








№ 58 «Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та 
вірусних гепатитів у BIJI-інфікованих пацієнтів за 2015 рік» 
jvrx ^о ((Звіт про проведення ме;дикамектознот постконтактної профілактики 3JJT-
інфекції за ^015 рік» 

- - - • • — 

№ 63 «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 2015 рік» 
№ 63-1 (річна) «Частота передачі ВІЛ від матері до дитини за 2015 рік» 

. _ 

20. № 4 «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу I, II та 111 категорій хворих 
(за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07» за III квартал 
2015 року -— . 

ДУ «Український центр 
контролю за соціально 
небезпечними хворобами 

згідно пункту 2 
цього додатка 

№ 4-2 «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверджених 
та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1-4.3 протягом звітного 
кварталу (ТБ 07-МР ТБ)» за III квартал 2015 року 
№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які 
зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 08» за IV квартал 2014 року 
№ 8-2 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної 
фази лікування ТБ 10» за 111 квартал 2015 року 
№ 8-3 «Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до 

МОЗ України», директор 
Н. Нізова 

№ 4-2 «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверджених 
та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1-4.3 протягом звітного 
кварталу (ТБ 07-МР ТБ)» за III квартал 2015 року 
№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які 
зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 08» за IV квартал 2014 року 
№ 8-2 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної 
фази лікування ТБ 10» за 111 квартал 2015 року 
№ 8-3 «Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до - _ 

антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які були 
...зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 11» за III квартал 2015 року 
антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які були 

...зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 11» за III квартал 2015 року - -
№ 8-4 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз легень 4 категорії в 
кінці інтенсивної фази лікування через 6 місяців (ТБ 10-МР ТБ)» за IV квартал 2014 
року 
jMs 8-5 «Звіт про результати лікування хворих 4 категорії, які були зареєстровані 24 та 
36 місяців тому ТБ 08-МР ТБ» за ПІ квартал 2013 та 2012 років 
(електооннии варіант - на адресу ошсеШЬс.gov.ua - до 30 січня 2016 року) 

Заклади охорони здоров'я, що належать до сшери управління МОо «України, складають і подають статистичні звіти 
до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики у строки, затверджені наказами структурних 
підрозділів з питань охорони здоров'я. 

оведекі статистичні звіти закладів охорони здоров'я, які знаходяться у підпорядкуванні інших міністерств та 
Тчі-ТТАї^Ч^ЯтЗ—Я ТЯУСУЖ' ІТ-ПТТІТУ гЬгіГУМ- ШТЯГЇТГіГТІ П07ЇЙТ0ТЬС$Т ТТГ> ТТЧ / /ТІРІТТП Т\/ГР 7ТХТтТТТОЇ С Т А Т И С Т И К И 1 4 4 0 4 УТГ-З^Р-їии» до 2 5 бепезня 
О Т А - ^ ^ Ч Т Г Л Г 






