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Про упорядкування ведення статистичної звітності
і ліквідації незаконної звітності в установах та
закладах охорони здоров'я
Державним комітетом
статистики
України
протягом
1999-2000 років проводились перевірки дотримання порядку подання
статистичної звітності в закладах охорони здоров'я системи МОЗ
України. Під час перевірок було виявлено факти збору статистичної
звітності, яку не було затверджено або погоджено у встановленому
порядку, а також факти порушення періодичності збору державної та
галузевої звітностей. Встановлені факти свідчать про невиконання
наказу МОЗ України від 30.06.98 N 180 ( z0452-98
)
"Про
упорядкування статистичної звітності в закладах та установах
системи Міністерства охорони здоров'я України".
Невиправдано велика
кількість
запитів
щодо
надання
різноманітної інформації, яка не міститься в облікових та звітних
формах, надходить на місця з МОЗ України, управлінь охорони
здоров'я обласних та міських держадміністрацій,
установ
та
закладів,
підпорядкованих
МОЗ України, головних позаштатних
спеціалістів МОЗ України. В результаті отримується недостовірна,
несистематизована
інформація,
яка
непридатна для прийняття
адекватних
управлінських
рішень.
Формування
незатвердженої
звітності призводить до нераціональної витрати часу лікарів і
середнього медичного персоналу.
З метою ліквідації незаконно введеної звітності та наведення
порядку в системі запитів та подання медичної
статистичної
інформації Н А К А З У Ю:
1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, керівникам закладів та
установ, підпорядкованих МОЗ України:
1.1. Відмінити звітність, введену в неустановленому порядку
управліннями
охорони
здоров'я
обласних
та
міських
держадміністрацій,
установами
та закладами охорони здоров'я
безпосереднього підпорядкування МОЗ України.
1.2. Забезпечити
суворе дотримання встановленого порядку
збору і подання статистичної звітності (інформації) підвідомчими
закладами
відповідно
до
табеля
звітності,
затвердженого
Держкомстатом України та Міністерством охорони здоров'я України.
1.3. Не
включати
до
проектів
наказів,
інструкцій,
розпоряджень та інших службових документів пункти про
збір
статистичних
даних,
не
передбачених статистичними формами,
затвердженими у встановленому порядку або змінювати періодичність
їх подання. У разі особливої необхідності введення додаткових або
тимчасових статистичних форм подавати їх на затвердження Міністру
охорони здоров'я України через Центр медичної статистики МОЗ
України.

1.4. Суворо дотримуватись Порядку надання і використання
статистичних даних Міністерства охорони здоров'я, затвердженого
наказом МОЗ
України від 30.06.98 N 180 ( z0452-98 ) "Про
упорядкування статистичної звітності в закладах та установах
системи Міністерства охорони здоров'я".
1.5. Активно впроваджувати у практику сучасні інформаційні
технології та засоби зв'язку з метою переходу в перспективі на
безпаперові носії інформації. Дозволити обласним центрам медичної
статистики для оперативного контролю щоквартально збирати на
магнітних носіях та аналізувати інформацію, що міститься
в
обліковій документації.
1.6. Забезпечити повну відповідність статистичних даних в
формах державної статистичної звітності, що подаються до МОЗ
України та обласні управління статистики, в десятиденний термін
після їх подання до МОЗ України.
2. Директору Українського інституту громадського здоров'я
Пономаренку В.М. та в.о. начальника Центру медичної статистики МОЗ
України
Голубчикову
М.В.
розробити
методику
вибіркових
статистичних спостережень згідно з міжнародними стандартами до
01.01.2001.
3. Начальнику Головного управління охорони здоров'я Київської
міської державної адміністрації Макомелі Р.М. розпочати проведення
вибіркових статистичних спостережень в закладах охорони здоров'я з
01.01.2001.
4. В.о. начальника Центру медичної статистики МОЗ України
Голубчикову М.В.:
4.1. Проаналізувати введену начальниками головних управлінь
та управлінь МОЗ України звітність на відповідність її вимогам
Державного комітету статистики України і підготувати наказ МОЗ
України про її затвердження або скасування.
4.2. Забезпечити
постійну
перевірку
достовірності
статистичних даних та хід впровадження Міжнародної статистичної
класифікації
хвороб
десятого
перегляду в закладах охорони
здоров'я.
4.3. Розробити
методику
рейтингової
оцінки лікувальних
закладів на підставі статистичних даних до 01.01.2001.
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника
Міністра О.О.Бобильову.
Міністр
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