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Форма №34 – здоров 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ МОЗ України 

03.05.1999 № 102 

03.05.2000  

Поштова-річна

 

  

  

 

 

 
Подають 
1.Шкірно-венерологічні диспансери (інститут, який має диспансерне відділення), лікарні (самостійні поліклініки), 

які мають шкірно-венерологічні кабінети, районні лікарні і жіночі консультації, незалежно від наявності кабінетів.  

2. Районні сільські диспансери (кабінети) – до обласного шкірно-венерологічного диспансеру. 

3. Міські районні диспансери (кабінети) – до головного міського диспансеру. 

4. Обласні  (міські) диспансери – до Міністерства охорони здоров’я України в установлені строки. 

 

 

Звіт про контингент хворих  

на захворювання, які передаються переважно статевим шляхом,  

грибкові шкірні хвороби та коросту  

за 20___ рік 

 



Контингент хворих даного закладу. 
Таблиця  2100 

Найменування захворювань 
Номер  

рядка 

Шифр по 

МКХ-10 

Знаходиться на 

обліку у звітному 

році хворих на 

початок звітного 

року 

Знову взято на обліку у звітному році 

Знято з обліку 

у звітному році 

- всього 

Знаходиться 

хворих на кінець 

звітного року 

З вперше в житті встановленим діагнозом Раніше зна- 

ходилось на 

обліку 

даного або 

іншого 

закладу 

всього 

в тому числі виявлених при 

профілактичному 

обстеженні і при всіх видах 

диспансерної роботи 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

Хворих сифілісом - всі форми    A50-A53 1                         

в тому числі:вроджений сифіліс    A50 2                         

ранній сифіліс       A51 3                         

пізній сифіліс       A52 4                         

інші та неуточнені форми сифілісу A53 5                         

Гонококова інфекція                              A54 6ч                         

                                                                       A54 7ж                         

в тому числі хронічна                                A54.7 8ч                         

                                                                    A54.7 9ж                         

Хламідійна лімфогр.та інші хламідійні хвор.             A55-A56 10ч             Х         

 A55-A56 11ж             Х         

Трихомоніаз                                                  A59 12ч             Х         

 A59 13ж             Х         

Урогенітальний мікоплазмоз                A63 14ч             Х         

 A63 15ж             Х         

Трихофітія і мікроспорія      B35 16                         

Короста                       B86 17                         

 

Таблиця 2101.   Із загального числа хворих з вперше в житті встановленим діагнозом сифілісу (ряд. 1, гр. 2) – виявлено в стаціонарі 1      .    

Із числа жінок хворих гонореєю (ряд. 7, гр. 2) виявлено акушерами-гінекологами 2      ,  в тому числі хронічною гонореєю (ряд. 9, гр. 2) 3      . 

Із числа чоловіків, хворих гонореєю (ряд. 6, гр.2) виявлено урологами 4      ,  в тому числі хронічною гонореєю (ряд. 8, гр. 2) 5      . 

Із таблиці 2000 (ряд. 1, гр.6) – знаходиться хворих на кінець звітного року – сільських жителів: хворих сифілісом (із ряд. 1, гр. 6) 6      , гонококовою інфекцією 

(ряд. 6+7, гр. 6) 7      . 

Таблиця 2102.  Число обстежених контактних осіб з приводу сифілісу 1      ,  гонореї  2      ,  з них число осіб, яким проведено  

лікування з діагнозом сифілісу 3      ,  гонореї 4       . 

 
Примітка: до звіту включають відомості про всіх хворих, лікування і нагляд за якими проводиться даним закладом, незалежно від місця проживання хворого. Не включають у  

звіт відомості про хворих, які звернулися за консультацією і лікуванням, але знаходяться під диспансерним наглядом в інших лікувально-профілактичних закладах.  

Районні шкірно-венерологічні диспансери, на які покладені функції районних, районні лікарні сільських районів включають у звіт відомості про всіх хворих, які  

лікуються з приводу венеричної хвороби в районних і дільничних лікарнях, на фельдшерсько-акушерських пунктах.     

 

Дата                                 Керівник закладу 
                     (цифровим способом)              (підпис) 

М.П. 

Виконавець                                               
                               (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону)         (прізвище, ім’я, по батькові) 

  


