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Сфера застосування 

Дана СОП застосовується особами, що відповідальні за оцінку та контроль якості даних 

в рамках діючих проектів міжнародної технічної допомоги або рутинної роботи особи, як 

представника закладу охорони здоров’я. 

 

Обґрунтування СОП 

Процедура забезпечує правильне управління при проведенні моніторингового візиту до 

закладу охорони здоров’я із метою проведення оцінки та забезпечення контролю якості да-

них в медичних інформаційних системах, що використовуються закладом охорони здоров’я в 

рамках рутинної роботи. 

 

Визначення та скорочення 
ДОЗ - департамент охорони здоров’я  

ЗОЗ - заклад охорони здоров’я 

ОДА - обласна державна адміністрація 

ОЯД - оцінка якості даних 

К ОКЯД – координатор по оцінці та контролю якості даних 

 

Ціль 
Процедура регламентує процес проведення моніторингового візиту із метою проведення 

оцінки та забезпечення якості даних в медичних інформаційних системах, що використову-

ються закладом охорони здоров’я в рамках рутинної роботи. 

 

Кваліфікація та відповідальні особи 
- Медичний персонал закладів охорони здоров’я регіонального та районного рівнів 

підпорядкування, що пройшли навчання з впровадження системи оцінки та контролю 

якості даних в медичних інформаційних системах; 

- Фахівці та/або залучені консультанти державних установ, що долучені до процесу 

впровадження системи оцінки та контролю якості даних медичних інформаційних си-

стем, та мають у своїх посадових обов’язках\технічних завданнях обов’язки щодо 

впровадження та\або розвитку системи оцінки та контролю якості даних шляхом про-

ведення моніторингових та\або наставницьких візитах; 

- Фахівці та/або залучені консультанти неурядових організацій, що долучені до процесу 

впровадження системи оцінки та контролю якості даних медичних інформаційних си-

стем, та мають у своїх посадових обов’язках\технічних завданнях обов’язки щодо 

впровадження та\або розвитку системи оцінки та контролю якості даних шляхом про-

ведення моніторингових та\або наставницьких візитах; 

Вимоги до технічного оснащення 

 1. ПК або ноутбук підключений до мережі Інтернет. 

 2. Встановлена на ПК операційна система Windows. 

 3. Встановлена працююча остання версія медичної інформаційної системи. 
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Послідовність дій 
 

Процес ОЯД відбувається за наступним алгоритмом: 

- ініціювання процесу;  

- підготовка;  

- проведення;  

- планування заходів з покращення якості даних в регіоні;  

- забезпечення якості даних. 

Ілюстрація процесу наведена на рис.1 

 

 
 

    Рис. 1 – Процес проведення моніторингового візиту 

 

1.Ініціювання процесу. 

 

Згідно із затвердженим графіком відповідальна особа (далі за текстом – координатор з 

оцінки та контролю якості даних – К ОКЯД)  формує перелік тих ЗОЗ, на базі яких буде про-

ведено ОЯД та дати проведення.  

На основі цього, К ОКЯД готує графік проведення ОЯД в регіоні на період попередньо 

визначеного періоду. Підготовлений графік погоджується із керівництвом організації, пред-

ставником якого є К ОКЯД. 

За необхідності візит з ОЯД узгоджується зі структурним підрозділом з питань охорони 

здоров’я ОДА. 

На базі одного ЗОЗ ОЯД проводиться із заданою періодичністю в рамках календарного 

року. 

Діяльність з ОЯД здійснюється на таких принципах як етичність поведінки, неупере-

дженість, незалежність та об’єктивність. 
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2. Підготовка. 

 

2.1. Підготовка та надсилання офіційного листа до ЗОЗ, на базі якого буде проведено 

ОЯД. 

 
К ОКЯД готує та надсилає на ім’я керівника ЗОЗ, на базі якого буде проводитися ОЯД, 

офіційний лист за підписом керівництва організації, представником якої виступає К ОКЯД.  

Лист містить основну інформацію щодо: 

- мети; 

- завдань; 

- алгоритму ОЯД; 

- перелік документації, що буде вивчатися під час проведення моніторингового візиту; 

- перелік ключових співробітників закладу, яких буде залучено під час проведення моніто-

рингового візиту.  

Лист надсилається в ЗОЗ не пізніше, аніж за 1 тиждень до проведення ОЯД. 
 
2.2. Вивчення документів до початку ОЯД. 

 

К ОКЯД формує перелік назв всіх тих форм звітності, що містять дані необхідні для аналізу 

даних. К ОКЯД забезпечує збір та узагальнення всіх необхідних форм та є відповідальним за 

надання пакету документів усім членам команди для ознайомлення. 

Даний етап включає в собі детальне ознайомлення із: 

- електронним інструментом з ОЯД;  

- СОП проведення моніторингових візитів із метою проведення оцінки та забезпечення кон-

тролю якості даних в медичних інформаційних системах, що ведуться в рамках рутинної ро-

боти закладів охорони здоров’я;  

- чинними нормативно- правовими документами, що є підставою для проведення ОЯД. 

 

3.Проведення. 

 
Тривалість даного етапу визначається К ОКЯД самостійно враховуючи наступне: 

- дані, що будуть оцінені на базі одного ЗОЗ; 

- кількість пацієнтів, які перебувають на диспансерному обліку в даному ЗОЗ; 

Етап проведення моніторингового візиту передбачає використання електронного інструмен-

ту з ОЯД К ОКЯД. В інструмент вносяться примітки за результатами оцінки, що використо-

вуються К ОКЯД під час підготовки загального звіту за результатами проведеного моніто-

рингового візиту. 

 

Даний етап включає наступне: 

 
3.1. Проведення установчої зустрічі із керівництвом та фахівцями ЗОЗ 

 

Процес проведення моніторингового візиту розпочинається із вступної зустрічі за участі К 

ОКЯД, керівництва та ключових співробітників ЗОЗ. Зустріч проводиться К ОКЯД та перед-

бачає: 
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- висловлення подяки керівникові та співробітникам ЗОЗ за виділений час; 

- проінформування про основну ціль та завдання моніторингового візиту; 

- загальний огляд основних етапів моніторингового візиту; 

- погодження часових меж кожного з етапів; 

- обговорення формату та термінів представлення результатів проведеного моніторингового 

візиту; 

- відповіді на запитання/уточнення представників ЗОЗ. Тривалість вступної зустрічі складає 

15-20 хвилин. 

 

3.2. Проведення інтерв’ю з ключовими співробітниками 

 

К ОКЯД проводить інтерв’ю із тими фахівцями ЗОЗ, які, в рамках виконання своїх посадо-

вих обов’язків, забезпечують збір, узагальнення даних та підготовку форм звітності.  

Інтерв’ю проводиться безпосередньо на робочому місці співробітника та з використанням 

підготовленого опитувальника.  

На даному етапі К ОКЯД, з метою отримання більш чіткого розуміння процесів збору даних 

та формування звітності, просить у фахівців ЗОЗ продемонструвати весь процес руху даних - 

від записів у первинній обліковій документації та/або медичній інформаційній системі, фор-

мування звітної форми. 

Під час проведення інтерв’ю К ОКЯД дотримується ввічливого тону, не надає жодних ко-

ментарів та висновків. 

 

3.3. Огляд первинної облікової, звітної та іншої документації 

 

Інформація, що була отримана під час проведення інтерв’ю з ключовими співробітниками, 

перевіряється шляхом огляду первинної облікової, звітної та іншої документації, а саме: 

- Паперові носії інформації; 

- Електронні носії інформації. 

 

Оцінка проводиться на відповідність таким критеріям: 

 

- Зберігання документації. 

Всі документи зберігаються в недоступному для сторонніх осіб місці. 

Зберігання первинної документації організоване таким чином, що кожен документ можна 

при необхідності швидко знайти. 

Наявні всі необхідні для роботи оригінали та копії первинної документації. 

Всі записи в первинній обліковій документації є розбірливими. 

 

- Повнота даних. 

Всі обов’язкові поля заповнені даними, відсутні пропуски. 

Кожний запис внесений у відповідне для тієї чи іншої послуги поле. 

 

- Точність і послідовність даних. 

Всі поля заповнені відповідним їм типом даних (у полі для цифр нема літер, поле для дати 

заповнене коректною датою). 
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Відсутні помилки в первинній документації. 

Записи в первинній документації своєчасно оновлюються. 

Записи щодо наданої одному пацієнту послуги співпадають в усіх відповідних типах первин-

ної документації. 

Для складання звітів за показником, що оцінюється, використовується відповідна первинна 

облікова документація, журнали, інструменти. 

 

- Повнота даних заповнення медичної інформаційної системи. 

Всі поля заповнені відповідним їм типом даних (у полі для цифр нема літер, поле для дати 

заповнене коректною датою). 

Відсутні помилки в полях для занесення інформації. 

Записи своєчасно оновлюються. 

Записи щодо наданої одному пацієнту послуги співпадають в усіх відповідних типах первин-

ної документації. 

 

3.4. Проведення перехресної перевірки: оцінка переносу даних. 

 

Проведення перехресної перевірки проводиться з метою оцінити відповідність записів в пер-

винній обліковій документації записам у журналах реєстрації. 

Перевірка проводиться за алгоритмом: 

«Медична інформаційна система - медична документація – Медична інформаційна си-

стема» 

Для її проведення К ОКЯД відбирає вибірково медичні картки пацієнтів із метою їх аналізу, 

із кількістю, яку вказує електронний інструмент (алгоритм отримання кількості наданий у 

Додатку № 1). Та проводить звірку інформації з медичної документації, в якій знаходиться 

інформація про пацієнта із даними, що були внесені в медичну інформаційну систему. 

 
3.5. Проведення підсумкових зустрічей 

 

Даний етап включає проведення підсумкової зустрічі. 

Підсумкова робоча зустріч з представниками ЗОЗ, на базі якого проводився моніторинговий 

візит.  

Учасники зустрічі: К ОКЯД, керівництво ЗОЗ та фахівці, які, в рамках виконання своїх поса-

дових обов’язків, забезпечують збір, узагальнення даних та підготовку форм звітності. 

Зустріч проводиться К ОКЯД за наступним алгоритмом: 

- подяка керівництву та фахівцям ЗОЗ за сприяння у проведені моніторингового візиту та 

приділений час; 

- огляд процесу моніторингового візиту, що відбувся; 

- представлення сильних сторін та сфер для покращення роботи, які потребують - до-

опрацювання з метою покращення якості даних; 

- надання зворотного зв’язку щодо результатів проведеного моніторингового візиту керів-

ництвом та співробітниками ЗОЗ; 

- відповіді К ОКЯД на поставлені запитання/уточнення щодо результатів ОЯД; 

- обговорення подальшихкроків. 
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3.6. Підготовка загального звіту про результати проведеної ОЯД 

 

Тривалість етапу підготовки загального звіту про результати проведеного моніторингового 

візиту становить не більше 3х днів з дати проведення та включає в себе: 

- написання описового звіту; 

- заповнення електронного інструменту; 

 
К ОКЯД є відповідальним за організацію процесу підготовки загального звіту, що передба-

чає: 

- Формування проекту описового звіту згідно з шаблоном (додаток 2); 

- Заповнення електронного інструменту; 

- Уточнення та конкретизація у спеціалістів того ЗОЗ, на базі якого проводилась ОЯД, всіх 

зафіксованих спостережень і напрацювань (за потреби); 

- Підписання звіту К ОКЯД; 

 

Остаточний варіант загального звіту, К ОКЯД відправляє на ім’я керівника ЗОЗ, на базі якого 

був проведениймоніторинговий візит. 

 

4. Планування заходів з покращення якості даних в регіоні. 

 

Результати проведених моніторингових візитів є підставою для планування заходів та прий-

няття рішень щодо покращення якості даних в регіоні. 

Даний етап реалізується із наступною послідовністю: 

 До 01 числа початку кожного кварталу К ОКЯД узагальнює інформацію щодо сфер для по-

кращення, які були визначені за результатами проведених ОЯД впродовж останніх 3 кален-

дарних місяців та представляє на розгляд керівництву організації, представником якої він є. 

До 01 числа початку кожного кварталу К ОКЯД, за узгодженням із керівництвом, організо-

вує та проводить робочу зустріч з планування заходів з покращення якості даних в регіоні. 

Зустріч відбувається за участі керівництва К ОКЯД, завідувачів структурних підрозділів, 

керівництва та фахівців ЗОЗ, на базі яких були проведені моніторингові візити, які є 

відповідальними за підготовку звітності та внесення інформації в медичні інформаційні си-

стеми, даним по яким були оцінені в рамках проведених моніторингових візитів. 

 
Під час робочої зустрічі: 

керівництво інформує присутніх про основні завдання робочої зустрічі та очікувані результа-

ти; 

К ОКЯД представляє короткий огляд діяльності з проведення ОЯД за останні 3 календарні 

місяці; 

К ОКЯД інформує присутніх про перелік сфер для покращення, що були виявлені за резуль-

татами проведених моніторингових візитів (на базі кожного ЗОЗ окремо); 

учасники зустрічі, за кожною із озвучених сфер для покращення, формують перелік напрямів 

для удосконалення, конкретні заходи у реалізації, часові межі та відповідальних осіб за ви-

конання кожного заходу. 
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Результатом зустрічі є розроблений та погоджений План покращення якості даних в регіоні 

на період наступних 3 календарних місяців з дати проведення зустрічі (додаток 3) 

 

План затверджується відповідним наказом регіонального ЗОЗ. Контроль за виконанням за-

ходів Плану покладений на керівництво регіонального ЗОЗ. 

 

5. Забезпечення якості даних. 

 

Розроблена та впроваджена система безперервного забезпечення якості даних є заключним 

етапом, що розпочинається з реалізації наступних кроків: 

1. Керівництво регіонального ЗОЗ затверджує загальні звіти та є координатором діяльності 

згідно плану покращення якості в регіоні. 

2. Керівництво регіонального ЗОЗ  ініціює проведення відповідного навчання для персоналу 

ЗОЗ, що залучені до процесу ОЯД в регіоні надсилаючи офіційний лист – звернення до  ви-

щепоставлених організацій (за потреби). 

 

К ОКЯД  є відповідальним за впровадження та розвиток системи оцінки та контролю якості 

даних, забезпечуючи: 

- організацію виконання заходів розробленого та погодженого Плану покращення якості да-

них в регіоні; 

- проведення систематичного моніторингу процесів щодо покращення якості даних; 

- забезпечення систематичності у проведені повторних моніторингових візитів на базі ЗОЗ; 

- проведення оцінки досягнутих змін. 

Заходи з покращення якості даних реалізуються до того часу, доки не будуть досягнуті цілі і 

завдання як на районному та регіональному рівнях, так і на національному рівні загалом. 

 

Супутні документи, що пов’язані із даною СОП. 

1. Додаток 1 – Алгоритм отримання кількості перевірок; 

2. Додаток 2 – Приклад описового звіту; 

3. Додаток 3 – Приклад плану з покращення якості. 

4. Додаток 4 – Методичні рекомендації до проведення ОЯД: напрямок ВІЛ; 

5. Додаток 5 – Методичні рекомендації до проведення ОЯД: напрямок ТБ; 

6. Додаток 6 – Методичні рекомендації до проведення ОЯД: напрямок ППМД; 
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                                                                                           Додаток 1 

Таблиця оцінки кількості карток/записів, що підлягають перевірці
1 

Кількість осіб, що скла-

дають індикаторну групу 

Кількість карток/записів, що підля-

гають перевірці 

До 20 Всі 

21-30 24 

31-40 30 

41-50 35 

51-60 39 

61-70 43 

71-80 46 

81-90 49 

91-100 52 

101-119 57 

120-139 61 

140-159 64 

160-179 67 

180-199 70 

200-249 75 

250-299 79 

300-339 82 

350-399 85 

400-449 87 

450-499 88 

500-749 94 

750-999 97 

1000-4999 105 

>5000 107 

1 – HIVQUAL Woorkbook.NYSDOH A1. [NewYork], 2006, p.145. 
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       Додаток 2 

Шаблон описового звіту за результатами ОЯД 

 

Період, за який проводиться 

ОЯД: Назва регіону: 

Заклад, на базі кого проведено 

ОЯД: Дата візиту: 

П.П.П. фахівців, які проводили ОЯД: 

 

 

 

Виявлені сфери для покращення: 

 

 

№п /п Опис Рекомендація 
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Основні потреби: 

 

№п/ п Потреби Детальний опис 

   

   

   

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

Шаблон Плану покращення якості даних в регіоні 

 

НазваЗОЗ   

Термін реалізаціїплану:з по 20 року 

 

Напрям для 

удосконалення 
Рекомендація/Кроки 

для реалізації 
Терміни виконання 

Відповідальний (і) 

фахівець 

/фахівці  

(ПІБ, посада) 
Найменування 
ЗОЗ, на базі яко-

го буде 

проведено ОЯД 

Перелік рекомендацій 
Конкретні дати про-

ведення ОЯД 

П.І.П кожного з 
членів комад із 

ОЯД, назви посад 
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              Додаток 4 

 

Методичні рекомендації до проведення моніторингових візитів із метою проведення 

оцінки та забезпечення якості даних. Напрямок ВІЛ – МІС «ВІЛ-інфекція в Україні» 

 

Призначення. 

 

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення достовірності даних, які викори-

стовуються в рамках моніторингу та оцінки ефективності виконання Загальнодержавної та 

регіональних цільових соціальних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також програм 

міжнародної технічної допомоги, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу/ко-

інфекції ТБ/ВІЛ в Україні. 

 

Сфера застосування. 

 

Використовується під час організації та проведення процесу ОЯД, що включає в себе оцінку 

процесу збору, зберігання, переносу та верифікації даних; затверджених методичних реко-

мендацій;  

розробку рекомендацій щодо забезпечення якості даних в системі МіО заходів з протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу. Даніметодичні рекомендаціїілюструють процес проведення ОЯД в сфе-

рі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу/ко-інфекції ТБ/ВІЛ на національному/регіональному рівнях. 

 

Нормативні посилання. 

 

Станом на 01 вересня 2019 року підставою для проведення на регіональному рівні процесу 

ОЯД є чинні законодавчі акти, які регламентують процес надання послуг в сфері протидії 

епідемії ВІЛ/СНІДу та ТБ в Україні та регулюють порядок заповнення первинних облікових 

форм та діючих електронних систем. 

 

Заклади. 

 

До переліку спеціалізованих структурних підрозділів ЗОЗ вторинного та третинного рівнів 

надання медичної допомоги, на базі яких проводиться ОЯД, належать кабінети замісної 

підтримувальної терапії, кабінети «Довіра», кабінети інфекційних захворювань та інші 

структурні підрозділи, що в установленому порядку формують та подають звітність до ЗОЗ, 

які здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими на регіональному рівні, за визначени-

ми показниками Національного плану МіО ефективності виконання Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та регіонального плану МіО. 

 

Джерела даних 

 

Джерелами даних слугують наступні паперові та електронні носії інформації: 

- Електронний носій інформації: Медична інформаційна система «ВІЛ-інфекція в 

Україні»; 
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- Паперовий носій інформації: Форма первинної облікової документації № 025/ о

№ хворого амбулаторного карта Медична“___” згідно із Наказом МОЗ України від 

14.02.2012 № 110;  

 

- Паперовий носій інформації: Форми первинної облікової документації № 030/о 

 

- “Контрольна карта диспансерного нагляду” згідно із Наказом МОЗ України від 

14.02.2012     № 110; 

 

Періодичність виконання оцінки якості даних: 

 

Задля дотримання високої якості даних процес забезпечення високої якості даних шляхом 

проведення моніторингових візитів повинен відбуватися за наступним алгоритмом:  

- У випадку отримання високої оцінки (X>95%) якість даних, що звітуються закладом, 

вважається високою і не потребує додаткових активностей у вигляді додаткових моніто-

рингових візитів. Рекомендовано проведення моніторингового візиту у заклад у наступ-

ному звітньому році; 

- У випадку отримання закладом оцінки у інтервалі (75%<=X<=95%), якість даних вва-

жається достатньою. Проведення моніторингових візитів щоквартально  рекомендовано у 

випадку недотримання рекомендацій, що були отримані під час проведення моніторинго-

вого візиту, що було виявлення під час моніторингу їх виконання. 

- У випадку отримання закладом низької оцінки (X<75%), якість даних вважається 

низькою. Рекомендовано проведення щоквартальних моніторингових візитів до моменту 

покращення оцінки якості даних. 

 

Обрані індикатори / звітні форми до проведення оцінки та забезпечення контролю 

якості даних 

 

- TX_CURR – Кількість осіб, які отримують АРТ; 

- TX_NEW – Кількість дітей та дорослих вперше включених до антиретровірусної те-

рапії (АРТ); 

- TX_PVLS - Кількість осіб з задокументованим результатом визначення ВН; 

- TESSy ECDC; 

- Форма звітності № 56 (місячна) «Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-

інфікованим особам за__________місяць 20___ року» 

 

Період, за який проводиться перевірка 

 

Останній звітній місяць. 

 

Атрибути даних, що обрані для проведення оцінки та забезпечення контролю якості 

даних 

- Дата народження; 
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- Стать; 

- Амбулаторна картка; 

- Дата заведення амбулаторної картки; 

- Дата останньої консультації інфекціоніста; 

- Дата початку прийому АРТ; 

- Схема активної версії; 

- Дата останньої видачі/консультації; 

- Дата останнього проведення дослідження на визначення ВН; 

- Значення останнього результату на визначення ВН; 

- Остання дата проведення результату дослідження на визначення СД4; 

- Значення останнього результату дослідження на визначення СД4; 

 

 

 

 

Додаток 5 

Методичні рекомендації до проведення моніторингових візитів із метою проведення 

оцінки та забезпечення якості даних. НапрямокТБ - e-TB Manager. 

Призначення. 

 

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення достовірності даних, які викори-

стовуються в рамках моніторингу та оцінки ефективності виконання Загальнодержавної та 

регіональних цільових соціальних програм з протидії поширенню захворюванню на ТБ, а 

також програм міжнародної технічної допомоги, спрямованих на протидію поширенню за-

хворювання на ТБ в Україні. 

 

Сфера застосування. 

 

Використовуються під час організації та проведення процесу ОЯД, що включає в себе оцінку 

процесу збору, зберігання, переносу та верифікації даних; затверджених методичних реко-

мендацій; розробку рекомендацій щодо забезпечення якості даних в системі МіО заходів з 

протидії поширенню захворювання на ТБ в Україні. Дані методичні рекомендаціїілюструють 

процес проведення ОЯД в сфері протидії поширенню захворювання на ТБ в Україні на регіо-

нальному/національному рівнях. 

 

Нормативні посилання. 

 

Станом на 01 вересня 2019 року підставою для проведення на регіональному рівні процесу 

ОЯД є чинні законодавчі акти, які регламентують процес надання послуг в сфері протидії 

поширенню захворювання на ТБ в Україні та регулюють порядок заповнення первинних 

облікових форм та діючих електронних систем. 
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Заклади. 

 

До переліку спеціалізованих структурних підрозділів ЗОЗ вторинного та третинного рівнів 

надання медичної допомоги, на базі яких проводиться ОЯД, належать протитуберкульозні 

кабінети, ДОТ-кабінети, ФАП та інші структурні підрозділи, що в установленому порядку 

формують та подають звітність до ЗОЗ, які здійснюють медичний нагляд за особами, хвори-

ми на туберкульоз, на регіональному рівні, за визначеними показниками Національного пла-

ну МіО ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз та регіонального плану МіО. 

 

Джерела даних 

 

Джерелами даних слугують наступні паперові та електронні носії інформації: 

- Електронний носій інформації: e-TB Manager; 

- Паперовий носій інформації: форма первинної облікової документації № 081 - 1/о 

«Медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ 01 (1-3 категорія) згідно Наказу 

МОЗ України від 02.09.2009 № 657; 

- Паперовий носій інформації: форма первинної облікової документації № 081 - 4/о 

«Медична карта лікування хворого на туберкульоз ТБ 01–МР ТБ (4-а категорія) згідно 

Наказу МОЗ України від 07.03.2013 № 188. 

 

Періодичність виконання оцінки якості даних: 

 

Задля дотримання високої якості даних процес забезпечення високої якості даних шляхом 

проведення моніторингових візитів повинен відбуватися за наступним алгоритмом:  

- У випадку отримання високої оцінки (X>95%) якість даних, що звітуються закладом, 

вважається високою і не потребує додаткових активностей у вигляді додаткових 

моніторингових візитів. Рекомендовано проведення моніторингового візиту у заклад у 

наступному звітньому році; 

- У випадку отримання закладом оцінки у інтервалі (75%<=X<=95%), якість даних вва-

жається достатньою. Проведення моніторингових візитів щоквартально  рекомендо-

вано у випадку недотримання рекомендацій, що були отримані під час проведення 

моніторингового візиту, що було виявлення під час моніторингу їх виконання. 

- У випадку отримання закладом низької оцінки (X<75%), якість даних вважається 

низькою. Рекомендовано проведення щоквартальних моніторингових візитів до мо-

менту покращення оцінки якості даних. 
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Обрані індикатори / звітні форми до проведення оцінки та забезпечення контролю 

якості даних 

 - Кількість зареєстрованих випадків усіх форм ТБ, включаючи нові випадки захво-

рювання та рецидиви; 

 - Кількість випадків туберкульозу з МР ТБ та/або РР ТБ (MDR-TB, RR-TB). 

 

Період, за який проводиться перевірка 

 

Останній звітній квартал. 

 

Атрибути даних, що обрані для проведення оцінки та забезпечення контролю якості 

даних 

 

1-3 категорії: 

- Реєстраційний номер хворого; 

- Дата народження; 

- Стать; 

- Рік; 

- Когорта; 

- ВІЛ-статус; 

- Дата реєстрації ЦЛКК; 

- Тип випадку; 

- Клінічна форма; 

- Дата проведення дослідження: Посів ; 

- Результат дослідження: Посів ; 

- Дата проведення дослідження: Gene Expert ; 

- Результат дослідження Gene Expert; 

- Дата початку лікування  ІФ; 

- Дата закінчення лікування (10.8.); 

- Результати лікування. 

 

4 категорія: 

- Реєстраційний номер хворого до 4-ї категорії; 

- Дата народження; 

- Стать; 

- Рік; 

- Когорта; 

- Тип випадку; 

- Профіль резистентності; 

- Клінічна форма; 

- Дата початку лікування; 

- Дата закінчення лікування;  

- Результат лікування. 
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                                                                                                                                             Додаток 6 

 

Методичні рекомендації щодо проведення моніторингових візитів з метою проведення 

оцінки та забезпечення якості даних. Напрямок ППМД – АС ППМД. 

 

Призначення. 

 

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення достовірності та якості даних, які 

використовуються у системі моніторингу та оцінки ефективності заходів з профілактики пе-

редачі ВІЛ від матері до дитини (далі ППМД). 

 

Сфера застосування. 

 

Використовується підчас організації та проведення процесу ОЯД, що включає в себе: оцінку 

процесу збору, зберігання, переносу та верифікації даних з ППМД; оцінку стану виконання 

чинних нормативно-правових актів; уніфікованих клінічних протоколів, настанов якості 

медичної допомоги, методичних рекомендацій тощо сфери ППМД; розробку рекомендацій 

щодо покращення якості даних у системі моніторингу та оцінки заходів ППМД.  

Дані методичні рекомендації ілюструютьпроцес проведення ОЯД на національному та регіо-

нальному рівнях та  призначена для використання фахівцями з оцінки якості даних на базі  

ЗОЗ, що здійснюють моніторинг та оцінку ефективності заходів ППМД на регіональному 

рівні; ЗОЗ, що здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-позитивними особами, ЗОЗ, що надають 

акушерсько-гінекологічну та педіатричну допомогу ВІЛ-позитивним жінкам та їхнім дітям 

тощо. 

 

Нормативні посилання. 

 

Станом на 01 вересня 2019 року підставою для проведення ОЯД ППМД на національному 

рівні є чинні законодавчі акти сфери громадського здоров’я, які регламентують процес 

надання послуг з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, у т.ч. ППМД, та регулюють порядок за-

повнення первинної облікової медичної документації, звітних форм, використання медичних 

інформаційних (автоматизованих) систем тощо. 

 

Заклади. 

 

До переліку спеціалізованих структурних підрозділів ЗОЗ первинного, вторинного та тре-

тинного рівнів надання медичної допомоги, на базі яких проводиться ОЯД, нале-

жать:кабінети лікаря-акушер-гінеколога, дитячого інфекціоніста, педіатра, лікаря практики 

сімейної медицини,  жіночі консультації, пологові відділення (будинки), амбулаторно- 
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поліклінічні відділення, кабінети «Довіра», кабінети інфекційних захворювань, відділення 

профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, відділи МіО та інші структурні підрозділи, 

що в установленому порядку формують та подають звітність ППМД. 

 

 

Джерела даних. 

 

Джерелами даних слугують наступні паперові та електронні носії інформації: 

- Електронний носій інформації: АС ППМД. 

 

Паперовий носій інформації: 

  

- Наказ МОЗ України №612 “Про затвердження форм первинної облікової документації 

та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до ди-

тини, інструкції щодо їх заповнення’ 

- Форма 501-1/о - Повідомлення про ВІЛ-інфіковану вагітну 

- Форма- 501-2/о - Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої 

жінки 

- Форма 501-3(І)/о - Повідомлення про перебування на обліку дитини, народ-

женої ВІЛ-інфікованою жінкою 

- Форма 501-3(ІІ)/о - Повідомлення про результати ранньої діагностики ВІЛ-

інфекції та профілактики ко-тримаксозолом у дитини, народженої ВІЛ-інфікованою 

жінкою 

- Форма 501-3(ІІІ)/о - Повідомлення про уточнення ВІЛ-статусу дитини, народ-

женої ВІЛ-інфікованою жінкою 

- Форма 501-4/о - Повідомлення про ВІЛ-інфіковану дитину народжену 

ВІЛ-інфікованою жінкою 

- Наказ МОЗ України від 14.02.2012 №110 

- Форма 025/о - Медична карта амбулаторного хворого  

- Наказ МОЗ України від 21.03.2012 №182 “Про затвердження форм первинної обліко-

вої документації і звітності  з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та 

інструкції щодо їх заповнення” 

- Форма №030-5/о - Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-

інфікованою особою 

- Наказ МОЗ України від 05.03.2013  №180 “Про затвердження форм первинної обліко-

вої документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції 

та інструкції щодо їх заповнення” 

- Форма № 502-1/о 

- Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи. 
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Електронний носій інформації. 

- Автоматизована система ППМД. 

 

Періодичність виконання оцінки якості даних: 

 

Задля дотримання високої якості даних, процес забезпечення високої якості даних шляхом 

проведення моніторингових візитів повинен відбуватися за наступним алгоритмом:  

- У випадку отримання високої оцінки (X>95%) якість даних, що звітуються закладом, 

вважається високою і не потребує додаткових активностей у вигляді додаткових 

моніторингових візитів. Рекомендовано проведення моніторингового візиту у заклад у 

наступному звітному році; 

У випадку отримання закладом оцінки у інтервалі (75%<=X<=95%), якість даних вва-

жається достатньою. Проведення моніторингових візитів щоквартально  рекомендо-

вано у випадку недотримання рекомендацій, що були отримані під час проведення 

моніторингового візиту, що було виявлення під час моніторингу їх виконання. 

У випадку отримання закладом низької оцінки (X<75%), якість даних вважається 

низькою. Рекомендовано проведення щоквартальних моніторингових візитів до мо-

менту покращення якості даних. 

 

Обрані індикатори / звітні форми до проведення оцінки та забезпечення контролю 

якості даних 

 

-  Кількість ВІЛ-позитивних жінок, у яких вагітність закінчилися пологами, отримали 

АРТ; 

- Кількість дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, обстежені методами ранньої 

діагностики. 

 

Період, за який проводиться перевірка 

 

Останній звітній рік. 

 

Атрибути даних, що обрані для проведення оцінки та забезпечення контролю якості 

даних: 

Мати: 

- Код МІС; 

- ID; 

- Дата народження; 

- Дата взяття на облік в ЗОЗ, що здійснює акушерсько-гінекологічну допомогу; 

- Код обстеження на ВІЛ вагітної; 

- Рівень ВН; 

- Абсолютний рівень СД; 

- Клінічна стадія ; 

- Шлях передачі; 

- Статус СІН; 
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- Кількість відвідувань підчас вагітності ЗОЗ, що здійснює акушерсько-гінекологічну 

допомогу; 

- Період АРТ; 

- Дата призначення АРТ; 

- Відмова від АРТ; 

- ВН роділлі перед пологами; 

- Продовження АРТ після пологів; 

- Чим закінчилася вагітність ; 

- Дитина. 

 

Дитина: 

- ID; 

- Код МІС; 

- Дата народження; 

- Стать; 

- Дата взяття на облік; 

- Причина взяття на облік; 

- Дата забору СКК; 

- Результат  СКК; 

- Дата забору І ПЛР ДНК; 

- І результат ПЛР ДНК; 

- Дата забору ІІ ПЛР ДНК; 

- ІІ результат ПЛР ДНК; 

- Дата забору ПЛР РНК; 

- Результат ПЛР РНК; 

- Дата забору ІФА; 

- Результат ІФА; 

- АРВ-профілактика дитини; 

- Кількість днів АРВП. 
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Data Elements / Field 

Name 

Why selected (which PEPFAR Indicator relates 

with, other comments) 

Individual number of pa-

tient 

(Patient ID) 

Data from this fields used for searching and identifi-

cation of paper patient medical record (chart, card) 

Patient file number Used for searching and identification of paper patient 

medical record (chart, card) 

Patient file date Used for searching and identification of paper patient 

medical record (chart, card) 

Doctor Used for searching and identification of paper patient 

medical record (chart, card) 

Date of birth Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, Form 56, TESSy report 

Sex Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, Form 56, TESSy report 

Date of last consultation Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, Form 56, TESSy report 

Date of ART beginning Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, Form 56 

ARV treatment scheme Data from these fields is used for calculation of Form 

56 

Date of last ART outgiving Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, Form 56, TESSy report 

Date of last viral load 

measure 

Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, TESSy report 

  

Last value of viral load Data from these fields is used for calculation of PEP-

FAR indicatos, TESSy report 

Date of last CD4 measure Data from these fields is used for calculation of 

TESSy report 

Last value of CD4 Data from these fields is used for calculation of 

TESSy report 
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Протягом періоду пілотування функціональність вибірки буде включена в інструмент DQA / 

I на основі Excel і здійснюватиметься регіональним експертом DQA. Після закінчення пілот-

ного періоду ця функція буде включена до ВІЛ-ІСВ як самостійний модуль. 

Функціональність вибірки в інструменті DQA / I. 

 

Важливою особливістю інструменту DQA / I буде можливість створювати випадкові вибірки 

пацієнтів на основі існуючих результатів в рамках ІСВ ВІЛ. Це буде зроблено за допомогою 

наступних кроків: 

 

З ВІЛ ВІЛ: Створення файлу Excel, в якому за вибраним закладом перераховано загальну 

чисельність (всесвіт) усіх пацієнтів на основі визначень показників ВІЛ МІС із активною 

схемою АРТ станом на дату даних витяг, який потрапляє в цільові показники за датою. Цей 

перелік включає деякі ідентифікатори пацієнтів (див. Таблицю вище) та елементи клінічних 

даних, які перевірятимуться між паперовими файлами пацієнтів та ВІЛ-інфекцією під час 

діяльності DQA / I. 

 
 Вибірка вибірки списку пацієнтів на основі трьох кроків: 

Визначення обсягу вибірки для кожного закладу на основі повідомленої кількості хворих на 

АРТ в офіційному звіті (форма № 56) з використанням рекомендацій керівництва з відбору 

проб HIVQual. 

 

Випадковий відбір хворих на ВІЛ-інфекцію з активною схемою АРТ у кожному закладі, 

включеному в поточний раунд діяльності DQA / I (кількість відібраних пацієнтів відповідає 

обсягу вибірки для кожного закладу з кроку 1). 

 

Для порівняння файлів пацієнтів із ВІЛ-ІСВ, довільний вибір 10 файлів пацієнтів зі статусом 

«пацієнти, які приймають АРТ». 

 

Після генерації випадкової вибірки фахівець DQA / I буде співпрацювати з працівниками 

закладу для виявлення файлів пацієнтів та абстрактних даних, що використовуються для пе-

рехресних перевірок. 

 

Процес оцінки. 

 

Впровадження систематизованої системи DQA / I включатиме наступні заходи. 

 

Короткий зміст та обговорення з ключовим персоналом закладу. 

 

Команда з оцінки опише загальний процес DQA / I із персоналом установи. Вони пояснять 

загальні цілі та завдання та описують методологію відбору проб. Вони також, якщо це мож-

ливо, залучатимуть персонал до вибірки діаграм та обговорюватимуть потенційні проблеми 

та рішення щодо якості даних. 
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Анкета сайту DQA 

Групи оцінювачів заповнюють анкету сайту DQA співробітниками на рівні закладу, які 

знайомі зі збором даних та звітуванням, щоб краще зрозуміти системи даних установи та 

процедури звітування. 

 

Перевірка даних шляхом перехресних перевірок:  

MIS до файлів пацієнтів і навпаки Групи оцінки визначатимуть картки пацієнтів та перевіря-

тимуть елементи даних для тих карток пацієнтів, вже випадково відібраних за допомогою 

інструмента DQA / I. Оскільки MIS є системою „реального часу”, найновіші значення еле-

ментів даних будуть підтверджені між джерелами даних (MIS та файлом пацієнта).  

 

Друга перехресна перевірка також буде проведена між файлами пацієнтів та ВІЛ-

інформацією про ВІЛ: команда відбере випадково 10 карток пацієнта, абстрактні елементи 

даних із вибраних карток в інструмент DQA / I, а інструмент DQA / I перекреслить ці резуль-

тати з тим, що міститься в ІСВ щодо ВІЛ. 

 

Інформація про об'єкт 

Група з оцінки проведе попередній аналіз даних за допомогою інструмента DQA / I та підсу-

мує ключові спостереження під час збору даних об'єкта. Команда проведе короткий опис та 

представить попередні результати та ключові спостереження під час візиту до ключового 

персоналу закладу. 

 

Агрегація результатів та інструментарій 

Після заходів з перевірки даних група оцінювачів використовує зведені дані, сформовані за 

допомогою «Збірки» в інструменті DQA / I, готує зведений звіт, використовуючи стандарт із 

«Звіту» в інструменті DQA / I. Він включає звіт про підтримку якості та план коригувальних 

дій: 

зведені дані про кількість перевірених файлів пацієнтів (файл пацієнта про ВІЛ MIS 

vc та навпаки); 

відсоток файлів пацієнтів, які абсолютно співпадають з ВІЛ ІСВ; 

відсоток знаку перехресної перевірки між картотекою пацієнта та ІСВ ВІЛ; 

низький від високий рівень оцінки якості даних; 

перелік основних причин поганої роботи з рекомендаціями, термінами, особами, 

відповідальними за покращення якості даних. 

 

 Команда сприятиме проведенню брифінгу з працівниками закладу, що включатиме обмін 

результатами DQA, визначення сильних сторін та напрямків вдосконалення систем збору 

даних та звітності та надання рекомендацій щодо усунення виявлених прогалин. Коли це 

можливо, група з оцінки намагатиметься виявити систематичні помилки якості даних у різ-

них об'єктах та рішення щодо виправлення (інструменти чи процеси).  

Команда з оцінки також координуватиме з персоналом установи розробку плану коригуваль-

них дій (Додаток 1), дотримуючись циклу поліпшення якості даних, описаного на малюнку 2 

нижче. 
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Рисунок 2. Цикли вдосконалення якості даних 

 

 

 
 

 

Збір, аналіз та управління даними 

Система DQA / I буде поєднанням електронного та паперового збору даних. 

 

Усі пристрої будуть захищені паролем. Дані будуть подані до національної електронної си-

стеми звітності, захищеної паролем та зашифрованого сервера CPH. 

Етичні міркування 

Усі правила щодо етичного розгляду будуть записані в кожному договорі спеціалістів DQA / 

I з детальним описом кожної частини їх роботи, що контактує з цією темою. 

 

Подальше розповсюдження, повідомлення та звітування про результати 

Оскільки система DQA / I вдосконалюється, а засоби та команда з оцінки даних стають більш 

комфортними в процесі, будуть вивчені додаткові методи використання даних. Початкові 

ідеї включають (але не обмежуються цим) створення візуалізації даних / інформаційних па-

нелей на основі результатів (загальний приклад у Додатку 5), а також зустрічей з огляду да-

них на регіональному рівні. Також буде зроблено акцент на визначенні того, чи існують си-

стематичні помилки у якості даних на об'єктах, а також на рекомендаціях або розробці ін-

струментів, які можуть бути використані для виправлення. 
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Додаток 1: Результати та рекомендації 

 

Оцінка якості даних 

 

Результати та рекомендації 

 

Ключові висновки 

 

Перевірка даних MIS на картки пацієнта 

 

Перевірка даних карток пацієнтів до MIS 

 

Спостереження 

 

Об’єкт (система звітування) Сильні сторони 

 

Інструмент (система звітування) Проблеми / напрямки, які слід вдосконалити в системі даних 

 

Рекомендації щодо поліпшення якості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


