
 

 

Н А К А З 

 

 

30.05.2019р.         № 139-ОД/14 

м. Вінниця 
 

 

Про введення в дію оновленої форми первинної  

медичної облікової документації ф.110/о «Карта виїзду  

бригади екстреної медичної допомоги» 
 

На виконання Закону України  від 05.07.2012 року № 5081-VI «Про 

екстрену медичну допомогу», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2015 року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України», наказу МОЗ України від 01.06.2009 року № 370 

«Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги», наказу МОЗ 

України від 17.11.2010 року № 999 «Про затвердження форм звітності та 

медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної 

допомоги України», рекомендацій Європейської ради ресусцитації (ERS), 

американської асоціації  серця (АНА), Міжнародного комітету по реанімації 

(ILCOR) та з метою удосконалення системи обліку й звітності по системі ЕМД 

області,- 

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Затвердити оновлену форму первинної медичної облікової  

документації ф.110/о «Карта виїзду бригади екстреної медичної допомоги» 

(додаток 1) та «Інструкцію щодо заповнення форми первинної медичної 

облікової документації ф.110/о «Карта виїзду бригади екстреної медичної 

допомоги» (додаток 2).  

2. Ввести в дію оновлену форму первинної медичної облікової  

документації ф.110/о «Карта виїзду бригади екстреної медичної допомоги» з 

01.07.2019 року.  

 

3. Головним лікарям філій КУ «Територіальне медичне об’єднання 

«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф»:  

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» 
 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ 

ЦЕНТР 

МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ» 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 



3.1. Здійснити заходи з підготовки друкованої продукції оновленої форми 

первинної медичної облікової  документації ф.110/о «Карта виїзду бригади 

екстреної медичної допомоги». 

3.2. Провести заняття з медичними працівниками стосовно вивчення 

«Інструкції щодо заповнення форми первинної медичної облікової документації 

ф.110/о «Карта виїзду бригади екстреної медичної допомоги» (додаток 2). 

Термін виконання: до 28.06.2019 року 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на СКОРОБОГАЧА 

Станіслава Миколайовича – заступника головного лікаря з медичної роботи КУ 

«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» та ПРИСЯЖНУ Юлію 

Олександрівну – заступника начальника КУ «Інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики» Вінницької області. 

 

 

 

Головний лікар       Начальник КУ «ІАЦ МС» 

КУ «ТМО «ВОЦЕМД МК»     Вінницької області 

 

 

А. Пірникоза         В. Железняк 

 

 

 

 


