МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.1998

N 255

Про підготовку до введення Міжнародної статистичної
класифікації хвороб Десятого перегляду (МКХ-10)
Згідно
з
наказом
МОЗ
України
від
11.10.93 N 215
( v0215282-93 ) "Про створення національної статистики та переходу
на міжнародну систему обліку і статистики" Українському інституту
громадського здоров'я було доручено зробити переклад Міжнародної
статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони
здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10) з англійської на українську
мову та підготувати її до видання.
На сьогодні зроблено переклад і коригування діагностичної та
іншої медичної термінології I та II томів МКХ-10 та проведено
редагування із залученням досвідчених редакторів
видавництва
"Здоров'я".
З метою
прискорення
впровадження
лікувально-профілактичних закладах Н А К А З У Ю:
1. Наказ МОЗ України N 192 (
вважати таким, що втратив чинність.
2. Директору
Пономаренку В.М.:

Українського

2.1. Забезпечити до 31.09.98 р.
II томів МКХ-10.

в

від

13.07.98

громадського

здоров'я

v0192282-98

інституту

МКХ-10
)

редагування та видання I

та

2.2. Підготувати до друку III том МКХ-10 до кінця 1998 року.
2.3. Закінчити
використання МКХ-10
01.10.98 р.

розробку
методичних
у практиці закладів

рекомендацій
щодо
охорони здоров'я до

2.4. Кожні 10 днів, починаючи з 15.08.98 р., надсилати в МОЗ
України інформацію про кількість заявок, передоплату та придбання
1, 2 частин I тому та II тому МКХ-10.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охороною здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
3.1. Подати
до
15.08.98
р. до Українського інституту
громадського здоров'я заявки
на
придбання
достатньої
для
забезпечення всіх лікувально-профілактичних закладів та установ
кількості примірників першого, другого та третього томів МКХ-10.
Вартість одного комплекту з 5 книг 120 гривень, авансова оплата
80 гривень за кожний комплект.
4. Вважати "Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та
споріднених проблем охорони здоров'я, Десятий перегляд (Перелік
тризначних рубрик)", підготовлену Центром медичної статистики

(Київ, 1996), лише
офіційного статусу.

інформативним

варіантом МКХ-10,

який немає

5. В
лікувально-профілактичних
закладах
України
буде
запроваджена Міжнародна статистична класифікація хвороб Десятого
перегляду (версія ВООЗ), переклад якої на українську мову та
видання, виконані Українським інститутом громадського здоров'я
спільно з видавництвом "Здоров'я".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра

Р.В.Богатирьова

