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              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 
                            Н А К А З  
 
                        09.06.2005  N 261  
 

 
                                      Зареєстровано в Міністерстві  
                                      юстиції України  
                                      29 червня 2005 р.  
                                      за N 695/10975  
  
 
                         Про затвердження  
                  форми звітності N 8 "Звіт про  
              захворювання на активний туберкульоз"  
                 та Інструкції щодо її заповнення  
  
 
     Відповідно до  статті  7  Закону  України  "Про  боротьбу  із  
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) та з метою удосконалення  
статистичного  обліку  з  питань  захворювання  на  туберкульоз  в  
Україні Н А К А З У Ю:  
 
     1. Затвердити:  
 
     1.1. Форму  звітності  N 8 "Звіт про захворювання на активний  
туберкульоз за 20_ рік" (далі - форма N 8, додається ( za695-05 );  
 
     1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 8 "Звіт про  
захворювання на     активний      туберкульоз     за     20__ рік"  
(далі - Інструкція, додається).  
 
     2. Застосувати форму N 8 ( za695-05 ) при  наданні  звіту  за  
2005 рік та в наступні роки.  
 
     3. Установити,  що  форма  N  8   ( za695-05 ) та Інструкція,  
затверджені цим наказом, розповсюджуються на:  
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     3.1. Заклади охорони здоров'я незалежно від  форми  власності  
та підпорядкування;  
 
     3.2. Республіканський  Автономної  Республіки Крим,  обласні,  
Київський і Севастопольський міські протитуберкульозні диспансери,  
фтизіатричні  та пульмонологічні центри (далі - протитуберкульозні  
заклади) системи Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ  
України).  
 
     4. Управлінню  організації  лікування  соціально  небезпечних  
хвороб МОЗ України (Александріна Т.А.) забезпечити в установленому  
порядку  державну  реєстрацію  цього наказу в Міністерстві юстиції  
України та доведення його до відома Міністерства охорони  здоров'я  
Автономної  Республіки Крим,  управлінь охорони здоров'я обласних,  
Севастопольської  міської   державних   адміністрацій,   Головного  
управління  охорони  здоров'я  та медичного забезпечення Київської  
міської державної адміністрації (далі -  територіальні  управління  
охорони здоров'я).  
 
     5. Територіальним  управлінням  охорони  здоров'я забезпечити  
подання  зведеної  інформації  за    формою  N  8  (  za695-05  ),  
затвердженою цим наказом, в установлені терміни на адресу:  
 
     5.1. Головних  управлінь  статистики  в Автономній Республіці  
Крим,  областях,  місті Києві та  управління  статистики  в  місті  
Севастополі;  
 
     5.2. МОЗ України.  
 
     6. Центру  медичної  статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.)  
забезпечити:  
 
     6.1. Методологічне керівництво та контроль за організацією та  
обробкою форми N 8 ( za695-05 );  
 
     6.2. Подання зведеної інформації за формою N 8 ( za695-05 ) в  
установлений  термін  Державному  комітету  статистики  України  в  
цілому  по  Україні  та  регіонах  на паперових носіях,  а також в  
електронному вигляді;  
 
     6.3. Надходження до територіальних управлінь охорони здоров'я  
зразків форми N 8 ( za695-05 ).  
 
     7. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти  на  першого  
заступника Міністра охорони здоров'я України Ханенка С.М.  
 
 Міністр охорони  
 здоров'я України                                     М.Є. Поліщук  
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 ПОГОДЖЕНО:  
 
 Заступник Голови  
 Держкомстату України                                 Н.С.Власенко  
  
 

 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                      Наказ МОЗ України  
                                      09.06.2005  N 261  
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві  
                                      юстиції України  
                                      29 червня 2005 р.  
                                      за N 695/10975  
  
 
                            ІНСТРУКЦІЯ  
               щодо заповнення форми звітності N 8  
                "Звіт про захворювання на активний  
                    туберкульоз за 20____ рік"  
                           ( za695-05 )  
  
 
                      1. Загальні положення  
 
     1.1. Ця   Інструкція   визначає   порядок   заповнення  форми  
звітності N 8 "Звіт про захворювання на  активний  туберкульоз  за  
20____ рік" (далі - форма N 8 ( za695-05 ).  
 
     1.2. Шифри   нозологій  у  формі  N  8  наводяться  згідно  з  
Міжнародною  статистичною  класифікацією  хвороб  та   споріднених  
проблем   охорони  здоров'я  десятого  перегляду,  прийнятою  43-ю  
Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року  (далі  -  
МКХ-10),   відповідно  до  Статуту Всесвітньої Організації охорони  
здоров'я,  прийнятого Міжнародною  конференцією  охорони  здоров'я  
19.06.46 ( 995_599 ), підписаного Українською РСР 03.04.48.  
 
     1.3. У звіті відображається інформація щодо хворих з уперше в  
житті встановленим діагнозом активного туберкульозу.  
 
                   2. Порядок заповнення звіту  
 
     2.1. Форму N 8 заповнюють на підставі облікової форми N 089/о  
"Повідомлення  про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом  
активного туберкульозу або його рецидиву",  затвердженої  спільним  
наказом   МОЗ  України  та  Держкомстату  України  від  25.03.2002  
N 112/139 ( z0405-02 ),   зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  
України 29.04.2002 за N 405/6693 (далі - Повідомлення).  
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     2.2. Звіт  за  формою  N  8  заповнюють  відповідальні  особи  
Республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського  
та   Севастопольського  міських  протитуберкульозних  диспансерів,  
фтизіатричних та             пульмонологічних              центрів  
(далі -  протитуберкульозні  заклади) системи МОЗ України,  ведуть  
територіальний  реєстр  (картотеку)  хворих   на   туберкульоз   й  
отримують Повідомлення ( z0405-02 ) на нові випадки захворювань як  
від закладів охорони здоров'я  системи  МОЗ  України,  так  і  від  
закладів   охорони  здоров'я  незалежно  від  форми  власності  та  
відомчої підпорядкованості.  
 
     2.3. Не заповнюють і не подають звіт районні та міські  (крім  
Київського та Севастопольського) протитуберкульозні заклади.  
 
     2.4. В   адресній  частині  бланка  чітко  та  без  скорочень  
указуються  найменування  закладу,   відповідальні   особи   якого  
заповнили звіт, його повна поштова адреса.  
 
     2.5. З   метою   уникнення  подвійного  обліку  хворих  перед  
заповненням звіту впорядковуються наявні  в  закладі  Повідомлення  
( z0405-02 )   за  алфавітом  і  співставляються з картотекою форм  
первинного  обліку  N  030-4/о  (  v588e282-04 ) "Контрольна карта  
диспансерного нагляду за хворими на туберкульоз".  
 
       3. Заповнення таблиці 1000 "Розподіл хворих з уперше 
 
      в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу  
         за статтю, віком та його нозологічними формами"  
 
     3.1. У рядках 1 та 2 вказується відповідно загальна кількість  
хворих чоловіків і жінок,  яким уперше в житті встановлено діагноз  
активного  туберкульозу.  Дані  рядка  1  за  кожною  з граф мають  
збігатися з підсумком даних рядків 3,  9,  27.  Дані  рядка  2  за  
кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 4, 10, 28.  
 
     3.2. У  рядках 3 і 4 з загальної кількості хворих на активний  
туберкульоз (відповідно рядки 1 і 2) вказують кількість  чоловіків  
і  жінок  хворих  на  активний  туберкульоз  легенів,  а  саме на:  
вогнищевий,  дисемінований,  інфільтративний, фіброзно-кавернозний  
та  циротичний,  туберкульому  легенів,  первинний  туберкульозний  
комплекс,  казеозну пневмонію,  а також на туберкульоз  легенів  у  
поєднанні  з  пневмоконіозом  (шифр  відповідно до МКХ-10 А15.0-3,  
А16.0-2, А19.-частина).  
 
     3.3. У рядках 5 і 6 із загальної кількості чоловіків і жінок,  
хворих  на туберкульоз легенів (відповідно рядки 3 і 4),  вказують  
кількість   хворих   на    активний    туберкульоз    легенів    з  
бактеріовиділенням (шифр    відповідно   до   МКХ-10   А15.0.1.2.3  
А19.- частина).  
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     3.4. У рядках 7 і 8 із загальної кількості чоловіків і жінок,  
хворих  на туберкульоз легенів (відповідно рядки 3 і 4),  вказують  
кількість хворих на активний  туберкульоз  легенів  з  деструкцією  
(шифр відповідно до МКХ-10 А15.0.1.2.3 А19.- частина).  
 
     3.5. У  рядках  9  і  10  із  загальної кількості чоловіків і  
жінок,  хворих  на  активний туберкульоз (відповідно рядки 1 і 2),  
вказують  кількість  хворих  на  позалегеневий  туберкульоз  (шифр  
відповідно до МКХ-10 А15.4-9, А16.3-9, А17, А18, А19.-частина).  
 
     3.6. У рядках 11 і 12  із  загальної  кількості  чоловіків  і  
жінок, хворих    на    позалегеневий    туберкульоз    (відповідно  
рядки 9 і 10),  вказують кількість хворих на  туберкульоз  органів  
дихання,   а   саме:   туберкульоз   гортані,   трахеї,   бронхів,  
внутрішньо-грудних лімфовузлів,  туберкульозний плеврит включно  з  
емпіємою (шифр відповідно до МКХ-10 А15.4-9, А16.3-9).  
 
     3.7. У  рядках  13-22  загальна  кількість чоловіків і жінок,  
хворих на позалегеневий туберкульоз (відповідно  рядки  9  і  10),  
розподіляється    за    нозологічними    формами    позалегеневого  
туберкульозу.  
 
     3.8. У рядках 23 і 24  із  загальної  кількості  чоловіків  і  
жінок, хворих    на    позалегеневий    туберкульоз    (відповідно  
рядки 9 і 10), вказується кількість хворих на активний туберкульоз  
тих  локалізацій,  що  їх  не  перелічено в рядках 13-22,  а саме:  
туберкульоз кишок,  очеревини та брижових лімфатичних вузлів (шифр  
відповідно до МКХ-10 А18.3),  шкіри та підшкірної клітковини (шифр  
відповідно до МКХ-10 А18.4),  туберкульоз вуха (шифр відповідно до  
МКХ-10 А18.6),    наднирників    (шифр    відповідно   до   МКХ-10  
E35.1* -  хвороба  Аддісона   туберкульозної   етіології),   інших  
уточнених   органів,  а  саме:  ендокарду,  міокарду,  стравоходу,  
перикарду,  щитовидної залози (шифр відповідно до  МКХ-10  А18.8),  
туберкульозний  церебральний  артеріїт  (шифр відповідно до МКХ-10  
I68.1*),    первинна    туберкульозна     інфекція     невизначена  
(тубінтоксикація рання) (шифр відповідно до МКХ-10 А 18.9 - вільна  
рубрика).  
 
     3.9. У рядках  25  і  26  із  кількості  хворих  на  активний  
туберкульоз  інших  органів (відповідно рядки 23 і 24) виділяється  
кількість хворих на  тубінтоксикацію  ранню  (шифр  відповідно  до  
МКХ-10 А18.9 - вільна рубрика).  
 
     3.10. Дані  рядка  9  за  кожною  з  граф  мають  збігатися з  
підсумком даних рядків 11,  13,  15, 17, 19, 21, 23. Дані рядка 10  
за кожною з граф мають збігатися з підсумком даних рядків 12,  14,  
16, 18, 20, 22, 24.  
 
     3.11. У рядках 27 і 28 із  загальної  кількості  чоловіків  і  
жінок,  хворих  на  активний туберкульоз (відповідно рядки 1 і 2),  



вказується  кількість  хворих  на  міліарний   туберкульоз   (шифр  
відповідно до МКХ-10 А19, крім А19 - частина).  
 
     3.12. У  рядках  29  і  30 із загальної кількості чоловіків і  
жінок,  хворих на активний туберкульоз (відповідно рядки 1  і  2),  
вказується кількість осіб, що мешкають у сільській місцевості. Тут  
і далі особи,  що проживають у селищах міського  типу,  вважаються  
мешканцями міста.  
 
     3.13. У  рядках  31  і  32 із загальної кількості чоловіків і  
жінок,  хворих на активний туберкульоз (відповідно рядки 1  і  2),  
вказується  кількість хворих на активний туберкульоз у поєднанні з  
хворобою,  зумовленою  вірусом  імунодефіциту  людини  (СНІД) шифр  
відповідно до МКХ-10 А15-А19/В20.0).  
 
     3.14. У  рядках  33  і  34  вказується  кількість чоловіків і  
жінок,  хворих на рецидиви активного туберкульозу (шифр відповідно  
до МКХ-10 А15-А19). У рядках 1 і 2 інформація щодо таких хворих не  
відображається.  
 
     3.15. У рядках 35 і 36 із  загальної  кількості  чоловіків  і  
жінок,   хворих  на  рецидиви  всіх  форм  активного  туберкульозу  
(відповідно  рядки  33  і  34),  вказується  кількість  хворих  на  
рецидиви  туберкульозу  легенів (шифр відповідно до МКХ-10 А15.0-3  
А16.0-2 А19 - частина).  
 
     3.16. У графах 2-12 кількість хворих на активний  туберкульоз  
розподіляється за віковими групами. Дані графи 1 мають збігатися з  
підсумком даних граф 2-12 за кожним з рядків.  
 
     3.17. У графі 13 із загальної кількості  хворих  на  активний  
туберкульоз,  що  відображені  у  графі  1,  виділяється кількість  
хворих, що мешкають у сільській місцевості.  
 
     3.18. У графах 14,  15,  16 із загальної кількості хворих  на  
активний  туберкульоз,  що  їх  відображено в графі 1,  указується  
кількість  хворих,  діагноз  у  яких  підтверджено  за   допомогою  
лабораторних      методів,     а     саме:     бактеріоскопічного,  
бактеріологічного або гістологічного.  
 
     3.19. У графі 17 із загальної кількості  хворих  на  активний  
туберкульоз,  що  їх  відображено в графі 1,  указується кількість  
хворих  на  активний  туберкульоз  у  поєднанні  зі   станами   та  
хворобами,  що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (СНІД) (шифр  
відповідно до МКХ-10 А15-А19/В20.0).  
 
     3.20. У графі 18 указується кількість хворих на рецидиви всіх  
форм активного туберкульозу (шифр відповідно до МКХ-10 А15-А19). У  
графі 1 кількість зазначених хворих не відображається.  
 
                    4. Заповнення таблиці 1001  



 
     4.1. У пункті 1 із загальної  кількості  чоловіків  і  жінок,  
хворих  на  активний  туберкульоз  легенів  (рядки  3  і 4 графа 1  
таблиця 1000), вказується кількість хворих на активний туберкульоз  
легенів  у  поєднанні  з пневмоконіозом (шифр відповідно до МКХ-10  
А15-А16/J65). 
 
     У пунктах 2 і 3 кількість зазначених хворих розподіляється за  
статтю.  
 
     4.2. Дані  пункту  1  мають  бути  меншими  або  збігатися  з  
підсумком даних рядків 3 і 4 графи 1 таблиці 1000.  
 
     4.3. Підсумок  даних  пунктів  2  і  3 має збігатися з даними  
пункту 1.  
 
                    5. Заповнення таблиці 1002  
 
     5.1. У пункті 1 із загальної  кількості  чоловіків  і  жінок,  
хворих на   активний   туберкульоз   (рядки   1   і  2,  графа  1,  
таблиця 1000),  вказується кількість хворих,  що  обліковуються  в  
закладах   охорони  здоров'я  незалежно  від  форми  власності  та  
відомчої підпорядкованості,  в тому числі у пункті 2 - в  закладах  
охорони   здоров'я   Державного   департаменту  України  з  питань  
виконання покарань (за згодою).  
 
     5.2. Дані  пункту  1  мають  бути  меншими  або  збігатися  з  
підсумком даних рядків 1 і 2 графи 1 таблиці 1000.  
 
     5.3. Дані  пункту 2 мають бути меншими або збігатися з даними  
пункту 1.  
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