
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Н А К А З

/З  О /. ли~У-/<Р м. Суми

Про порядок транспортування 
померлих до обласного 
патологоанатомічного 
бюро та інформування родичів 
у випадку смерті хворого

З метою своєчасної доставки померлих до обласного 
патологоанатомічного бюро та інформування родичів померлих хворих в 
обласному госпіталі,

Н А К А З У Ю :

1 .Завідувачам відділень, лікарям у випадку смерті хворого:
1) інформувати адміністрацію закладу -  начальника госпіталю

Савенко І.І. за телефонами: робочий: 24-16-39, заступника з
медичної частини -  Скоробагату Т.Є. за телефонами: робочий: 24-18-83,

2) в робочі дні доставку в обласне патологоанатомічне бюро проводити 
автомобільним санітарним транспортом госпіталю, у вихідні, святкові дні та 
нічний час -  автотранспортом поховальної служби «Лорд», тел. 66-00-33,

3) організувати переміщення померлого з відділення до приймального 
відділення (виходу) для передачі працівникам поховальної служби з 
оформленням направлення на патологоанатомічний розтин (додаток 1) та 
наданням довідки про доставку трупа (додаток 2);

4) при відмові родичів від розтину інформувати начальника госпіталю 
або заступника з медичної частини з наступною видачею довідки про смерть 
хворого (ф. 106/а);

5) про випадки смерті хворого родичів інформує: в робочі дні -  
завідуючий відділенням; у вихідні, святкові дні та нічний час -  черговий лікар 
за вказаними в медичній карті телефонами;

6) верхній одяг та особисті речі померлого знаходяться в робочі дні в 
камері схову, документи -  на посту чергової медсестри та видаються 
близьким під підпис із складанням переліку речей.

2. Старшій медичній сестрі приймального відділення Ващенко І.К., 
черговим столу довідок при поступленні хворих чітко вказувати в медичній



карті стаціонарного хворого прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання 
та номери телефонів найближчих родичів.

3. Завідувачу ВАІТ Корольчук С.Д.
1) забезпечити контроль за зберіганням бланків лікарських свідоцтв про 

смерть;
2) забезпечити контроль за достовірністю та правильністю заповнення 
лікарських свідоцтв про смерть та оформленням п.57 в медичній карті 
стаціонарного хворого згідно з вимогами п.3.17 «Інструкції щодо заповнення та 
видачі лікарського свідоцтва про смерть» наказу МОЗ України від 08.08.2006 № 
545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки 
народження і смерті», з відображенням номера свідоцтва про смерть, дати 
видачі та прізвища особи, якій видано свідоцтво.

4. Наказ по обласному клінічному госпіталю ветеранів війни 
від 01.06.2006 № 93 «Про порядок транспортування померлих до обласного 
патолого-анатомічного бюро та інформування близьких у випадку смерті 
хворого» визнати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника з медичної 
частини Скоробагату Т.Є.

Начальник І.І.Савенко

Скоробагата 24 18 83



Додаток 1

до наказу Сумського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни 
від «___»__________________2018 р.

Назва ЛПЗ _
ВІДДІЛЕННЯ

Направлення
на патологоанатомічний розтин, без розтину 

(потрібне підкреслити)

П .1. Б .____________________
Дата народження___________
Стать_____________________
Місце народження_________
Дата надходження_________
Дата смерті________________
Місце смерті_______________

Заключний діагноз клінічний
а) основне захворювання:_

б) супутнє захворювання

в) ускладнення

РОДИНИ ПОВІДОМЛЕНІ (так, н і)__________________________________________
ІСТОРІЯ ХВОРОБИ ДОДАЄТЬСЯ (так, ні) ________________________________
У ПОМЕРЛОГО Є В НАЯВНОСТІ ЗУБИ З МЕТАЛУ ЖОВТОГО КОЛЬОРУ 
(ТАК, НІ, КІЛЬКІСТЬ)

ІНШІ КОШТОВНОСТІ

Лікуючий лікар



Додаток 2

до наказу Сумського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни 
від «___»__________________2018 р.

Д О В І Д К А

20__р. о ___год.___хв. проведена доставка трупа

П.І.Б.____________________________________________________________

з______________________________________________відділення обласного
клінічного госпіталю ветеранів війни представниками поховальної служби 
“ Лорд” в обласне патологоанатомічне бюро.

П.І.Б. лікаря

Дата “___” 20__р. Підпис


