɠɧɹɯ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɛ)

ɚ)

ɨɞɧɨɩɥɿɞɧɚ

ɩɥɚɧɨɜɚɧɚ

ɦɚɥɨɜɨɞɞɹ

7. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɨɩɥɿɞɧɢɯ ɜɨɞ:
ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ

ȱȱ ɫɬɭɩɟɧɹ

10-12 ɤɝ

ɛɚɝɚɬɨɜɨɞɞɹ

ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɹ

ɛɿɥɶɲɟ 12 ɤɝ

ɧɿ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

_____________________________________________________________________________________

ɜɿɪɭɫɧɿ ɝɟɩɚɬɢɬɢ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

TORCH-ɿɧɮɟɤɰɿɹ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɿɤɪɨɛɿɨɰɟɧɨɡ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ȱɉɋɒ _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ____________________________________________________________

8. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ:

ȱ ɫɬɭɩɟɧɹ

ɦɟɧɲɟ 10 ɤɝ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɚ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɨɞɿɜ)

ɧɟɩɥɚɧɨɜɚɧɚ

ɬɚɤ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɠɞɟɧɶ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ)

6. Ɂɚɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɥɨɞɚ:

5. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɜɚɝɿɬɧɨʀ:

4. Ɂɚɝɪɨɡɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

3. ȼɚɝɿɬɧɿɫɬɶ:

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ʀɯ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ__________________________________________________________

2. ȼɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɤɨɦ:

ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɬɿɥɶɤɢ
ɩɿɫɥɹɬɟɫɬɨɜɟ

109.2

(ɜɩɢɫɚɬɢ ɤɨɞ)

ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧ
ɹ ɧɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɿɧɲɢɣ ɤɨɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ

ɩɟɪɟɞ- ɬɚ
ɩɿɫɥɹɬɟɫɬɨɜɟ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɨɞɧɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ
ɬɟɫɬɭ ɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ȱɎȺ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɞɜɨɯ ɲɜɢɞɤɢɯ
ɬɟɫɬɿɜ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ɧɿ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

(ɜɩɢɫɚɬɢ ɚɧɬɢɬɿɥɚ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɥɤɿɜ)

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɬɚɤ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

14. ɉɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ

13. Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅɿɧɮɟɤɰɿʀ

ȱȻ

ȱɎȺ

ȱɎȺ

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɿɧɲɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ

12. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

ɇɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ȱɎȺ

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

109.1

10. Ʉɨɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɧɬɢɬɿɥ ɞɨ ȼȱɅ:

ɬɿɥɶɤɢ
ɩɟɪɟɞɬɟɫɬɨɜɟ

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

_____________________________________________________________________________________

1. Ⱦɚɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɟɪɲɨɦɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɞɨ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ
ɜɚɝɿɬɧɢɦɢ:

ɞɚɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɨɛɥɿɤ

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

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

ȱȱ. Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

4

ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ
ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

ɩɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ ɿɧ'ɽɤɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɬɚɤ

ɬɚɤ

ɿɧɲɢɣ

ɧɿ

ɧɿ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɧɟɜɿɞɨɦɨ

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɚ) ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4:

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɤɥ/ɦɤɥ;
(ɰɢɮɪɚɦɢ)

%

ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ
ɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɧɨʀ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

16. ȱɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɜɿɪɭɫɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭ ɦɚɬɟɪɿ:

15.4. ɒɥɹɯ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɚɛɨ ɭɬɨɱɧɸɽɬɶɫɹ

15.3. ȼɿɞ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ

ɭɱɚɫɧɢɰɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɦɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ

ɫɬɚɠ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ

ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ ɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ

15.2. ɉɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɢɣ:

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

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

15.1.2. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

15.1.1. ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚ:

15.1. ɋɬɚɬɟɜɢɣ

15. Ƀɦɨɜɿɪɧɢɣ ɲɥɹɯ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ ɦɚɬɟɪɿ:

ɞɚɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɩɿɞ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ
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ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

ɤɥ/ɦɤɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

%

350-499
ɤɥ/ɦɤɥ CD4

ȱȱ
ɫɬɚɞɿɹ

ɞɚɬɚ ɡɧɹɬɬɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ

ȱȱȱ
ɫɬɚɞɿɹ

IV
ɫɬɚɞɿɹ

ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ

 200 ɤɥ/ɦɤɥ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  15% CD4

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɜɩɟɪɲɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɢɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ (ȼȾɌȻ)
ɞɚɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ

ɚ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɭ

17.3. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ:

 500
ɤɥ/ɦɤɥ CD4

200-349
ɤɥ/ɦɤɥ CD4

ȱ ɫɬɚɞɿɹ ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɚ
ȱ ɫɬɚɞɿɹ ɉȽɅ
17.2. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

ɝɨɫɬɪɢɣ
ɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ

17.1. Ʉɥɿɧɿɱɧɚ ɫɬɚɞɿɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:

17. ɋɬɚɞɿɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɧɨʀ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɛ) ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɚ) ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4:

ɩɟɪɟɞ ɩɨɥɨɝɚɦɢ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɛ) ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

5

ɆȻɌ+

ɥɟɝɟɧɟɜɢɣ

ɆȻɌ-

ɩɨɡɚɥɟɝɟɧɟɜɢɣ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

1

2

3

4

ɧɢɡɶɤɚ

5
6
7
8
(ɡɚɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ «ɯ»)

ɜɢɫɨɤɚ
9

10

11

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ

ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɠɞɟɧɶ
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ)

_______________________________________________________________

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ȺɊɌ
ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

23.1. ɉɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ȺɊɌ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɨɥɨɝɚɯ

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)

_______________________________________________________________

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ
ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ

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

ɿɧɲɿ ɩɪɢɱɢɧɢ____________________________________________________________________

ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ:

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

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

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

20. Ɍɟɪɦɿɧ, ɤɨɥɢ ɛɭɥɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ
ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɚɛɨ ȺɊɌ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɞɜɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)

_______________________________________________________________

ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ

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

18. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ:
________________________________________________________________________________________

ɜ) ɛɚɤɬɟɪɿɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ

ɛ) ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ

7

0.

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨɥɨɝɿɜ

ɭ ɩɨɬɭɠɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ

ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ

ɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɟɫɚɪɿɜ ɪɨɡɬɢɧ
(Ɉ82.0)

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɜɚɝɚ, ɝ
(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɧɿ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

________________________________________________________________________________

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

ɬɚɤ

ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ Ⱥɩɝɚɪ, ɛɚɥɢ
1.1. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɤɪɨɜɿ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɜ ɞɢɬɢɧɢ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɨɥɨɝɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ:

ɡɪɿɫɬ, ɫɦ

1. ɇɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɞɢɬɢɧɚ:

ȱV. Ɇɚɥɸɤɨɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ

____________________________________________________________
____________________________________________________________

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

8. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ):

____________________________________________________________
____________________________________________________________

ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɤɟɫɚɪɿɜ
ɪɨɡɬɢɧ (Ɉ82.1)

7. ȱɧɜɚɡɢɜɧɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɚɦɧɿɨɬɨɦɿɹ, ɟɩɿɡɿɨɬɨɦɿɹ, ɚɤɭɲɟɪɫɶɤɿ ɳɢɩɰɿ, ɿɧɜɚɡɿɣɧɢɣ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɥɨɞɭ, ɿɧɲɿ) ________________________________________________________

6. ɋɚɧɚɰɿɹ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ:

5. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɟɡɜɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ):

ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɿ ɩɨɥɨɝɢ
(O80, Ɉ84.0)

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

ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)____________________________________________

ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɩɨɥɨɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

3. ɍ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨɥɨɝɿɜ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɭ ɜɚɝɿɬɧɭ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɩɨɥɨɝɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ):

2. Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

1. Ɍɟɪɦɿɧ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɥɨɝɚɦɢ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɠɞɟɧɶ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ):

ȱȱȱ. Ⱥɤɭɲɟɪɫɶɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ

8

6

_______________________________________________________________

ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɡ

ɡ

ɡɦɿɲɚɧɟ

ɲɬɭɱɧɟ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɨ

ɞɨ

ɞɨ

ɬɚɤ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɞɧɿɜ/ɦɿɫ.

ɧɿ
ɧɟɜɿɞɨɦɨ

ɞɚɧɿ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɞɚɧɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɞɚɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬ

1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɞɢɬɢɧɢ (ɉɅɊ ȾɇɄ):

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

V. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɬɚ ɤɥɿɧɿɱɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɞɢɬɢɧɢ

__________________________________________________________________________________

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

ɹɤɳɨ ɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɡ ɹɤɨʀ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɥɚɤɬɚɰɿʀ ɜ ɩɨɥɨɝɨɜɨɦɭ
ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ:____________________________________________________________

ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɥɚɤɬɚɰɿʀ ɩɨɪɨɞɿɥɥɿ ɭ ɩɨɥɨɝɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ

ɡ

ɝɪɭɞɧɟ

5. ȼɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ:

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɱɟɪɟɡ ____________ ɝɨɞɢɧ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

4. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɭɪɫɭ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ):

ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

3. Ɇɨɦɟɧɬ ɩɨɱɚɬɤɭ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ɿɧɲɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ)

ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

_______________________________________________________________

2. ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɬɢɧɢ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɫɯɟɦɭ):

ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

ɧɨɦɟɪ
ɡɪɚɡɤɚ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɜɩɢɫɚɬɢ ɚɧɬɢɬɿɥɚ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɿɥɤɿɜ)

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ȱ ɫɬɚɞɿɹ
ɉȽɅ

ȱȱ ɫɬɚɞɿɹ

ȱȱȱ ɫɬɚɞɿɹ

IV ɫɬɚɞɿɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɛ) ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

ɚ) ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4:

ɤɥ/ɦɤɥ;

ɤɨɩɿɣ/ɦɥ;

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

%

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

ȱ ɫɬɚɞɿɹ
ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɚ

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

3. Ⱦɚɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɞɢɬɢɧɿ

ȱȻ

ȱɎȺ

ȱɎȺ

ȱɎȺ

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

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ
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ɨɬɪɢɦɭɽ

ɩɨɬɪɟɛɭɽ

(ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ)

ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ

ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ

(ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɡ __________ ɦɿɫɹɰɿɜ.

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ

(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 501-4/ɨ

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ ɞɨ
Ⱦɍ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɐɟɧɬɪ ɋɇȱȾɭ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ»

Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ ɞɨ
ɦɿɫɶɤɨɝɨ/ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ

(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɋɇȱȾɭ,
Ⱦɍ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɋɇȱȾɭ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ»)

Ɏɨɪɦɚ ʋ 501-4/ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɞɨ ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ:

ɹɤɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ:

7. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɰɢɫɬɧɨʀ
ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ ɤɨɬɪɢɦɚɤɫɨɡɨɥɨɦ:

___________________________________________________________________________________

ɬɚ ɫɯɟɦɭ ȺɊɌ_______________________________________________________________________

ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ȺɊɌ, ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ

6. ȺɊɌ:

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 501-4/ɨ

І. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 5014/о "Повідо
млення № 4 № __ про ВІЛінфіковану дитину, народжену ВІЛінфікованою жінкою" (далі  форма № 5014/о).
1.2. Форму № 5014/о заповнюють особи закладів охорони здоров'я (далі  ЗОЗ), які здійснюють моніторинг заходів
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (далі  ППМД), а саме: Кримського республіканського, обласних, Київсько
го та Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі  регіональні центри СНІДу); міських (об
ласного підпорядкування) центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, (далі  міські центри СНІДу).
1.3. Форму № 5014/о заповнюють на кожну дитину, народжену ВІЛінфікованою жінкою, під час обстеження
якої визначено її позитивний ВІЛстатус методами ранньої та/або серологічної діагностик ВІЛінфекції (далі  ВІЛ
інфікована дитина), незалежно від віку дитини, у якому був встановлений діагноз ВІЛінфекції.
1.4. Форму № 5014/о заповнюють на кожну ВІЛінфіковану дитину, яка постійно проживає в Україні, змінила
місце проживання в межах України або прибула до України з інших країн.
1.5. Після остаточно встановленого діагнозу ВІЛінфекції в дитини копія форми № 5014/о надсилається у 20денний
термін лікарем міського центру СНІДу до регіонального центру СНІДу та у 20денний термін лікарем регіонального цен
тру СНІДу до Державної установи "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України" (далі  ДУ "Ук
раїнський центр СНІДу МОЗ України") з дотриманням умов конфіденційності відповідно до законодавства.
1.6. У разі зміни місця проживання ВІЛінфікованої дитини в межах України лікар міського (регіонального) цен
тру СНІДу повинен надіслати копію форми № 5014/о до міського (регіонального) центру СНІДу, що територіально
знаходиться за місцем вибуття дитини, з відміткою у кінці форми № 5014/о щодо відправлення її до ДУ "Ук
раїнський центр СНІДу МОЗ України".
1.7. Оригінали та копії форми № 5014/о, що знаходяться у міських, регіональних центрах СНІДу та ДУ "Ук
раїнський центр СНІДу МОЗ України", зберігаються протягом 5 років після зняття ВІЛінфікованої дитини з диспан
серного обліку у зв'язку зі зміною місця проживання або смертю дитини.
1.8. Заповнення форми № 5014/о здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в кінці
відповіді, знака "х" та вписування необхідної інформації.
1.9. Форма № 5014/о заповнюється на підставі документації, що ведеться ЗОЗ, які здійснюють диспансерний на
гляд за ВІЛінфікованими особами, проводять скринінгові та верифікаційні дослідження на наявність серологічних
маркерів ВІЛ, заповнюють форми первинної облікової документації щодо моніторингу заходів ППМД.
1.10. У верхньому лівому куті форми № 5014/о зазначаються найменування міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває заклад охорони
здоров'я, його місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром підприємств та ор
ганізацій України (ЄДРПОУ).
1.11. Після заголовка форми № 5014/о зазначається дата її заповнення.
1.12. Далі цифровим способом зазначається номер, під яким ВІЛінфікована дитина обліковується у
Реєстраційній карті ВІЛінфікованої особи (форма первинної облікової документації № 5021/о).

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 5014/о "Повідомлення № 4 № __ про ВІЛінфіковану дитину,
народжену ВІЛінфікованою жінкою"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1488/21800
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3.1. У пункті 1 зазначаються цифровим способом дата взяття матері ВІЛінфікованої дитини під нагляд та термін
вагітності при першому зверненні до ЗОЗ, що здійснює нагляд за вагітними.
Якщо ВІЛінфікована жінка не перебувала на обліку у ЗОЗ з приводу вагітності, зазначаються дата її надходжен
ня до пологового будинку (відділення) із зазначенням терміну вагітності.
3.2. У пункті 2 цифровим способом зазначається, яку за рахунком вагітність мала ВІЛінфікована жінка, зазна
чається кількість пологів та абортів, що вона мала впродовж репродуктивного періоду.
Наводяться дані про кількість дітей, що має матір ВІЛінфікованої дитини, та їх ВІЛстатус (крім дитини, на яку
заповнюється форма № 5014/о).
3.3. У пункті 3 зазначається, чи була планованою вагітність у матері ВІЛінфікованої дитини, а також зазна
чається плідність вагітності. Якщо вагітність у жінки була багатоплідною, то цифровим способом зазначається
кількість плодів.
3.4. У пункті 4 зазначаються дані щодо загрози переривання вагітності.
3.5. У пункті 5 зазначається збільшення маси тіла вагітної.
3.6. У пункті 6 зазначається інформація щодо затримки розвитку плода.
3.7. У пункті 7 зазначаються дані функціонування фетоплацентарної системи.
3.8. У пункті 8 зазначаються наявні супутні захворювання у матері ВІЛінфікованої дитини під час вагітності, а
саме: гінекологічні захворювання, патологічний мікробіоценоз статевих шляхів та інфекції, що передаються стате

ІІІ. Материнські фактори впливу на передачу ВІЛ від матері до дитини

2.1. У пункті 1.1 зазначається причина взяття ВІЛінфікованої дитини на облік у ЗОЗ, де здійснюється диспан
серний нагляд за ВІЛінфікованими особами: дитина, народжена ВІЛінфікованою жінкою у даному регіоні; при
буття дитини з іншого регіону України; прибуття дитини з іншої країни.
2.2. У пункті 1.2 зазначається ймовірний період інфікування ВІЛ дитини, а саме: під час вагітності та/або по
логів, при грудному вигодовуванні, невідомо.
2.3. У пункті 1.3 цифровим способом зазначаються число, місяць та рік народження ВІЛінфікованої дитини.
2.4. У пункті 1.4 зазначається стать дитини.
2.5. У пункті 1.5 зазначається, з ким проживає ВІЛінфікована дитина на момент заповнення форми № 5014/о:
у сім'ї  з матір'ю та/або батьком, під опікою родичів, дитина усиновлена; знаходиться у будинку дитини або медич
ному закладі.Зазначаються інші варіанти місця проживання ВІЛінфікованої дитини.
2.6. У випадку смерті дитини в пункті 1.6 цифровим способом зазначаються дата смерті; заключний клінічний
та патологоанатомічний діагнози; зазначається шифр основного захворювання, що спричинило смерть дитини,
відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я де
сятого перегляду (далі  МКХ10), зазначається місце смерті дитини.
2.7. У пункті 2 зазначаються соціальнодемографічні дані про матір ВІЛінфікованої дитини.
2.8. У пункті 2.1 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік народження матері ВІЛінфікованої ди
тини.
2.9. У пункті 2.2 зазначається, чи є ВІЛінфікована матір громадянкою України. Якщо ні, то зазначається назва
країни, громадянкою (підданою) якої вона є.
2.10. У пункті 2.3 зазначається, де мешкає матір ВІЛінфікованої дитини: у місті чи в селі. Якщо жінка проживає
у селищі міського типу, то зазначається в графі "у місті".
2.11. У пункті 2.4 зазначаються дані щодо освіти матері ВІЛінфікованої дитини.
2.12. У пункті 2.5 зазначається сімейний стан матері ВІЛінфікованої дитини на момент встановлення вагітності.

ІІ. Соціальнодемографічні дані

вим шляхом (ІПСШ), TORCHінфекція, вірусні гепатити В і С, екстрагенітальна патологія.
3.9. У пункті 9 зазначаються відомості про проведення жінці передтестового та післятестового консультування на
ВІЛінфекцію з метою своєчасного здійснення заходів щодо попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.
3.10. У пункті 10 зазначається, до якого з контингентів осіб, обстежених на наявність ВІЛінфекції, належить
матір ВІЛінфікованої дитини:
109.1  обстежена вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності;
109.2  обстежена повторно протягом вагітності після отримання ВІЛнегативного результату при обстеженні за
кодом 109.1.
Якщо ВІЛпозитивний статус жінки встановлено до моменту взяття її на облік у ЗОЗ, що здійснює нагляд за
вагітними, або після пологів, цифровим способом зазначається код обстеження, за яким вона була виявлена.
3.11. У пункті 11 зазначаються методи серологічної діагностики, що використані під час первинного обстежен
ня на наявність ВІЛінфекції (метод ІФА  імуноферментний аналіз, двох швидких тестів, швидкого тесту та ІФА або
іншого алгоритму тестування). Цифровим способом зазначаються дата проведення лабораторного дослідження,
реєстраційний номер зразка.
3.12. У пункті 12 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.
3.13. У пункті 13 зазначається цифровим способом дата встановлення остаточного діагнозу ВІЛінфекції матері
ВІЛінфікованої дитини. Діагноз ВІЛ
інфекції встановлюється на підставі результатів лабораторних досліджень з урахуванням відповідних
епідеміологічних та клінічних даних.
3.14. У пункті 14 зазначаються відомості про перебування матері ВІЛінфікованої дитини під наглядом у ЗОЗ, що
здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами. Якщо зазначається "так", то цифровим способом за
значається дата взяття жінки на облік.
3.15. У підпункті 15.1 пункту 15 зазначається ймовірний шлях інфікування матері, а саме статевий.
3.16. У підпункті 15.1.1 пункту 15 зазначається ВІЛстатус партнера.
3.17. У підпункті 15.1.2 пункту 15 зазначається кількість статевих партнерів під час вагітності.
3.18. У підпункті 15.1.3 пункту 15 зазначається інформація про використання бар'єрних засобів та ефективних
методів контрацепції під час сексуальних контактів у період вагітності. Ймовірний шлях інфікування ВІЛ матері
встановлюється на підставі даних епідеміологічного анамнезу та анамнезу, зазначеного у Реєстраційній карті ВІЛ
інфікованої особи (форма первинної облікової документації № 5021/о).
3.19. У підпункті 15.2 пункту 15 зазначається механізм парентерального зараження ВІЛінфікованої жінки, а са
ме: внаслідок вживання наркотичних речовин ін'єкційним шляхом та інші (при переливанні препаратів або компо
нентів крові, трансплантації донорських органів, тканин, біологічних рідин, інших медичних та немедичних маніпу
ляціях, професійне інфікування).
Зазначається належність матері ВІЛінфікованої дитини до осіб, які активно вживали наркотичні речовини
ін'єкційним шляхом, на момент звернення жінки до ЗОЗ, що здійснює нагляд за вагітними, та впродовж вагітності.
Цифровим способом зазначається стаж вживання ін'єкційних наркотиків. Зазначається, чи є жінка учасницею
програми замісної підтримувальної терапії. Статус активного споживача ін'єкційних наркотиків відповідає стану,
коли особа вживає психоактивні речовини щоденно або вживала протягом останніх 30 днів.
3.20. У підпункті 15.3 пункту 15 зазначається інфікування жінки від ВІЛінфікованої матері.
3.21. У підпункті 15.4 пункту 15 зазначається шлях інфікування: не встановлено або уточнюється.
3.22. У пункті 16 зазначаються дані щодо імунологічного статусу та вірусного навантаження у матері ВІЛінфіко
ваної дитини на момент першого обстеження у ЗОЗ, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими осо
бами, під час вагітності та перед пологами, зазначаються дати проведених досліджень.
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4.1. У пункті 1 зазначається термін завершення вагітності пологами.
4.2. У пункті 2 зазначається цифровим способом дата завершення вагітності.
4.3. У пункті 3 зазначається період пологів, у якому ВІЛінфіковану вагітну доставлено у пологовий будинок
(відділення). Якщо жінка відмовилася від госпіталізації, зазначається, з якої причини.
4.4. У пункті 4 зазначається спосіб розродження за шифрами МКХ10: через природні пологові шляхи (O80,
О84.0); шляхом елективного кесаревого розтину (О82.0); шляхом термінового кесаревого розтину (О82.1).
4.5. У пункті 5 цифровим способом зазначається тривалість безводного періоду пологів.
4.6. У пункті 6 зазначається, чи проводилась санація пологових шляхів під час пологів.
4.7. У пункті 7 зазначаються інвазивні втручання, що були під час пологів, такі як амніотомія, епізіотомія, аку

ІV. Акушерські фактори впливу на передачу ВІЛ від матері до дитини

3.23. Пунктом 17 визначається стадія розвитку ВІЛінфекції у матері, що визначається лікаремінфекціоністом.
Інформація надається на момент першого обстеження жінки у ЗОЗ, де здійснюється диспансерне спостереження за
ВІЛінфікованими особами, під час вагітності.
3.24. У підпункті 17.1 пункту 17 зазначається клінічна стадія ВІЛінфекції.
3.25. У підпункті 17.2 пункту 17 зазначається ступінь імуносупресії при ВІЛінфекції.
3.26. У підпункті 17.3 пункту 17 зазначається випадок туберкульозу: вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ)
або повторний випадок, що включає рецидив, перерване лікування, невдале лікування, переведений та інші випад
ки. Цифровим способом зазначаються дати встановлення та зняття діагнозу туберкульозу, локалізація туберкуль
озного процесу (легеневий, позалегеневий) та наявність бактеріовиділення за результатами бактеріологічного
дослідження (МБТ+, МБТ).
3.27. У пункті 18 зазначається вживання жінкою неін'єкційних наркотичних речовин під час вагітності.
3.28. У пункті 19 зазначається схема антиретровірусного профілактичного лікування (далі  АРВпрофілактика),
що призначена матері ВІЛінфікованої дитини 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.
3.29. У пункті 20 зазначається цифровим способом термін (у тижнях вагітності), коли була розпочата АРВ
профілактика або АРТ. Якщо АРТ була розпочата до вагітності, зазначається "до вагітності".
3.30. У пункті 21 зазначається тривалість проведеного курсу АРВпрофілактики у тижнях під час вагітності. Як
що профілактичне лікування проведено тільки під час пологів, зазначається відповідний пункт.
3.31. У пункті 22 зазначається ступінь прихильності матері ВІЛінфікованої дитини до АРВпрофілактики та АРТ
під час вагітності: висока, прихильність понад 95 %; низька, прихильність 95 % та менше. Якщо прихильність до АРВ
профілактики та АРТ у вагітної була низька, зазначаються її причини за кодами: 1  активне (систематичне) зловжи
вання 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.
Якщо існують декілька причин низької прихильності до АРВпрофілактики та АРТ, зазначаються всі причини.
3.32. У пункті 23 зазначається схема АРВпрофілактики під час пологів із зазначенням препаратів, що були ви
користані у відповідній схемі: продовження АРВпрофілактики, що була розпочата впродовж вагітності; АРВ
профілактика тільки в пологах; продовження АРТ за станом здоров'я. Якщо профілактичне лікування під час по
логів жінка не отримувала, зазначається, з якої причини.
3.33. У підпункті 23.1 пункту 23 зазначається продовження АРТ ВІЛінфікованою жінкою після пологів

6.1. У пункті 1 зазначаються результати та дати проведених досліджень щодо визначення у зразках крові дити
ни генетичного матеріалу вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції (далі  ПЛР ДНК).
6.2. У пункті 2 зазначаються результати серологічної діагностики, що були використані під час підтвердження
діагнозу ВІЛінфекції у дитини; цифровим способом наводяться дати проведення досліджень та реєстраційні но
мери зразків.
6.3. У пункті 3 цифровим способом зазначається дата остаточно встановленого діагнозу ВІЛінфекції у дитини.
6.4. У пункті 4 зазначається клінічна стадія ВІЛінфекції на момент встановлення діагнозу ВІЛінфекції дитині
відповідно до Клінічного протоколу з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛасоційованих захворювань у
ВІЛінфікованих та хворих на СНІД дітей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 07 квітня 2006
року № 206.

VІ. Лабораторне та клінічне підтвердження діагнозу ВІЛінфекції у дитини

5.1. У пункті 1 зазначаються довжина тіла (у сантиметрах) та маса тіла (у грамах) ВІЛінфікованої дитини, оцінка
за шкалою Апгар у балах.
5.2. У підпункті 1.1 пункту 1 зазначається інформація про обстеження дитини на наявність ВІЛінфекції одра
зу після народження у пологовому будинку (відділенні). Якщо відмічається "ні", зазначається, з якої причини об
стеження не було проведено.
5.3. У пункті 2 зазначається схема АРВпрофілактики, що проведена дитині, із зазначенням препаратів, які бу
ли використані у відповідній схемі: одним препаратом; трьома препаратами.
Якщо дитина отримала АРВпрофілактику за іншим алгоритмом, зазначаються використані препарати. Якщо
профілактичне лікування дитина не отримувала, зазначається, з якої причини.
5.4. У пункті 3 зазначається момент початку АРВпрофілактики дитини: одразу після народження або цифровим
способом зазначається, через скільки годин після народження вона була розпочата.
5.5. У пункті 4 цифровим способом зазначається тривалість курсу АРВпрофілактики за кількістю днів, що отри
мала ВІЛінфікована дитина.
5.6. У пункті 5 зазначаються вид вигодовування ВІЛінфікованої дитини та його тривалість: грудне, змішане,
штучне.
Якщо вигодовування дитини здійснювалося при застосуванні різних видів вигодовування, зазначається окремо
тривалість кожного виду вигодовування.
Зазначається, чи проводилося медикаментозне припинення лактації породіллі у пологовому будинку. Якщо вка
зується відповідь "ні", зазначаються, з якої причини лактація не була припинена.
5.7. У пункті 6 перелічуються ускладнення періоду новонародженості за шифрами МКХ10: Р00  Р96: затримка
внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР), розлади дихальної та серцевосудинної систем, гематологічні порушення,
неонатальна енцефалопатія, інфекційні хвороби, абстинентний синдром, зазначаються інші стани та захворюван
ня дитини.

V. Малюкові фактори впливу на передачу ВІЛ від матері до дитини

шерські щипці, інвазійний моніторинг плода, інші втручання.
4.8. У пункті 8 цифровим способом зазначається тривалість пологів у годинах.
4.9. У пункті 9 перелічуються ускладнення вагітності та пологів за шифрами МКХ10: О00О79, О95О99  неви
ношування, гестоз, передчасне відшарування плаценти, аномалії пологової діяльності, кровотечі під час вагітності
або в пологах, інші ускладнення.
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6.5. У пункті 5 зазначаються дані щодо імунологічного статусу та вірусного навантаження у ВІЛінфікованої ди
тина на момент встановлення їй діагнозу ВІЛінфекції, дата проведених досліджень.
6.6. У пункті 6 зазначається, чи отримує, потребує або не потребує антиретровірусну терапію ВІЛінфікована ди
тини. Якщо дитина отримує АРТ, то зазначаються дата початку лікування та схема АРТ.
6.7. У пункті 7 зазначаються дані щодо проведення профілактики пневмоцистної пневмонії котримаксозолом.
Якщо профілактика була проведена, то зазначається, у якому віці дитини (у місяцях) вона була розпочата.
6.8. У пункті 8 зазначається додаткова інформація про ВІЛінфіковану дитину, що не відображена у формі №
5014/о, але є важливою для оцінки факторів, що сприяли передачі ВІЛ від матері до дитини; зазначають
ся найменування регіонального (міського) центру СНІДу, на адресу якого направляється форма № 5014/о, та дата
її відправлення; зазначаються дата направлення форми № 5014/о до ДУ "Український центр СНІДу МОЗ України";
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та номер контактного телефону лікаря, який заповнив форму № 5014/о,
ставиться його підпис.

ɞɨ 20 ɥɸɬɨɝɨ

ɞɨ 1 ɥɸɬɨɝɨ

ɞɨ 15 ɫɿɱɧɹ

Ɍɟɪɦɿɧɢ
ɩɨɞɚɧɧɹ

ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɡ Ⱦɟɪɠɫɬɚɬɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ

03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ
ʋ 612

ɇɚɤɚɡ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ

Ɏɨɪɦɚ ʋ 63
(ɪɿɱɧɚ)

Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ

(ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɨɛɥɚɫɬɶ/Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ, ɪɚɣɨɧ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɜɭɥɢɰɹ/
ɩɪɨɜɭɥɨɤ, ɩɥɨɳɚ ɬɨɳɨ)
__________________________________________________________________________________________________________
(ɧɨɦɟɪ ɛɭɞɢɧɤɭ/ɤɨɪɩɭɫɭ, ɧɨɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪɢ/ɨɮɿɫɭ)

Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ:
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ __________________________________________________________________
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ _______________________________________________________________

3.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ
«ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɩɨɞɚɽ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɨ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ/ɋɇȱȾɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ

2. Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ, ɨɛɥɚɫɧɿ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɿ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɜɟɞɟɧɿ ɡɜɿɬɢ ɞɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ».

1. Ɇɿɫɶɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ,
ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɰɟɧɬɪɢ ɋɇȱȾɭ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ,
ɤɚɛɿɧɟɬɢ
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɯɜɨɪɢɦɢ ɧɚ ɋɇȱȾ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɜɿɬɢ
ɞɨ
Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ,
ɨɛɥɚɫɧɢɯ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ.

ɉɨɞɚɸɬɶ

ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ
ɡɚ 20 ______ ɪɿɤ

Ɂ ɜ ɿ ɬ ɧ ɿ ɫ ɬ ɶ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ`ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
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1.4

1.5
ɭ ɩɨɥɨɝɚɯ

1.6

1.3

ɩɿɫɥɹ 26 ɬɢɠɧɿɜ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ

1.2

ɜɿɞ 12 ɞɨ 26 ɬɢɠɧɿɜ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɧɨ

1.1

ɞɨ 12 ɬɢɠɧɿɜ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

1.0

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ
ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɹɤ ɧɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
(ɪɹɞɨɤ 2.0 + ɪɹɞɨɤ 3.0 ɝɪɚɮɢ 1 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)
ɡ ɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ:
ɞɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

Ȼ

1

ɍ ɬ.ɱ. ɡ ɜɩɟɪɲɟ ɜ
ɠɢɬɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
2
ɍɫɶɨɝɨ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɹɤɢɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɞɬɟɫɬɨɜɟ ɬɚ ɩɿɫɥɹɬɟɫɬɨɜɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

2.0

3.0

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ ȼȱɅ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

1.4
ɿɧɲɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɤɚɡɚɬɢ)

ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ
(ɧɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ)

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1002

1.3
ɨɞɧɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɬɟɫɬɭ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ȼȱɅ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɹɤɿ ɧɟ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɁɈɁ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ (ɡ ɪɹɞɤɚ 2.0)

1.1

1.2
ɞɜɨɯ ɲɜɢɞɤɢɯ ɬɟɫɬɿɜ

1.0

4.0

1

ɍɫɶɨɝɨ

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɤɪɢɧɿɧɝɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɚɪɤɟɪɢ ȼȱɅ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ:
ȱɎȺ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1001
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɡ ȼȱɅ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63

3

2

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63

Ɋɨɡɞɿɥ ȱ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1000

Ɉɛɥɿɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ
ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

ɍɫɶɨɝɨ

Ⱥ

Ȼ

1

ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɞɨ ɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɪɨɤɭ ɬɚ ɡɚɜɚɝɿɬɧɿɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɍɡɹɬɨ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɡ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ (ɡ ɪɹɞɤɚ 3.0)
ɡ ɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɹɤɿ ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ ȼȱɅ (ɡ ɪɹɞɤɚ 3.1):
ɫɬɚɬɟɜɢɦ ɲɥɹɯɨɦ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿɧ`ɽɤɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ
ɡ ɧɢɯ:
ɚɤɬɢɜɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɿɧ’ɽɤɰɿɣɧɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɦɿɫɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɿɣ ɬɟɪɚɩɿʀ
ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ ɿɧɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ
ɲɥɹɯ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
Ɂɧɹɬɨ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ
(ɿɡ ɫɭɦɢ ɪɹɞɤɿɜ 1.0 + 2.0 + 3.0)
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ ɡɜ`ɹɡɤɭ:
ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ
ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ
ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ ɩɨɥɨɝɚɦɢ ɬɚ ɚɛɨɪɬɚɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɡ ɧɢɯ:
ɩɨɥɨɝɚɦɢ
ɚɛɨɪɬɚɦɢ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ

1.0

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɢ:
ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ
ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ

Ɂ ɝɪɚɮɢ 1
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɫɨɛɢ ɜɿɤɨɦ, ɜɤɥɸɱɧɨ
ɞɨ 19 ɪɨɤɿɜ
20 – 24 ɪɨɤɢ
25 ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɿ
2
3
4

ɦɟɲɤɚɧɤɢ
ɦɿɫɬɚ
5

ɦɟɲɤɚɧɤɢ
ɫɟɥɚ
6

2.0
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
3.1.4
4.0
4.1
4.2
4.3
5.0
5.1
5.2
6.0
6.1
6.2

11

12
3.1
3.2
3.3

4.0

ɜɩɟɪɲɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɢɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɨɦ
ɥɟɝɟɧɟɜɢɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɨɦ
ɛɚɤɬɟɪɿɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɆȻɌ+
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ȼȱɅ ɭ ɩɥɚɡɦɿ ɤɪɨɜɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

1.5.7
1.6

ɿɧɲɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ

ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ

3.0

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɡ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
ɡ ɧɢɯ ɠɿɧɨɤ ɡ:

1.5.5

2.4

1.5.6

2.3
 200 ɤɥ/ɦɤɥ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  15% CD4-ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ

ɟɤɫɬɪɚɝɟɧɿɬɚɥɶɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ

2.2

ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɿɪɭɫɨɦ ɝɟɩɚɬɢɬɭ ɋ

1.5.4

ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɟɤɰɿʀ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɿɪɭɫɨɦ ɝɟɩɚɬɢɬɭ ȼ

1.5.2.1

ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɢɮɿɥɿɫ
1.5.3

1.5.2

ȱɉɋɒ, ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɿɤɪɨɛɿɨɰɟɧɨɡɢ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ

TORCH-ɿɧɮɟɤɰɿɹ

1.5.1

ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ

2.0

1.6

200-349 CD4-ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ

1.5

ɽ ɫɭɩɭɬɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

1.5

2.1

ȱV ɤɥɿɧɿɱɧɭ ɫɬɚɞɿɸ

1.4

ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

1.4

350-499 ɤɥ/ɦɤɥ CD4-ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ

ȱȱȱ ɤɥɿɧɿɱɧɭ ɫɬɚɞɿɸ

1.3.6

ɿɧɲɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

1.3

1.2

1.1

1.0

Ȼ

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɝɿɬɧɢɯ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ CD4-ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
ɡ ɧɢɯ ɦɚɥɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɿʀ:
 500 ɤɥ/ɦɤɥ CD4-ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ

ȱȱ ɤɥɿɧɿɱɧɭ ɫɬɚɞɿɸ

ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:

ȱ ɤɥɿɧɿɱɧɭ ɫɬɚɞɿɸ, ɉȽɅ

1.3.4

ȱ ɤɥɿɧɿɱɧɭ ɫɬɚɞɿɸ, ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɭ

ɡ ɧɢɯ ɦɚɥɢ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ:
ɝɨɫɬɪɢɣ ɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ

1.3.5

1.3.3

ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɥɨɞɚ (ȱ-ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿ)

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɹɤ ɧɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
(ɪɹɞɨɤ 2.0 + ɪɹɞɨɤ 3.0 ɝɪɚɮɢ 1 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)

ɩɨɡɚɦɚɬɤɨɜɚ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ

1.3.2

ɧɢɡɶɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɜɚɝɿɬɧɨʀ (ɦɟɧɲɟ 7-9 ɤɝ)

1

1

ɍɫɶɨɝɨ

ɍ ɬ.ɱ. ɡ
ɜɩɟɪɲɟ
ɜ ɠɢɬɬɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
2

ɋɬɚɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ,
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
(ɧɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ)

ɦɚɥɨɜɨɞɞɹ (ɦɟɧɲɟ 0,5 ɥ ɧɚɜɤɨɥɨɩɥɿɞɧɢɯ ɜɨɞ)

1.3.1

ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:

ɽ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

1.3

1.2

ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

ɡ ɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ:

1.1

1.0

Ȼ

ɪɹɞɤɚ

ɍɫɶɨɝɨ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1004

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1003
ɇɨɦɟɪ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63

5
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63

ɡ ɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ

ɡ ɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0):

ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ ɩɨɥɨɝɚɦɢ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɉɟɪɟɛɿɝ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ

4

13

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ ɩɨɥɨɝɚɦɢ
ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ (ɪɹɞɨɤ 1.0 ɝɪɚɮɢ 1 ɬɚɛɥɢɰɿ 1003)
ɡ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɚɤɭɲɟɪɫɶɤɢɣ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪ:
ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɥɨɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɩɨɥɨɝɿɜ
ɭ ɩɨɬɭɠɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɥɨɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɢɥɨɫɹ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0):
ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨ (ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɨɥɨɝɨɜɿ ɲɥɹɯɢ)
ɲɥɹɯɨɦ ɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɫɚɪɟɜɨɝɨ ɪɨɡɬɢɧɭ
ɲɥɹɯɨɦ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɤɟɫɚɪɟɜɨɝɨ ɪɨɡɬɢɧɭ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɪɨɞɠɟɧɧɹ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɟɡɜɨɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɥɨɝɿɜ ɬɪɢɜɚɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0):
ɞɨ 4 ɝɨɞɢɧ ɜɤɥɸɱɧɨ
ɩɨɧɚɞ 4 ɝɨɞɢɧɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɟɡɜɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɥɨɝɿɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɨɥɨɝɢ ɬɪɢɜɚɥɢ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0):
ɞɨ 12 ɝɨɞɢɧ ɜɤɥɸɱɧɨ
ɩɨɧɚɞ 12 ɝɨɞɢɧ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɨɥɨɝɿɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɚɧɚɰɿɹ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɚɧɚɰɿɸ ɩɨɥɨɝɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɿɧɜɚɡɢɜɧɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɿɧɜɚɡɢɜɧɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ ɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦɢ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɉɟɪɟɛɿɝ ɩɨɥɨɝɿɜ ɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

1.10
1.11
1.12

1.6
1.7
1.8
1.9

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.0

1

ɍɫɶɨɝɨ

1

ɍɫɶɨɝɨ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2001

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.1

1.0

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ ɩɨɥɨɝɚɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹɦ
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɡ ɧɢɯ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ:
ɩɨɥɨɝɚɦɢ (ɪɹɞɨɤ 1.0 ɝɪɚɮɢ 1 ɬɚɛɥɢɰɿ 1003)
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɢɦɢ (ɡ 22 ɞɨ 37 ɬɢɠɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɧɨ)
ɭ ɫɬɪɨɤ (ɡ 38 ɞɨ 42 ɬɢɠɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɧɨ)
ɡɚɩɿɡɧɿɥɢɦɢ (ɩɿɫɥɹ 42-ɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ)
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɨɥɨɝɿɜ
ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɧɹɦ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɦ ɚɛɨɪɬɨɦ
ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɚɛɨɪɬɨɦ ɭ ɬɟɪɦɿɧ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 12 ɬɢɠɧɿɜ ɜɤɥɸɱɧɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɚɛɨɪɬɨɦ ɭ ɬɟɪɦɿɧ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 12 ɞɨ 22 ɬɢɠɧɿɜ ɜɤɥɸɱɧɨ
ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɚɛɨɪɬɭ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɚɛɨɪɬɿɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ ɡ ɩɨɡɚɦɚɬɤɨɜɨɸ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2000

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63

Ɋɨɡɞɿɥ ȱȱ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɞɿɥɶ ɬɚ ɩɨɪɨɞɿɥɶ

6
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63

6.0
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ȺɊɌ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ȺɊɌ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ

1

ɍɫɶɨɝɨ

* Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɪɹɞɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɯɟɦ ȺɊȼ-ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.

7.0

5.0

4.1
4.2
4.3

3.2.2
3.3*
4.0

3.2.1

3.2

3.1.1
3.1.1.1*
3.1.2
3.1.2.1*
3.1.3
3.1.3.1*

3.1

3.0

2.0

1.0

Ȼ

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɤɭɪɫ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ȺɊɌ

ɜɚɝɿɬɧɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɡ ɧɢɯ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊɌ:
ɜɩɟɪɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ȺɊɌ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ
ɞɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ ɞɥɹ ɪɹɞɤɿɜ 3.2.1 ɿ 3.2.2 (ɜɤɚɡɚɬɢ)
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɨɝɿɜ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜɚɝɿɬɧɢɦ, ɹɤɿ ɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɨɥɨɝɚɯ

ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɜɚɝɿɬɧɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɡ ɧɢɯ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ:
ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ
ɜɤɚɡɚɬɢ:
ɞɜɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ:
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ):
ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ):

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ
ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ ɩɨɥɨɝɚɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
(ɪɹɞɨɤ 1.0 ɝɪɚɮɢ 1 ɬɚɛɥɢɰɿ 1003)
ɡ ɧɢɯ:
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ȺɊɌ ɞɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɨɝɿɜ
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɚɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɋȱɇ
ɧɚ ɁɉɌ
2
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14
2.0
3.0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5.1*
1.2
1.3
1.4

1.1

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ
1.0

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɩɪɨ ɹɤɢɯ ɽ
ɞɚɧɿ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɪɹɞɤɚɯ 2.1 – 2.9 (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
ɡ ɪɹɞɤɚ 2.0:
ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ
ɦɟɪɬɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ
ɡ ɪɹɞɤɚ 2.0 ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɜ:
ɡ ɨɞɧɨɩɥɿɞɧɨɸ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ
ɡ ɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɨɸ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ
ɡ ɪɹɞɤɚ 2.1:
ɯɥɨɩɱɢɤɢ
ɞɿɜɱɚɬɤɚ
ɡ ɪɹɞɤɚ 2.1:
ɧɟɞɨɧɨɲɟɧɿ ɞɿɬɢ
ɧɟɡɪɿɥɿ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɿ
ɞɿɬɢ ɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨɫɬɿ (28 ɞɿɛ ɠɢɬɬɹ)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɩɪɨ ɹɤɢɯ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɪɹɞɤɚɯ 2.1 – 2.9 (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ⱦɿɬɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ
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Ɋɨɡɞɿɥ ȱV. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ
ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

* Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɪɹɞɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɯɟɦ ȺɊȼ-ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ.

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɡ ɧɢɯ:
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɜɧɢɣ ɤɭɪɫ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ:
ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ, 7-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ, 28-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, 7-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, 28-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ
ɿɧɲɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ):
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɤɭɪɫ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɤɭɪɫ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.1 + 1.2):
ɭ ɩɟɪɲɭ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɛɢ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
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Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ
ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ
ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɭ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
ɡ ɧɢɯ:
ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ȾɇɄ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɞɜɨɪɚɡɨɜɨ
ɬɪɢɪɚɡɨɜɨ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɊɅ ɊɇɄ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ȾɇɄ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.1)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ɊɇɄ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.2)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɡɪɚɡɤɢ ɤɪɨɜɿ ɹɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ
ȾɇɄ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɢɯ 2-ɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.1)
ɡ ɧɢɯ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ:
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ/ɿɧɲɟ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɟ, ɹɤɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɡ ɧɢɯ:
ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ȱɎȺ ɬɚ ȱȻ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ȱɎȺ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ ɿ ɫɬɚɪɲɟ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ
ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭ
ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 5.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɦ ɭ ɩɟɪɲɿ 2 ɦɿɫɹɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɩɧɟɜɦɨɰɢɫɬɧɨʀ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ ɤɨɬɪɢɦɚɤɫɨɡɨɥɨɦ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
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2

Ɍɚɛɥɢɰɹ 4002
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ,
ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɤɨɬɪɢɦɚɤɫɨɡɨɥɨɦ

ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ:
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɿɧɲɟ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɦɨɥɨɱɧɿ ɫɭɦɿɲɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ, ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɪɨɰɿ
(ɪɹɞɨɤ 1.0 ɝɪɚɮɢ 1 ɬɚɛɥɢɰɿ 3001)
ɡ ɧɢɯ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ:
ɬɿɥɶɤɢ ɝɪɭɞɧɟ
ɡɦɿɲɚɧɟ (ɝɪɭɞɧɟ ɬɚ ɲɬɭɱɧɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ)
ɬɿɥɶɤɢ ɲɬɭɱɧɟ
ɡɚɦɿɧɚ ɝɪɭɞɧɨɝɨ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɬɭɱɧɟ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ȼɢɞ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4003
Ⱦɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ
ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
Ⱥ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɧɢɯ:
ɞɿɬɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ
ɍɡɹɬɨ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɧɢɯ:
ɞɿɬɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ
Ɂɧɹɬɨ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɬɟɣ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ ɡɜ`ɹɡɤɭ:
ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ
ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ

Ɂ ɝɪɚɮɢ 1 ɞɿɬɢ ɜɿɤɨɦ, ɜɤɥɸɱɧɨ

ɍɫɶɨɝɨ
ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ
2

1

Ȼ
1.0

4-10 ɪɨɤɿɜ
3

11-14 ɪɨɤɿɜ
4

15-17 ɪɨɤɿɜ
5

1.1
2.0
2.1
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0

ɉɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɧɢɯ:
ɞɿɬɢ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
(ɡ ɪɹɞɤɚ 4.0)
ɡ ɧɢɯ:
ɭ ȱ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɚ
ɭ ȱ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɉȽɅ
ɭ ȱȱ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ
ɭ ȱȱȱ ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ
ɭ ȱV ɤɥɿɧɿɱɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ȺɊɌ (ɡ ɪɹɞɤɚ 5.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ CD4-ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 5.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ȼȱɅ ɭ ɩɥɚɡɦɿ ɤɪɨɜɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 5.0)

4.1
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.0
7.0
8.0
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ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
Ⱥ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɬɟɣ
(ɪɹɞɨɤ 5.0 ɝɪɚɮ 1-5 ɬɚɛɥɢɰɿ 4003)
ɡ ɧɢɯ ɩɪɨɠɢɜɚɽ:
ɭ ɫɿɦ’ʀ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɬɚ/ɚɛɨ ɛɚɬɶɤɨɦ
ɭ ɫɿɦ’ʀ, ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ ɪɨɞɢɱɿɜ
ɞɢɬɢɧɚ ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɚ
ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɢɬɢɧɢ
ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɿɧɲɟ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɚɬɶɤɢ ɦɚɸɬɶ ȱȱȱ-ȱV ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
(ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

ɍɫɶɨɝɨ

Ȼ

1

Ɍɚɛɥɢɰɹ 4004

Ɂ ɝɪɚɮɢ 1 ɞɿɬɢ ɜɿɤɨɦ, ɜɤɥɸɱɧɨ
ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ
2

4 -10 ɪɨɤɿɜ
3

11-14 ɪɨɤɿɜ
4

15-17 ɪɨɤɿɜ
5

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0

_____________ _______ ɪɨɤɭ
_______________________
(ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɩɢɫɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ)

Ɇ.ɉ.

______________________________
(ɉ.ȱ.Ȼ.)

_______________________
(ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɩɢɫɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ)

.

______________________________
(ɉ.ȱ.Ȼ.)

ɬɟɥɟɮɨɧ: ___________________________________
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ: ______________________________________________
Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ
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І. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 63 (річна) "Профілактика передачі ВІЛ
від матері до дитини за 20____ рік" (далі  форма № 63).
1.2. Форму № 63 заповнюють особи закладів охорони здоров'я (далі  ЗОЗ), які здійснюють моніторинг заходів
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (далі  ППМД), а саме: Державної установи "Український центр
профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України" (далі  ДУ "Український центр СНІДу
МОЗ України"); Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів
профілактики і боротьби зі СНІДом (далі  регіональні центри СНІДу); міських (обласного підпорядкування)
центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, (далі  міські 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. З метою підвищення достовірності
даних звіту за рішенням територіальних органів управління охорони здоров'я форма № 63 може бути заповнена
на рівні міст та районів.
1.3. Форму № 63 заповнюють на підставі документації, що ведеться ЗОЗ, які здійснюють диспансерний нагляд
за ВІЛінфікованими особами; проводять скринінгові та верифікаційні дослідження на наявність серологічних
маркерів ВІЛ; заповнюють форми первинної облікової документації щодо моніторингу заходів ППМД.
1.4. Усі графи та рядки форми № 63 мають бути заповнені, за винятком тих, де проставлено знак "х". У разі
відсутності даних ставиться "0" (цифра нуль).
1.5. У кінці форми № 63 обов'язково зазначаються дата її заповнення, прізвище, ім'я, по батькові керівника
закладу, де заповнювалася форма № 63, ставиться його підпис. Підпис керівника має бути завірений печаткою
закладу. Також зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, факс та електронна адреса лікаря,
який заповнив форму № 63.
1.6. Лікар міського центру СНІДу надсилає форму № 63 до регіонального центру СНІДу до 15 січня наступного
за звітним періодом року на паперових носіях та електронною поштою.
1.7. Лікар регіонального центру СНІДу надсилає форму № 63 до ДУ "Український центр СНІДу МОЗ України" до
1 лютого наступного за звітним періодом року на паперових носіях та електронною поштою.
1.8. Відповідальна особа ДУ "Український центр СНІДу МОЗ України" подає узагальнений звіт за формою № 63
до Державної служби України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань, Міністерства охорони здоров'я України до 20 лютого наступного за звітним періодом року на
паперових носіях та електронною поштою.
1.9. Оригінали та копії форми № 63 зберігаються у ДУ "Український центр СНІДу МОЗ України", регіональних
та міських центрах СНІДу протягом 3 років.
1.10. У нижній частині титульної сторінки форми № 63 зазначаються найменування та повна поштова адреса
респондента (закладу), що її заповнив, та код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ).

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 63 (річна)
"Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 20___ рік"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1490/21802

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

2.1. Заповнення таблиці 1000 "Облік офіційно зареєстрованих ВІЛінфікованих вагітних у закладах охорони
здоров'я, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами".
2.1.1. У таблиці 1000 зазначаються дані про офіційно зареєстрованих ВІЛінфікованих вагітних, які
перебувають під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, та
на яких заповнено форму первинної облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих
осіб".
Вагітні з ВІЛпозитивним статусом, встановленим у жіночій консультації та родопомічних закладах, які не
перебувають під диспансерним наглядом з приводу ВІЛінфекції в регіональних, міських центрах СНІДу та інших
ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, не зазначаються у таблиці 1000.
2.1.2. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, які перебували під наглядом у ЗОЗ, що
здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, на початок звітного року.
2.1.3. У рядку 2.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок, які перебували під наглядом у ЗОЗ, що
здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, до звітного року та завагітніли у
звітному році.
2.1.4. У рядку 3.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, взятих під нагляд у ЗОЗ, що здійснюють
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, протягом звітного року. У даному рядку
зазначаються ВІЛінфіковані вагітні, які прибули з інших регіонів України та інших країн, які стали на облік у
зв'язку з ВІЛінфекцією, незалежно від моменту встановлення їм ВІЛстатусу, а також ВІЛінфіковані вагітні з
уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛінфекції, які проживають у даному регіоні.
2.1.5. У рядку 3.1 із загальної кількості ВІЛінфікованих вагітних, взятих під нагляд протягом звітного року
(рядок 3.0), зазначається кількість жінок з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛінфекції.
2.1.6. У рядках 3.1.1  3.1.4 загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних, взятих вперше під нагляд протягом
звітного року, розподіляється за шляхами інфікування ВІЛ.
2.1.7. У рядку 3.1.2.1 зазначається кількість вагітних зі статусом активного споживача наркотиків (далі 
активний СІН) на момент звернення до жіночої консультації та під час вагітності. Статус активного СІН відповідає
стану, коли особа вживає психоактивні речовини щоденно або вживала протягом останніх 30 днів.
2.1.8. У рядку 3.1.2.2 зазначається кількість вагітних, які перебувають у програмі замісної підтримувальної
терапії (далі  ЗПТ).
2.1.9. У рядку 4.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок, яких знято з обліку протягом звітного року у
ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, незалежно від стану завершення
вагітності у звітному році.
2.1.10. У рядках 4.1  4.3 кількість ВІЛінфікованих жінок з рядка 4.0 розподіляється за причинами зняття з
обліку: у зв'язку зі зміною місця проживання, смертю та з інших причин.
2.1.11. У рядку 5.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилась пологами та
абортами у звітному році, та які залишилися на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛ
інфікованими особами.
2.1.12. У рядках 5.1  5.2 кількість ВІЛінфікованих жінок з рядка 5.0 розподіляється на кількість жінок, у яких
вагітність завершилась у звітному році пологами (рядок 5.1) та абортами (рядок 5.2) відповідно.
2.1.13. У рядку 6.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, які перебувають під наглядом у ЗОЗ, що
здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, на кінець звітного року.
2.1.14. У рядках 6.1  6.2 кількість ВІЛінфікованих вагітних, які перебувають під наглядом на кінець звітного
року, розподіляється за репродуктивними планами: народжувати дитину (рядок 6.1) або перервати вагітність
(рядок 6.2).
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2.1.15. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних.
2.1.16. У графах 2  4 загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних розподіляється за віковими групами: до 19
років включно (19 років 11 місяців і 29 днів), 2024 роки включно (20  24 роки 11 місяців і 29 днів), 25 років і
старші.
2.1.17. У графах 5 і 6 загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних розподіляється за місцем їх проживання:
мешканки міста та мешканки села.
2.1.18. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1000)
Дані рядка 3.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 за кожною з граф.
Дані рядка 4.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 4.1  4.3 за кожною з граф.
Дані рядка 5.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 5.1 і 5.2 за кожною з граф.
Дані рядка 6.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 6.1 і 6.2 за кожною з граф.
Дані графи 1 мають дорівнювати підсумку граф 2  4 за кожним із рядків.
Дані графи 1 мають дорівнювати підсумку граф 5 і 6 за кожним із рядків.
Підсумок рядків 5.0 і 6.0 має збігатися з даними рядка 1.0 плюс підсумок рядків 2.0 і 3.0 мінус дані рядка 4.0
за графою 1 (усього).
Підсумок рядків 2.0 і 3.0 графи 1 таблиці 1000 має збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1002 та з
даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1004.
Дані рядка 3.1 графи 1 таблиці 1000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 1002 та з даними
рядка 1.0 графи 2 таблиці 1004.
2.2. Заповнення таблиці 1001 "Консультування і тестування вагітних з ВІЛпозитивним статусом".
2.2.1. У таблиці 1001 зазначаються дані про вагітних, у яких вперше в житті у звітному році були отримані
позитивні результати при проведенні первинних (скринінгових) та підтверджувальних (верифікаційних)
досліджень на серологічні маркери ВІЛ.
2.2.2. У рядку 1.0 зазначається кількість вагітних, у яких вперше в житті у звітному році при проведенні
скринінгових дослідженнь були виявлені серологічні маркери ВІЛ.
2.2.3. У рядках 1.1  1.4 кількість вагітних з рядка 1.0 розподіляється за алгоритмами проведення скринінгових
досліджень.
2.2.4. У рядку 2.0 зазначається кількість вагітних, у яких підтверджено наявність серологічних маркерів ВІЛ
методами серологічної діагностики (імуноферментний аналіз, імунний блот).
2.2.5. У рядку 3.0 зазначається кількість ВІЛпозитивних вагітних, яким було проведено передтестове та
післятестове консультування на ВІЛінфекцію.
2.2.6. У рядку 4.0 зазначається кількість вагітних з встановленим ВІЛпозитивним статусом у звітному році при
проведенні верифікаційних досліджень, які не перебувають на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне
спостереження за ВІЛінфікованими особами.
2.2.7. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛпозитивних вагітних.
2.2.8. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1001)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.4 за графою 1.
Дані рядка 2.0 можуть бути меншими за дані рядка 1.0 або збігатися з ними.
2.3. Заповнення таблиці 1002 "Встановлення діагнозу ВІЛінфекції залежно від терміну вагітності у ВІЛ
інфікованих вагітних, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров'я, що здійснюють диспансерне
спостереження за ВІЛінфікованими особами (нові випадки вагітності у звітному році)".
2.3.1. У таблиці 1002 зазначаються дані про офіційно зареєстрованих
ВІЛінфікованих жінок, які
протягом звітного року обліковувалися як нові випадки вагітності незалежно від строку взяття під диспансерний
нагляд у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, та на яких заповнено
форму первинної облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб".

2.3.2. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, які протягом звітного року обліковувалися
як нові випадки вагітності.
2.3.3. У рядках 1.1  1.6 кількість ВІЛінфікованих вагітних з рядка 1.0 розподіляється за періодом
встановлення ВІЛпозитивного статусу: до вагітності, до 12 тижнів вагітності, з 12 до 26 тижнів вагітності
включно, після 26 тижнів вагітності, у пологах та після пологів.
2.3.4. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних, які протягом звітного року
обліковувалися як нові випадки вагітності.
2.3.5. У графі 2 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних з вперше в житті встановленим діагнозом
ВІЛінфекції.
2.3.6. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1002)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.6 за графою 1.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 1002 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1004 та з підсумком
рядків 2.0 і 3.0 графи 1 таблиці 1000.
Дані рядка 1.0 графи 2 таблиці 1002 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 1004 та з даними
рядка 3.1 графи 1 таблиці 1000.
2.4. Заповнення таблиці 1003 "Перебіг вагітності у ВІЛінфікованих жінок".
2.4.1. У таблиці 1003 зазначаються дані про ВІЛінфікованих вагітних, у яких вагітність завершилася пологами
у звітному році, незалежно від перебування на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛ
інфікованими особами. Тобто, у даній таблиці зазначаються також жінки, на яких не заповнена форма первинної
облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб".
2.4.2. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася
пологами у звітному році.
2.4.3. У рядку 1.1 зазначається кількість жінок, у яких вагітність була планованою, у рядку 1.2  кількість жінок,
про яких відсутні дані щодо планування вагітності.
2.4.4. У рядку 1.3 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок з ускладненнями вагітності за шифрами О00
 О39 Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого
перегляду (далі  МКХ10).
2.4.5. У рядках 1.3.1  1.3.6 зазначається кількість кожного виду ускладнень, тобто декілька ускладнень
можуть враховуватися в однієї жінки.
2.4.6. У рядку 1.4 зазначається кількість жінок, про яких відсутні дані щодо ускладнення вагітності.
2.4.7. У рядку 1.5 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних із супутньою патологією.
2.4.8. У рядках 1.5.1  1.5.7 зазначається кількість кожного виду супутньої патології, тобто декілька супутніх
патологій можуть враховуватися в однієї жінки.
2.4.9. У рядку 1.5.1 зазначається кількість гінекологічних захворювань.
2.4.10. У рядку 1.5.2 зазначається кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом, патологічних
мікробіоценозів статевих шляхів.
2.4.11. У рядку 1.5.2.1 зазначається кількість жінок, у яких під час вагітності виявлено серологічні маркери
збудника сифілісу.
2.4.12. У рядку 1.5.3 зазначається кількість ТОRCHінфекцій.
2.4.13. У рядку 1.5.4 зазначається кількість жінок, у яких під час вагітності виявлено маркери інфікування
вірусом гепатиту В.
2.4.14. У рядку 1.5.5 зазначається кількість жінок, у яких під час вагітності виявлено маркери інфікування
вірусом гепатиту С.
2.4.15. У рядку 1.5.6 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних з екстрагенітальною патологією.
2.4.16. У рядку 1.5.7 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, які мають інші супутні патології.
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2.4.17. У рядку 1.6 зазначається кількість жінок, про яких відсутні дані щодо супутньої патології.
2.4.18. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних.
2.4.19. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1003)
Підсумок даних рядків 1.3.1  1.3.6 може бути більшим за дані рядка 1.3 або збігатися з ними.
Підсумок даних рядків 1.5.1  1.5.7 може бути більшим за дані рядка 1.5 або збігатися з ними.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 1003 мають збігатися з даними рядка 1.1 графи 1 таблиці 2000, з даними рядка
1.0 графи 1 таблиці 2001 та з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 3000.
2.5. Заповнення таблиці 1004 "Стадії ВІЛінфекції у жінок, які перебувають на обліку у закладах охорони
здоров'я, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, на момент першого
обстеження у закладі під час вагітності (нові випадки вагітності у звітному році)".
2.5.1. У таблиці 1004 зазначаються дані про офіційно зареєстрованих
ВІЛінфікованих жінок, які
протягом звітного року обліковувалися як нові випадки вагітності незалежно від строку взяття під диспансерний
нагляд у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, та на яких заповнено
форму первинної облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб".
2.5.2. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, які протягом звітного року обліковувалися
як нові випадки вагітності.
2.5.3. У рядках 1.1  1.6 кількість ВІЛінфікованих вагітних з рядка 1.0 розподіляється за клінічною
класифікацією 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 Міністерства охорони здоров'я України від 12 липня 2010 року № 551.
2.5.4. У рядку 2.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, яким було проведено дослідження щодо
визначення абсолютної або відносної кількості CD4лімфоцитів.
2.5.5. У рядках 2.1  2.4 кількість ВІЛінфікованих вагітних з рядка 2.0 розподіляється за ступенем
імуносупресії при ВІЛінфекції за визначенням ВООЗ відповідно до Додатка 2, таблиці 19 Клінічного протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛінфекції для дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 12 липня 2010 року № 551.
2.5.6. У рядку 3.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних з встановленим діагнозом туберкульозу.
2.5.7. У рядках 3.1  3.3 із числа ВІЛінфікованих вагітних з встановленим діагнозом туберкульозу
зазначається кількість жінок з вперше діагностованим туберкульозом (рядок 3.1), легеневим туберкульозом
(рядок 3.2), бактеріовиділенням МБТ+ (рядок 3.3).
2.5.8. У рядку 4.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних, яким було проведено дослідження щодо
визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові.
2.5.9. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних, які протягом звітного року
обліковувалися як нові випадки вагітності.
2.5.10. У графі 2 зазначається кількість ВІЛінфікованих вагітних з вперше в житті встановленим діагнозом
ВІЛінфекції.
2.5.11. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1004)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.6 за кожною з граф.
Дані рядка 2.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.1  2.4 за кожною з граф.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 1004 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1002 та з підсумком
рядків 2.0 і 3.0 графи 1 таблиці 1000.
Дані рядка 1.0 графи 2 таблиці 1004 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 1002 та з даними
рядка 3.1 графи 1 таблиці 1000.

3.1. Заповнення таблиці 2000 "Завершення вагітності у ВІЛінфікованих жінок".
3.1.1. У таблиці 2000 зазначаються дані про ВІЛінфікованих вагітних, у яких вагітність завершилася пологами
та абортами у звітному році, незалежно від перебування на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне
спостереження за ВІЛінфікованими особами. Тобто, у даній таблиці зазначаються також жінки, на яких не
заповнена форма первинної облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб".
3.1.2. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася пологами та
перериванням вагітності у звітному році.
3.1.3. У рядку 1.1 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася пологами.
3.1.4. У рядках 1.1.1  1.1.3 кількість ВІЛінфікованих вагітних, у яких вагітність завершилася пологами,
розподіляється за термінами початку пологової діяльності: передчасні, у строк (своєчасні), запізнілі.
3.1.5. У рядку 1.1.4 зазначається кількість жінок, про яких відсутні дані щодо термінів завершення пологів.
3.1.6. У рядку 1.2 зазначається кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася перериванням.
3.1.7. У рядках 1.2.1  1.2.4 кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася перериванням,
розподіляється за видами абортів відповідно до МКХ10.
3.1.8. У рядку 1.2.5 зазначається кількість жінок, про яких відсутні дані щодо термінів та видів абортів.
3.1.9. У рядку 1.3 зазначається кількість жінок з позаматковою вагітністю.
3.1.10 У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних.
3.1.11. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 2000)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.3 за графою 1.
Дані рядка 1.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1.1  1.1.4 за графою 1.
Дані рядка 1.2 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.2.1  1.2.5 за графою 1.
Дані рядка 1.1 графи 1 таблиці 2000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1003, з даними рядка
1.0 графи 1 таблиці 2001 та з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 3000.
3.2. Заповнення таблиці 2001 "Перебіг пологів у ВІЛінфікованих жінок"
3.2.1. У таблиці 2001 зазначаються дані про ВІЛінфікованих вагітних, у яких вагітність завершилася пологами
у звітному році, незалежно від перебування на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛ
інфікованими особами. Тобто, у даній таблиці зазначаються також жінки, на яких не заповнена форма первинної
облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб".
3.2.2. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася
пологами у звітному році.
3.2.3. У рядках 1.1  1.4 кількість ВІЛінфікованих роділь розподіляється за термінами надходження в
пологовий будинок (відділення): до початку пологової діяльності, у першому пологовому періоді, у потужному
періоді та після народження дитини.
3.2.4. У рядку 1.5 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані про терміни
надходження в пологовий будинок (відділення).
3.2.5. У рядках 1.6  1.8 кількість ВІЛінфікованих роділь розподіляється за способами розродження
відповідно до МКХ10: через природні пологові шляхи; елективний кесарів розтин; терміновий кесарів розтин.
3.2.6. У рядку 1.9 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані щодо способів
розродження.
3.2.7. У рядках 1.10 і 1.11 кількість ВІЛінфікованих роділь розподіляється за термінами безводного періоду
пологів: до 4 годин включно та понад 4 години.
3.2.8. У рядку 1.12 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані про терміни
безводного періоду пологів.

IІІ. Заповнення розділу ІІ. Відомості про ВІЛінфікованих роділь та породіль
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4.1. Заповнення таблиці 3000 "АРВпрофілактика під час вагітності та пологів".
4.1.1. У таблиці 3000 зазначаються дані про ВІЛінфікованих вагітних, у яких вагітність завершилася пологами
у звітному році, незалежно від перебування на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛ
інфікованими особами. Тобто, у даній таблиці зазначаються також жінки, на яких не заповнена форма первинної
облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб".
4.1.2. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих жінок, у яких вагітність завершилася
пологами у звітному році.
4.1.3. У рядку 2.0 зазначається кількість вагітних, які отримували антиретровірусную терапію (далі  АРТ) за
станом здоров'я до вагітності.
4.1.4. У рядку 3.0 зазначається кількість вагітних, які отримали профілактичний курс АРВпрепаратами (далі 
АРВпрофілактика) під час вагітності.
4.1.5. У рядку 3.1 зазначається кількість вагітних, які отримали АРВпрофілактику під час вагітності та не
потребують АРТ за станом здоров'я.
4.1.6. У рядках 3.1.1  3.1.3 кількість ВІЛінфікованих вагітних з рядка 3.1 розподіляється за алгоритмами
призначення АРВпрофілактики: профілактика проводилася одним, двома, трьома препаратами, із зазначенням
відповідних схем антиретровірусних препаратів (далі  АРВпрепаратів).
4.1.7. У рядку 3.2 зазначається кількість вагітних, які отримали АРВпрофілактику під час вагітності та
потребують АРТ за станом здоров'я.
4.1.8. У рядку 3.2.1 зазначається кількість вагітних, яким АРТ призначена вперше під час вагітності.
4.1.9. У рядку 3.2.2 зазначається кількість вагітних, які продовжують АРТ під час вагітності, що розпочата до
вагітності.

ІV. Заповнення розділу ІІІ. Антиретровірусна профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини

3.2.9. У рядках 1.13 і 1.14 кількість ВІЛінфікованих роділь розподіляється за термінами тривалості пологів:
до 12 годин включно та понад 12 годин.
3.2.10. У рядку 1.15 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані про терміни
тривалості пологів.
3.2.11. У рядку 1.16 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, яким проводилась санація пологових
шляхів, у рядку 1.17  кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані щодо проведення санації
пологових шляхів.
3.2.12. У рядку 1.18 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, у яких були інвазивні втручання під час
пологів, у рядку 1.19  кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані щодо інвазивних втручань під час
пологів.
3.2.13. У рядку 1.20 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь з ускладненнями пологів за шифрами О40
О79, О95О99 МКХ10, а саме: передчасне відшарування плаценти, аномалії пологової діяльності, кровотечі під
час пологів, інші.
3.2.14. У рядку 1.21 зазначається кількість ВІЛінфікованих роділь, про яких відсутні дані про ускладнення
пологів.
3.2.15. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих роділь.
3.2.16. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 2001)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумкам даних рядків 1.1  1.5; 1.6  1.9; 1.10  1.12; 1.13  1.15 за графою 1.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 2001 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1003, з даними рядка
1.1 графи 1 таблиці 2000 та з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 3000.

4.1.10. У рядку 3.3 кількість вагітних з рядка 3.2 розподіляється за схемами АРВпрепаратів.
4.1.11. У рядку 4.0 зазначається загальна кількість вагітних, які отримали АРВпрофілактику під час пологів.
4.1.12. У рядках 4.1  4.3 кількість жінок з рядка 4.0 розподіляється за відомостями щодо алгоритмів та
термінів проведення АРВпрофілактики під час пологів, а саме: продовження АРВпрофілактики вагітним, які не
потребують АРТ за станом здоров'я; продовження АРТ за станом здоров'я; проведення АРВпрофілактики тільки
у пологах.
4.1.13. У рядку 5.0 зазначається кількість вагітних, які не отримали курс АРВпрофілактики та АРТ за станом
здоров'я.
4.1.14. У рядку 6.0 зазначається кількість вагітних, про яких відсутні дані щодо проведення АРВпрофілактики
та отримання АРТ за станом здоров'я.
4.1.15. У рядку 7.0 зазначається кількість вагітних, які продовжують АРТ за станом здоров'я після пологів.
4.1.16. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛінфікованих вагітних.
4.1.17. У графі 2 зазначається кількість жінок, які є активними СІН.
4.1.18. У графі 3 зазначається кількість вагітних, які перебувають на ЗПТ.
4.1.19. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 3000)
Дані рядка 3.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.1 і 3.2 за кожною графою.
Дані рядка 3.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.1.1  3.1.3 за кожною графою.
Дані рядка 3.2 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.2.1 і 3.2.2 за кожною графою.
Дані рядка 4.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 4.1  4.3 за кожною графою.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 3000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 1003, з даними рядка
1.1 графи 1 таблиці 2000 та з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 2001.
4.2. Заповнення таблиці 3001 "АРВпрофілактика у новонароджених".
4.2.1. У таблиці 3001 зазначається інформація стосовно живонароджених дітей, які були народжені ВІЛ
інфікованими жінками у звітному році, незалежно від їхнього перебування під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами.
4.2.2. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками у
звітному році.
4.2.3. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей, які отримали АРВпрофілактику.
4.2.4. У рядках 1.1.1  1.1.5 кількість дітей, які отримали АРВпрофілактику, розподіляється за схемами АРВ
препаратів.
4.2.5. У рядку 1.2 зазначається кількість дітей, які отримали неповний курс АРВпрофілактики.
4.2.6. У рядку 1.3 зазначається кількість дітей, які не отримали АРВпрофілактику.
4.2.7. У рядку 1.4 зазначається кількість дітей, про яких відсутні дані щодо отримання АРВпрофілактики.
4.2.8. У рядках 2.0 та 3.0 зазначається кількість дітей, у яких АРВпрофілактика розпочата у першу добу після
народження та після першої доби життя дитини.
4.2.9. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками.
4.2.10. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 3001)
Дані рядка 1.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1.1  1.1.5 за графою 1.
Підсумок даних рядків 2.0 і 3.0 має дорівнювати підсумку даних рядків 1.1 і 1.2.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 3001 мають збігатися з даними рядка 2.1 графи 1 таблиці 4000 та з даними
рядка 1.0 графи 1 таблиці 4001.
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5.1. Заповнення таблиці 4000 "Діти, народжені ВІЛінфікованими жінками".
5.1.1. У таблиці 4000 зазначається інформація про дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками у
звітному році, незалежно від їхнього
перебування під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне
спостереження за ВІЛінфікованими особами.
5.1.2. У рядку 2.0 зазначається загальна кількість дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками у
звітному році, та про яких є дані, що зазначені у рядках 2.1  2.9.
5.1.3. У рядках 2.1 та 2.2 зазначається кількість живонароджених та мертвонароджених дітей, які були
народжені ВІЛінфікованими жінками.
5.1.4. У рядках 2.3 та 2.4 кількість дітей, які були народжені ВІЛінфікованими вагітними у звітному році,
розподіляється за кількістю народжених дітей в однієї матері: одна дитина, більше однієї дитини (двійня, трійня
тощо).
5.1.5. У рядках 2.5 та 2.6 зазначається кількість народжених ВІЛінфікованими жінками хлопчиків та дівчаток.
5.1.6. У рядках 2.7  2.9 зазначається кількість народжених недоношених, незрілих дітей та дітей з
ускладненнями в періоді новонародженості (28 діб життя) за шифрами Р00  Р96 МКХ10, а саме: затримка
внутрішньоутробного розвитку, розлади дихальної та серцевосудинної систем, гематологічні порушення,
неонатальна енцефалопатія, інфекційні хвороби, абстинентний синдром, інші стани та захворювання дитини.
5.1.7. У рядку 3.0 зазначається кількість дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками у звітному році,
про яких відсутні дані, що зазначені у рядках 2.1  2.9 на кінець звітного року.
5.1.8. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками.
5.1.9. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 4000)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.0 і 3.0 за графою 1.
Дані рядка 2.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.1 і 2.2; 2.3 і 2.4; 2.5 і 2.6; 2.7  2.9 за графою 1.
Дані рядка 2.1 графи 1 таблиці 4000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 3001 та з даними
рядка 1.0 графи 1 таблиці 4001.
5.2. Заповнення таблиці 4001 "Вид вигодовування дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками".
5.2.1. У таблиці 4001 надається інформація стосовно живонароджених дітей, які були народжені ВІЛ
інфікованими жінками у звітному році, незалежно від їхнього перебування під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами.
5.2.2. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками у
звітному році.
5.2.3. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей, які вигодовувалися тільки грудним молоком матері.
5.2.4. У рядку 1.2 зазначається кількість дітей, які отримують догодовування замінниками грудного молока на
тлі грудного вигодовування, тобто перебувають на змішаному вигодовуванні.
5.2.5. У рядку 1.3 зазначається кількість дітей, які одразу після народження перебували тільки на штучному
вигодовуванні.
5.2.6. Якщо дитина спочатку вигодовувалася грудним молоком, а потім штучними молочними сумішами, то у
рядку 1.4 зазначається кількість таких дітей.
5.2.7. У рядку 1.5 зазначається кількість дітей, про яких відсутні дані щодо способу вигодовування.
5.2.8. У рядку 2.0 зазначається кількість дітей, які отримували адаптовані молочні суміші у звітному році.
5.2.9. У рядках 2.1  2.4 кількість дітей, які отримували адаптовані молочні суміші, розподіляється за
відомостями про джерела фінансування молочних сумішей: за рахунок місцевого, державного бюджетів та за
рахунок гуманітарної допомоги або інших джерел фінансування.

V. Заповнення розділу ІV. Відомості про дітей, які перебувають
під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров'я

5.2.10. У графі 1 зазначається кількість дітей, які народжені у звітному році.
5.2.11. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 4001)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.5 за графою 1.
Дані рядка 2.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.1 2.4 за графою 1.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 4001 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 3001 та з даними
рядка 2.1 графи 1 таблиці 4000.
5.3. Заповнення таблиці 4002 "Діагностика ВІЛінфекції у дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, та
профілактика котримаксозолом".
5.3.1. У таблиці 4002 надається інформація про дітей, які були народжені ВІЛінфікованими жінками, яким
уточнювався діагноз ВІЛінфекції методами ранньої та серологічної діагностики у звітному році.
5.3.2. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей, які підлягали обстеженню за віком методом ПЛР з метою
уточнення ВІЛстатусу у звітному році.
5.3.3. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей, яким здійснено дослідження щодо визначення у зразках крові
дитини генетичного матеріалу вірусу методом ПЛР ДНК.
5.3.4. У рядках 1.1.1  1.1.3 кількість дітей з рядка 1.1 розподіляється за кількістю проведених обстежень
методом ПЛР ДНК: одноразове, дворазове, триразове.
5.3.5. У рядку 1.2 зазначається кількість дітей, яким здійснено визначення вірусного навантаження ВІЛ у
плазмі крові (ПРЛ РНК).
5.3.6. У рядку 1.3 зазначається кількість дітей, яким не здійснено обстеження методом полімеразно
ланцюгової реакції з метою уточнення ВІЛстатусу.
5.3.7. У рядку 2.0 зазначається кількість дітей, яким встановлено діагноз ВІЛінфекції при проведенні
дослідження методом ПЛР ДНК.
5.3.8. У рядку 3.0 зазначається кількість дітей, яким встановлено діагноз ВІЛінфекції при проведенні
дослідження методом ПЛР РНК (визначення вірусного навантаження ВІЛ).
5.3.9. У рядку 4.0 зазначається кількість дітей, зразки крові яких досліджувалися методом ПЛР ДНК протягом
перших 2х місяців від народження.
5.3.10. У рядках 4.1  4.3 кількість дітей з рядка 4.0 розподіляється за результатом останнього проведеного
дослідження: позитивний, негативний, невизначений або інше (відбракування зразків лабораторією).
5.3.11. У рядку 5.0 зазначається кількість дітей віком 18 місяців і старше, які обстежені з метою уточнення
ВІЛстатусу методами серологічної діагностики ВІЛінфекції у звітному році.
5.3.12. У рядках 5.1, 5.2 кількість дітей розподіляється за алгоритмами обстеження методами серологічної
діагностики ВІЛінфекції: обстежені методами ІФА та ІБ або тільки методом ІФА.
5.3.13. У рядку 6.0 зазначається кількість дітей віком 18 місяців і старше, яким остаточно встановлено діагноз
ВІЛінфекції методами серологічної діагностики ВІЛінфекції.
5.3.14. У рядку 7.0 зазначається кількість дітей, яким у перші 2 місяці розпочато профілактику пневмоцистної
пневмонії котримаксазолом.
5.3.15. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, яким
уточнюється ВІЛстатус.
5.3.16. У графі 2 зазначається кількість дітей, які народжені у звітному році.
5.3.17. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 4002)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.3 за кожною з граф.
Дані рядка 1.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1.1 1.1.3 за кожною з граф.
Дані рядка 4.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 4.1  4.3 за кожною з граф.
Дані рядка 5.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 5.1 і 5.2 за кожною з граф.
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5.4. Заповнення таблиці 4003 "Діти, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров'я, що здійснюють
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами".
5.4.1. У таблиці 4003 зазначаються дані про дітей, віком до 18 років (17 років 11 місяців 29 днів), які
перебувають під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами, та
на яких заповнено форму первинної облікової документації № 5021/о "Реєстраційна карта ВІЛінфікованих
осіб", у тому числі в таблиці зазначаються діти, у яких діагноз ВІЛінфекції знаходиться у стадії підтвердження.
5.4.2. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей віком до 18 років, які перебували під наглядом на початок
звітного року.
5.4.3. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, з рядка 1.0.
5.4.4. У рядку 2.0 зазначається загальна кількість дітей віком до 18 років, яких узято під диспансерний нагляд
протягом звітного року.
5.4.5. У рядку 2.1 зазначається кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, з рядка 2.0.
5.4.6. У рядку 3.0 зазначається загальна кількість дітей віком до 18 років, яких знято з обліку протягом звітного
року.
5.4.7. У рядках 3.1  3.4 кількість дітей розподіляється за причинами зняття з обліку: у зв'язку з відсутністю
ВІЛінфекції, зміною місця проживання, смертю та з інших причин.
5.4.8. У рядку 4.0 зазначається кількість дітей віком до 18 років, які перебувають під диспансерним наглядом
на кінець звітного року.
5.4.9. У рядку 4.1 зазначається кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками з рядка 4.0.
5.4.10. У рядку 5.0 зазначається кількість дітей з встановленим діагнозом ВІЛінфекції.
5.4.11. У рядках 5.1  5.5 кількість ВІЛінфікованих дітей розподіляється за клінічними стадіями ВІЛінфекції
на кінець звітного періоду відповідно до Клінічного протоколу з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ
асоційованих захворювань у ВІЛінфікованих та хворих на СНІД дітей, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 07 квітня 2006 року № 206.
5.4.12. У рядку 6.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих дітей до 18 років, які отримують АРТ.
5.4.13. У рядку 7.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих дітей, у яких була визначена абсолютна або
відносна кількість CD4лімфоцитів.
5.4.14. У рядку 8.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих дітей, яким було проведено дослідження щодо
визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові.
5.4.15. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, які перебувають під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами.
5.4.16. У графах 2  5 загальна кількість дітей розподіляється за віковими групами: до 3 років включно (3 роки
11 місяців 29 днів), 410 років включно (4  10 років 11 місяців 29 днів), 1114 років включно (11  14 років 11
місяців 29 днів), 1517 років включно (15  17 років 11 місяців 29 днів).
5.4.17. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 4003)
Дані рядка 3.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.1  3.4 за кожною з граф.
Дані рядка 5.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 5.1  5.5 за кожною з граф.
Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 2  5 за кожним із рядків.
Дані рядка 4.0 мають збігатися з даними рядка 1.0 плюс дані рядка 2.0 мінус дані рядка 3.0 за графою 1.
Дані рядка 5.0 граф 1  5 таблиці 4003 мають збігатися з даними рядка 1.0 граф 1  5 таблиці 4004.
5.5. Заповнення таблиці 4004 "Соціальний стан ВІЛінфікованих дітей, які перебувають на обліку у закладах
охорони здоров'я, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами".
Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М.К. Хобзей

5.5.1. У таблиці 4004 зазначаються дані про офіційно зареєстрованих ВІЛінфікованих дітей віком до 18 років
(17 років 11 місяців 29 днів), які перебувають під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за
ВІЛінфікованими особами, та на яких заповнена форма первинної облікової документації № 5021/о
"Реєстраційна карта ВІЛінфікованих осіб" на кінець звітного року.
5.5.2. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛінфікованих дітей віком до 18 років, які перебувають під
диспансерним наглядом у ЗОЗ, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛінфікованими особами, на кінець
звітного року.
5.5.3. У рядках 1.1  1.6 кількість дітей, які перебувають під наглядом на кінець звітного року, розподіляється
за відомостями про проживання дитини у сім'ї, будинку дитини, закладі охорони здоров'я, іншому місці
перебування Діти, про яких відсутні такі відомості, зазначаються у рядку 1.7.
5.5.4. У рядку 2.0 зазначається кількість дітей, у яких батьки мають ІІІІV клінічні стадії ВІЛінфекції на кінець
звітного року.
5.5.5. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, які перебувають під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють
диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами.
5.5.6. У графах 2  5 загальна кількість дітей розподіляється за віковими групами: до 3 років включно (3 роки
11 місяців 29 днів), 410 років включно (4  10 років 11 місяців 29 днів), 1114 років включно (11  14 років 11
місяців 29 днів), 1517 років включно (15  17 років 11 місяців 29 днів).
5.5.7. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 4004)
Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1  1.7 за кожною з граф.
Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 2  5 за кожним із рядків.
Дані рядка 1.0 граф 1  5 таблиці 4004 мають збігатися з даними рядка 5.0 граф 1  5 таблиці 4003.
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(ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɨɛɥɚɫɬɶ/Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ, ɪɚɣɨɧ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɜɭɥɢɰɹ/
ɩɪɨɜɭɥɨɤ, ɩɥɨɳɚ ɬɨɳɨ)
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(ɧɨɦɟɪ ɛɭɞɢɧɤɭ/ɤɨɪɩɭɫɭ, ɧɨɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪɢ/ɨɮɿɫɭ)

Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ:
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3.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ
«ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɩɨɞɚɽ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɨ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ/ɋɇȱȾɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ

2. Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ, ɨɛɥɚɫɧɿ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɿ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɜɟɞɟɧɿ ɡɜɿɬɢ ɞɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ».

1. Ɇɿɫɶɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ,
ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɰɟɧɬɪɢ ɋɇȱȾɭ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ,
ɤɚɛɿɧɟɬɢ
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɯɜɨɪɢɦɢ ɧɚ ɋɇȱȾ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɜɿɬɢ
ɞɨ
Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ,
ɨɛɥɚɫɧɢɯ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ.

ɉɨɞɚɸɬɶ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ
ɡɚ 20 ______ ɪɿɤ

Ɂ ɜ ɿ ɬ ɧ ɿ ɫ ɬ ɶ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ`ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
03 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 612
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1.1

2.0

1.3
1.4
1.5

1.2

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.0

1

ɍɫɶɨɝɨ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɯ ɡɧɹɬɨ ɡ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ (ɪɹɞɨɤ 1.2 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)
ɡ ɧɢɯ ɞɿɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ȼȱɅ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ:
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɧɧɶɨʀ (ɉɅɊ ȾɇɄ) ɬɚ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ (ȱɎȺ, ȱȻ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤ
ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ȱɎȺ, ȱȻ)
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢ (ɯɢɛɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ȱɎȺ ɬɚ/ɚɛɨ ȱȻ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

1.1
1.2
1.3

1.0

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ

1

ɍɫɶɨɝɨ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1002
Ⱦɿɬɢ, ɹɤɢɯ ɡɧɹɬɨ ɡ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
(ɪɹɞɨɤ 1.1 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)
ɡ ɧɢɯ ɞɿɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ:
ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɧɧɶɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ( ɉɅɊ ȾɇɄ)
ɦɟɬɨɞɨɦ ɉɅɊ ɊɇɄ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɧɧɶɨʀ (ɉɅɊ ȾɇɄ) ɬɚ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ (ȱɎȺ, ȱȻ) ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤ
ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɟɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ȱɎȺ, ȱȻ)
ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɩɨɦɟɪɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1001

ɏ

ɏ

ɏ
ɏ

ɏ

3

ɑɉɆȾ,
%

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1000
ɍ ɬ.ɱ.
ɦɟɲɤɚɧɰɿ
ɿɧɲɨɝɨ
ɪɟɝɿɨɧɭ
2

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ

ɍɫɶɨɝɨ

Ⱦɿɬɢ, ɹɤɢɦ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ

Ʉɨɝɨɪɬɚ ɞɿɬɟɣ ɡɜɿɬɧɨɝɨ (ɩɨɡɚɦɢɧɭɥɨɝɨ) ɪɨɤɭ
ɡ ɧɢɯ:
ɞɿɬɢ ɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɞɿɚɝɧɨɡɨɦ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
ɞɿɬɢ, ɹɤɢɯ ɡɧɹɬɨ ɡ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ
ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ
ɞɿɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɪɬɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɞɿɬɢ
ɠɢɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɦɟɪɥɢ ɡ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ
ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɨɦ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɧɚ
1 ɥɢɩɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

Ȼ

Ⱥ

1.0

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ʉɨɝɨɪɬɚ ɞɿɬɟɣ ɡɜɿɬɧɨɝɨ (ɩɨɡɚɦɢɧɭɥɨɝɨ) ɪɨɤɭ

Ɋɨɡɞɿɥ ȱ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ (ɑɉɆȾ) ɭ ____________ ɪɨɰɿ

2

23

1.1
1.2
1.3

1.0

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ

Ⱥ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɨɦ
(ɪɹɞɤɢ 1.1 + 1.2 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)
ɡ ɧɢɯ ɞɿɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿ:
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ
ɞɜɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ
ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊɌ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ/ȺɊɌ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɹɦ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ/ȺɊɌ (ɪɹɞɨɤ 1.1+ ɪɹɞɨɤ 1.2)
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ:
ɞɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ȺɊɌ)
ɭ ȱ ɬɪɢɦɟɫɬɪɿ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ȱȱ ɬɪɢɦɟɫɬɪɿ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ȱȱȱ ɬɪɢɦɟɫɬɪɿ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɭ ɩɨɥɨɝɚɯ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ
ɡɞɿɣɫɧɢɥɨɫɹ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0):
ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨ
ɲɥɹɯɨɦ ɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɫɚɪɟɜɨɝɨ ɪɨɡɬɢɧɭ
ɲɥɹɯɨɦ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɤɟɫɚɪɟɜɨɝɨ ɪɨɡɬɢɧɭ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɿ ɹɤɢɯ ɦɚɥɢ ȱȱȱ-ȱV ɤɥɿɧɿɱɧɿ
ɫɬɚɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɥɨɝɿɜ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɋȱɇ
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɠɿɧɨɱɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɧɚ ɁɉɌ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɠɿɧɨɱɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ (ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

8.0

7.0

6.0

3.0
4.0
5.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3

1.1

1.0

Ȼ

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ
ɞɿɬɢ
2

ɍɫɶɨɝɨ
1

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2000

1

ɍɫɶɨɝɨ

ɞɿɬɢ ɡ
ȼȱɅ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
ɫɬɚɬɭɫɨɦ
3

Ɂ ɝɪɚɮɢ 1

Ɇɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ

Ɋɨɡɞɿɥ ȱȱ. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
(ɪɹɞɨɤ 1.3 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɿɧɲɿ ɩɪɢɱɢɧɢ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1003
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Ⱦɿɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɚɝɧɨɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ

3

1.2
1.3

ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ

3.0
ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɛɢ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ

7.0
ɡɚɦɿɧɚ ɝɪɭɞɧɨɝɨ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɲɬɭɱɧɟ

5.0
6.0

ɡɦɿɲɚɧɟ (ɝɪɭɞɧɟ ɬɚ ɲɬɭɱɧɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ)
ɬɿɥɶɤɢ ɲɬɭɱɧɟ

4.0
ɬɿɥɶɤɢ ɝɪɭɞɧɟ

(ɡ ɪɹɞɤɚ 1.0)

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ

2.0
ɭ ɩɟɪɲɭ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ

ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ (ɡ ɪɹɞɤɿɜ 1.1 + 1.2):

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ

1.1.5

ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, 28-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ

ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɤɭɪɫ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ

1.1.4

ɬɪɶɨɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, 7-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ

ɿɧɲɿ ɫɯɟɦɢ

1.1.2
1.1.3

ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ, 28-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ

1.1.1

1.1

1.0

2

1
Ȼ

ɞɿɬɢ ɡ
ȼȱɅ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
ɫɬɚɬɭɫɨɦ
3

Ɂ ɝɪɚɮɢ 1
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ
ɞɿɬɢ

ɍɫɶɨɝɨ

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ

ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ, 7-ɞɟɧɧɢɣ ɤɭɪɫ

ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ:

ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɜɧɢɣ ɤɭɪɫ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ

ɡ ɧɢɯ:

(ɪɹɞɤɢ 1.1 + 1.2 ɬɚɛɥɢɰɿ 1000)

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɨɦ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2001

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63-1

ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ
ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɠɿɧɤɚɦɢ
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2002

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʋ 63-1

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ: _______________________

(ɉ.ȱ.Ȼ.)

ɬɟɥɟɮɨɧ: ___________________

______________________________

(ɉ.ȱ.Ȼ.)

______________________________

2

1

Ɇ.Ʉ. ɏɨɛɡɟɣ

ɏ

ɑɉɆȾ, %

ɍɫɶɨɝɨ

(ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɩɢɫɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ)

Ɇ.ɉ.

1.1
1.2

1.0

ɇɨɦɟɪ
ɪɹɞɤɚ
Ȼ

________________________

(ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɩɢɫɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ)

________________________

______________ _______ ɪɨɤɭ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ȼȱɅ-ɫɬɚɬɭɫɨɦ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɜɧɢɣ ɤɭɪɫ
ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɲɬɭɱɧɨɦɭ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɿ ɨɞɪɚɡɭ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɦɚɬɟɪɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ȺɊȼ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ/
ȺɊɌ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ
ɡ ɧɢɯ:
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ ɞɿɬɢ
ȼȱɅ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɿɬɢ

Ⱥ

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿ ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ
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1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 631 (річна) "Частота передачі ВІЛ
від матері до дитини за 20_____ рік" (далі  форма № 631).
1.2. Форму № 631 заповнюють особи закладів охорони здоров'я (далі  ЗОЗ), які здійснюють моніторинг
заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (далі  ППМД), а саме: Державної установи
"Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України" (далі  ДУ
"Український центр СНІДу МОЗ України"); Кримського республіканського, обласних, Київського і
Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі  регіональні центри СНІДу);
міських (обласного підпорядкування) центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, (далі  міські центри
СНІДу), ЗОЗ, у складі яких перебувають центри СНІДу, відділення і кабінети профілактики та лікування
ВІЛінфекції, кабінети інфекційних захворювань, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ
інфікованими і хворими на СНІД. З метою підвищення достовірності даних звіту за рішенням
територіальних органів управління охорони здоров'я форма № 63 може бути заповнена на рівні міст та
районів.
1.3. Форма № 631 включає відомості про ВІЛстатус дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками в
одному календарному році (далі  когорта дітей), та заходи профілактики вертикальної передачі ВІЛ, що
були проведені серед дітей з числа когорти та серед їх матерів.
Когорта дітей звітного року  це група живонароджених та мертвонароджених дітей, народжених ВІЛ
інфікованими жінками в одному календарному позаминулому році; це діти, народжені у період з 18 до 30
місяців, що відраховуються у зворотному порядку від 1 липня поточного року.
До когорти дітей звітного (позаминулого) року відносяться також діти, народжені ВІЛінфікованими
жінками у календарному позаминулому році, які не були обстежені на наявність ВІЛінфекції та не
перебували на обліку у ЗОЗ, що здійснюють диспансерне спостереження за ВІЛінфікованими особами,
одразу після їх народження, але були виявлені пізніше за епідеміологічними та клінічними показаннями.
1.4. Форма № 631складається з двох розділів: частота передачі ВІЛ від матері до дитини (далі  ЧПМД)
(розділ І) та профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини (розділ ІІ).
1.5. Форму № 631 заповнюють на підставі документації, що ведеться ЗОЗ, які здійснюють диспансерний
нагляд за ВІЛінфікованими особами; проводять скринінгові та верифікаційні дослідження на наявність
серологічних маркерів ВІЛ; заповнюють форми первинної облікової документації щодо моніторингу
заходів ППМД.
1.6. Для отримання вірогідних даних щодо показника ЧПМД на національному та регіональному рівнях
необхідно здійснювати обмін обліковою документацією на дітей з числа когорти між регіональними,
міськими центрами СНІДу.
Якщо дитина змінила місце проживання та вибула в інший регіон України, але заходи з ППМД були

І. Загальні положення

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 631 (річна)
"Частота передачі ВІЛ від матері до дитини за 20___ рік"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2012 року за № 1490/21803

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
03 серпня 2012 року № 612
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2.1. Заповнення таблиці 1000 "Когорта дітей звітного (позаминулого) року".
2.1.1. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей у когорті звітного (позаминулого) року (далі  звітний
рік).
2.1.2. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей з остаточно встановленим діагнозом ВІЛінфекції.
2.1.3. У рядку 1.2 зазначається кількість дітей, яких знято з диспансерного нагляду у зв'язку з
відсутністю ВІЛінфекції.
2.1.4. У рядку 1.3 зазначається кількість дітей, у яких діагноз ВІЛінфекції знаходиться у стадії
підтвердження.
2.1.5. У рядку 1.4 зазначається кількість мертвонароджених дітей.
2.1.6. У рядку 1.5 зазначається кількість живонароджених дітей, померлих після народження з
невідомим ВІЛстатусом.
2.1.7. У рядку 2.0 зазначається кількість дітей, які залишилися під диспансерним наглядом на 1 липня
поточного року, з числа когорти звітного року.
2.1.8. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей когорти звітного року.
2.1.9. У графі 2 зазначається кількість дітей когорти звітного року, які є мешканцями іншого регіону, але
народились на даній території.
2.1.10. У графі 3 зазначається показник ЧПМД, що розраховується з кількості живонароджених дітей
когорти звітного року.
ЧПМД  відсоток дітей з остаточно встановленим діагнозом ВІЛінфекції від загальної кількості дітей
когорти звітного року, у яких остаточно визначено ВІЛстатус: ВІЛінфіковані діти та діти з ВІЛ
негативним статусом.
Для обчислювання показника ЧПМД не враховуються діти, у яких діагноз ВІЛінфекції знаходиться в

ІІ. Заповнення розділу І. Частота передачі ВІЛ від матері до дитини (ЧПМД) у _________ році

проведені їй та її матері у регіоні, де вона народилася, така дитина враховується для розрахунку показника
ЧПМД на тій території, де вона була народжена.
1.7. Усі графи та рядки форми № 631 мають бути заповнені, за винятком тих, де проставлено знак "х".
У разі відсутності даних ставиться "0" (цифра нуль).
1.8. У кінці форми № 631 зазначаються дата її заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника центру
СНІДу, його підпис, завірений печаткою закладу, прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, факс та
електронна адреса лікаря, який заповнив форму № 631.
1.9. Лікар міського центру СНІДу надсилає форму № 631 до регіонального центру СНІДу до 1 жовтня
поточного року на паперових носіях та електронною поштою.
1.10. Лікар регіонального центру СНІДу надсилає форму № 631 до ДУ "Український центр СНІДу МОЗ
України" до 15 жовтня поточного року на паперових носіях та електронною поштою.
1.11. Відповідальна особа ДУ "Український центр СНІДу МОЗ України" подає узагальнений звіт за
формою № 631 до Державної служби України з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним захворюванням, Міністерства охорони здоров'я України до 1 листопада поточного року на
паперових носіях та електронною поштою.
1.12. Оригінали та копії форми № 631 зберігаються у ДУ "Український центр СНІДу МОЗ України",
регіональних та міських центрах СНІДу протягом 3 років.
1.13. У нижній частині титульної сторінки форми № 631 зазначаються найменування та повна поштова
адреса респондента (закладу), що її заповнив, та зазначається код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

х 100 (%)

2.1.11. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1000)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.11.5
за графами 1 та 2.
Дані рядка 1.1 таблиці 1000 мають збігатися з даними рядка 1.0 таблиці 1001, даними рядка 1.0 графи
2 таблиці 2000 та даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 2001.
Дані рядка 1.2 таблиці 1000 мають збігатися з даними рядка 1.0 таблиці 1002, даними рядка 1.0 графи
3 таблиці 2000 та даними рядка 1.0 графи 3 таблиці 2001.
Дані рядка 1.3 таблиці 1000 мають збігатися з даними рядка 1.0 таблиці 1003.
2.2. Заповнення таблиці 1001 "Діти, яким остаточно встановлено діагноз ВІЛінфекції".
2.2.1. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, яким остаточно
встановлено діагноз ВІЛінфекції.
2.2.2. У рядках 1.1  1.5 кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, яким остаточно
встановлено діагноз ВІЛінфекції, розподіляється на дітей, у яких діагноз ВІЛінфекції визначено методом
ранньої діагностики у віці до 18 місяців (визначення провірусної ДНК ВІЛ1 методом полімеразної
ланцюгової реакції, далі  ПЛР ДНК); методом ПРЛ РНК до 18 місяців, методами ранньої та серологічної
діагностик (імуноферментний аналіз, імунний блот, далі  ІФА, ІБ) у віці 18 місяців і старше; тільки
методами серологічної діагностики у віці 18 місяців і старше; при встановленні діагнозу ВІЛінфекції
померлої дитини.
2.2.3. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками.
2.2.4. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1001)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1  1.5 за графою 1.
Дані рядка 1.0 таблиці 1001 мають збігатися з даними рядка 1.1 таблиці 1000, даними рядка 1.0 графи
2 таблиці 2000 та даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 2001.
2.3. Заповнення таблиці 1002 "Діти, яких знято з диспансерного нагляду у зв'язку з відсутністю ВІЛ
інфекції".
2.3.1. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, яких знято з
диспансерного нагляду у зв'язку з відсутністю ВІЛінфекції.
2.3.2. У рядках 1.1  1.3 кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, яких знято з
диспансерного нагляду у зв'язку з відсутністю ВІЛінфекції, розподіляється на дітей, у яких ВІЛ
негативний статус визначений методами ранньої (ПЛР ДНК) та серологічної діагностик (ІФА, ІБ) у віці 18
місяців і старше; тільки методами серологічної діагностики у віці 18 місяців і старше; діти із сумнівними
результатами ІФА та/або ІБ у віці 18 місяців і старше.
2.3.3. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками.
2.3.4. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1002)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.11.3 за графою 1.

Кількість дітей з встановленим діагнозом ВІЛінфекції та дітей з ВІЛнегативним статусом,
народжених ВІЛінфікованими жінками протягом одного звітного року
(рядок 1.1 + рядок 1.2 графи 1 таблиці 1000)

Кількість дітей з встановленим діагнозом ВІЛінфекції, народжених
ВІЛінфікованими жінками протягом одного звітного року (рядок 1.1 графи 1 таблиці 1000)

стадії підтвердження; мертвонароджені діти; живонароджені діти, які померли з невідомим ВІЛстатусом.
Частота передачі ВІЛ від матері до дитини визначається за формулою:
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3.1. Заповнення таблиці 2000 "Материнські фактори впливу на передачу ВІЛ від матері до дитини".
3.1.1. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей з числа когорти звітного року, яким визначено ВІЛстатус:
ВІЛінфіковані діти та діти з ВІЛнегативним статусом.
3.1.2. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей, матері яких отримали антиретровірусну профілактику
(далі  АРВпрофілактика) та не потребують антиретровірусної терапії (далі  АРТ) за станом здоров'я.
3.1.3. У рядках 1.1.1  1.1.3 кількість дітей розподіляється за алгоритмом призначення АРВ
профілактики матері: одним, двома, трьома препаратами.
3.1.4. У рядку 1.2. зазначається кількість дітей, матері яких отримали АРТ за станом здоров'я.
3.1.5. У рядку 1.3 зазначається кількість дітей, матері яких не отримали АРВпрофілактику та АРТ за
станом здоров'я.
3.1.6. У рядку 2.0 зазначається загальна кількість дітей, матерям яких призначено АРВпрофілактику та
АРТ за станом здоров'я.
3.1.7. У рядках 2.1  2.5 кількість ВІЛінфікованих вагітних, які отримали АРВпрофілактику та АРТ за
станом здоров'я, розподіляється за термінами призначення АРВпрепаратів: до вагітності, у І, ІІ, ІІІ
триместрі вагітності, у пологах.
3.1.8. У рядках 3.0  5.0 зазначається кількість дітей, у матерів яких розродження здійснилося
мимовільно (через природні пологові шляхи), шляхом елективного кесаревого розтину, шляхом
термінового кесаревого розтину.
3.1.9. У рядку 6.0 зазначається кількість дітей, матері яких мали ІІІІV клінічні стадії ВІЛінфекції на
момент пологів.
3.1.10. У рядку 7.0 зазначається кількість дітей, матері яких були активними споживачами ін'єкційних
наркотиків (СІН) на момент звернення до жіночої консультації та під час вагітності.
Статус активного споживача ін'єкційних наркотиків відповідає стану, коли особа вживає психоактивні
речовини щоденно або вживала протягом останніх 30 днів.
3.1.11. У рядку 8.0 зазначається кількість дітей, матері яких були учасницями програми замісної
підтримувальної терапії (ЗПТ) на момент звернення до жіночої консультації та під час вагітності.
3.1.12. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей когорти звітного року з визначеним ВІЛ
статусом.

ІІІ. Заповнення розділу ІІ. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.

Дані рядка 1.0 таблиці 1002 мають збігатися з даними рядка 1.2 таблиці 1000, даними рядка 1.0 графи
3 таблиці 2000 та даними рядка 1.0 графи 3 таблиці 2001.
2.4. Заповнення таблиці 1003 "Діти, у яких діагноз ВІЛінфекції у стадії підтвердження".
2.4.1. У рядку 1 зазначається кількість дітей, народжених ВІЛінфікованими жінками, у яких діагноз
ВІЛінфекції знаходиться у стадії підтвердження.
2.4.2. У рядках 1.1  1.3 кількість дітей, у яких діагноз ВІЛінфекції знаходиться у стадії підтвердження,
розподіляється за причинами не встановлення ВІЛстатусу: відмова батьків від лабораторного обстеження
дитини, відсутні дані про місце проживання дитини, інші причини.
2.4.3. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, народжених
ВІЛінфікованими
жінками.
2.4.4. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 1003)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.11.3 за графою 1.
Дані рядка 1.0 таблиці 1003 мають збігатися з даними рядка 1.3 таблиці 1000.

3.1.13. У графі 2 зазначається кількість дітей з встановленим діагнозом
ВІЛінфекції.
3.1.14. У графі 3 зазначається кількість дітей, яких знято з диспансерного обліку у зв'язку з відсутністю
ВІЛінфекції (ВІЛнегативні діти).
3.1.15. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 2000)
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 за кожною з граф.
Дані рядка 1.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1.11.1.3 за кожною з граф.
Дані рядка 2.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.12.5 за кожною з граф.
Дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.0  5.0 за кожною з граф.
Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 2 і 3 за кожним із рядків.
Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 2000 є сумою даних рядків 1.1 та 1.2 графи 1 таблиці 1000.
Дані рядка 1.0 графи 2 таблиці 2000 мають збігатися з даними рядка 1.1 таблиці 1000, даними рядка
1.0 таблиці 1001 та даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 2001.
Дані рядка 1.0 графи 3 таблиці 2000 мають збігатися з даними рядка 1.2 таблиці 1000, даними рядка 1.0
таблиці 1002 та даними рядка 1.0 графи 3 таблиці 2001.
3.2. Заповнення таблиці 2001 "Профілактичні заходи щодо попередження інфікування ВІЛ дітей, які
народжені ВІЛінфікованими жінками".
3.2.1. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей з числа когорти звітного року, яким визначено ВІЛстатус:
ВІЛінфіковані діти та діти з ВІЛнегативним статусом.
3.2.2. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей, які отримали повний курс АРВпрофілактики.
3.2.3. У рядках 1.1.1  1.1.5 кількість дітей, які отримали АРВпрофілактику, розподіляється за
алгоритмом призначення АРВпрофілактики.
3.2.4. У рядку 1.2 зазначається кількість дітей, які отримали неповну АРВпрофілактику (у випадках,
коли матір самостійно відміняє прийом препаратів тощо).
3.2.5. У рядку 1.3 зазначається кількість дітей, які не отримали АРВпрофілактику.
3.2.6. У рядках 2.0 і 3.0 зазначається кількість дітей, у яких АРВпрофілактика розпочата у першу добу
після народження та після першої доби життя дитини.
3.2.7. У рядках 4.0  7.0 кількість дітей розподіляється за видами вигодовування, а саме: діти, які
вигодовувалися тільки грудним молоком матері; діти, які перебували на змішаному вигодовуванні; діти, які
перебували тільки на штучному вигодовуванні; діти, грудне вигодовування яких змінилося на штучне.
3.2.8. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей когорти звітного року з визначеним ВІЛстатусом.
3.2.9. У графі 2 зазначається кількість дітей з встановленим діагнозом ВІЛінфекції.
3.2.10. У графі 3 зазначається кількість дітей, яких знято з диспансерного обліку у зв'язку з відсутністю
ВІЛінфекції (ВІЛнегативні діти).
3.2.11. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 2001)
Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1  1.3 та 4.0  7.0 за кожною з граф.
Дані рядка 1.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1.11.1.5 за кожною з граф.
Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 2 і 3 за кожним із рядків.
Дані рядка 1.0 таблиці 2001 є сумою даних рядків 1.1 та 1.2 таблиці 1000.
Дані рядка 1.0 графи 2 таблиці 2001 мають збігатися з даними рядка 1.1 таблиці 1000, даними рядка
1.0 таблиці 1001 та даними рядка 1.0 графи 2 таблиці 2000.
Дані рядка 1.0 графи 3 таблиці 2001 мають збігатися з даними рядка 1.2 таблиці 1000, даними рядка 1.0
таблиці 1002 та даними рядка 1.0 графи 3 таблиці 2000.
3.3. Заповнення таблиці 2002 "Частота передачі ВІЛ від матері до дитини при впровадженні комплексу
основних заходів профілактики вертикальної передачі ВІЛ".

27

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги
М.К. Хобзей

3.3.1. У рядку 1.0 зазначається кількість дітей з числа когорти звітного року, яким визначено ВІЛстатус:
ВІЛінфіковані діти та діти з ВІЛнегативним статусом, які отримали повний курс АРВпрофілактики,
перебували на штучному вигодовуванні одразу після народження та їх матері своєчасно отримали АРВ
профілактику під час вагітності, у тому числі АРТ за станом здоров'я.
Діти, матері яких отримали АРВпрофілактику тільки під час пологів, не враховуються у рядку 1.0.
3.3.2. У рядку 1.1 зазначається кількість дітей з остаточно встановленим діагнозом ВІЛінфекції.
3.3.3. У рядку 1.2 зазначається кількість дітей, яких знято з диспансерного нагляду у зв'язку з
відсутністю ВІЛінфекції.
3.3.4. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей когорти звітного року.
3.3.5. У графі 2 зазначається показник ЧПМД, що розраховується з кількості дітей когорти звітного року,
які отримали повний курс АРВпрофілактики, перебували на штучному вигодовуванні одразу після
народження та їх матері своєчасно отримали АРВпрофілактику під час вагітності.
3.3.6. Відповідність між рядками, графами та таблицями (таблиця 2002)
Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1 і 1.2 за графою 1.
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