Голові Національній службі здоров’я України
Олегу Петренко 
04073, м.Київ, просп. С.Бандери, 19
від_____________________________________________
адреса__________________________________________

ЗАЯВА
Я, _______________________________________________________________________ (ПІБ повністю), припиняю Декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу №______________________ від ______________ з лікарем ____________________________________________________________ (ПІБ лікаря повністю), спеціальність лікаря __________________________________________________________, ______________________________________________(назва мед. закладу повністю) відповідно до п.2 ч.1 розділу IV  наказу МОЗ України № 503 від 19.03.2018 р. (далі – Порядок № 503).
Згідно з п.2 ч.1 розділу IV Порядку № 503 підставою для припинення Декларації є подання пацієнтом (його законним представником) заяви про припинення Декларації у довільній формі.
Як православна людина я не можу продовжувати дію Декларації, тому що: 
	ідентифікатором фізичної особи в електронній системі охорони здоров’я, яка створена для реалізації Програми медичних гарантій згідно з п.19 «Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я», затвердженого Постановою КМУ № 411 від 25.04.2018 р. (далі – Порядок № 411) є унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - УНЗР) (у разі наявності) – той самий, який формується при оформленні паспорта у вигляді ID-картки. Він складається з дати народження людини та чотирьохзначного номеру, для чоловіків – непарний, для жінок – парний, і фактично є новим цифровим ім’ям людини в електронній системі охорони здоров’я. Згідно з Офіційною позицією УПЦ з питань розвитку технологій обробки персональних даних та впровадження біометричних документів УНЗР має ознаки «імені звіра»,  може бути записаний у вигляді штрих-коду, який містить у собі апокаліптичне число 666. Про духовне значення прийняття людиною «імені звіра» та «числа імені його» попереджає Одкровення Св. Апостола Іоанна Богослова (гл.13:16-18, гл.14:9-11).  

Під час реєстрації в електронній системі охорони здоров’я пацієнт повинен пред’явити документ, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр…» № 5492-VI від 20.11.2012 р. (далі – Закон «Про ЄДДР»), тобто паспорт у вигляді ID-картки (п.37 Порядка № 411). В рішенні Великої Палати Верховного Суду України по справі № 806/3265/17 сказано, що при оформленні паспорта у вигляді ID-картки відповідно до Закону «Про ЄДДР» має місце кодування прізвища, ім’я та по-батькові, що є свавільним втручанням у право людини на приватне життя, у контексті неможливості реалізації права на власне ім’я. Це становить порушення ст. 8 Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, ратифікованій Законом України від 06 липня 2010 року № 2438-VI. 
	Також я категорично заперечую проти обробки своїх персональних даних. Згідно з п.23 Порядка № 411 персональні дані у реєстрах можуть оброблятися у цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони здоров’я. Згідно з п.27 Порядка № 411 з метою забезпечення точності та достовірності інформації у центральній базі даних НСЗУ та адміністратором періодично проводиться верифікація з дотримання вимог  "http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17" \t "_blank"Закону України “Про захист персональних даних”. 

Тому згідно з п.2 ч.1 розділу IV  Порядку № 503 я припиняю Декларацію і прошу вилучити мої персональні дані з бази даних електронної системи охорони здоров’я.
Відповідь на цю Заяву прошу Вас надіслати мені на вищевказану адресу згідно з Законом України «Про звернення громадян» у встановлений ст.20 цього закону термін.
 «____» _____________ 201__ р.			_________________________(ПІБ)

