
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Н А К А З

Л ^  м. Суми ^

Про організацію консультацій 
хворих та виписки із стаціонару

На виконання наказу управління охорони здоров’я Сумської обласної 
державної адміністрації від 24.10.2017 708-ОД «Про забезпечення виїзною
консультативною медичною допомогою населення Сумської області», з метою 
своєчасної діагностики захворювань, належної організації транспортування і 
супроводу хворих, проведення діагностичних процедур та консультацій хворих 
спеціалістами в інших лікувально-профілактичних закладах, оптимізації 
роботи санітарного транспорту закладу

Н А К А З У Ю :
1 .Завідувачам відділень, лікарям госпіталю:
1) направляти хворих на консультативний прийом в інші лікувально- 

профілактичні заклади усіх рівнів лише після проведення всіх необхідних 
лабораторних та інструментальних обстежень, обґрунтування необхідності та 
мети консультації, при наявності обов’язкового огляду завідуючого 
відділенням, за погодженням із заступником начальника госпіталю з медичної 
частини у відповідно оформленому направленні;

2) направлення хворих на обстеження до обласного діагностичного центру 
та в інші обласні лікувальні заклади здійснювати за погодженням завідувача 
відділенням із заступником начальника госпіталю з медичної частини з 
відповідно оформленим направленням;

3) направлення хворих на консультацію до лікарів обласної 
консультативної поліклініки та до обласних спеціалістів здійснювати 
відповідно до показів та графіку прийому лікарів, викладених у листі КЗ СОР 
«Сумська обласна клінічна лікарня» від 17.012018 № 01-20/012/173;

4) планові направлення хворих на консультації та обстеження до інших 
лікувально-профілактичних закладів в будні дні та основний робочий час 
здійснювати санітарним автотранспортом госпіталю та у супроводі медичного 
працівника;

5) медичні карти стаціонарних хворих з направленнями на обстеження і 
консультації до інших закладів та на виписку надавати для перевірки та 
погодження заступнику начальника з медичної частини щоденно напередодні 
виписки та консультацій до 15.00.

2. Завідувачам відділеннями про необхідність ургентних консультацій 
хворих (травма, кровотеча, гостра хірургічна патологія, тощо) негайно 
інформувати:



1) в робочий час - начальника госпіталю або заступника з медичної 
частини з метою організації транспортування хворого санітарним транспортом 
в обласну клінічну лікарню або виклику консультанта;

2) в нічний час або вихідні дні черговий лікар інформує завідувача 
профільним відділенням; завідуючий відділенням інформує заступника з 
медичної частини або начальника госпіталю;

3) виклики лікарів-консультантів здійснювати через фельдшера- 
диспетчера відділу виїзної медичної допомоги та медицини катастроф 
обласного центру екстреної медичної допомоги (далі -  Центр);
у робочий час -  начальником госпіталю або заступником з медичної частини; 
у нічний час, вихідні та святкові дні -  завідувачам відділеннями із обов’язковим 
узгодженням з адміністрацією, за телефоном: (0542) 68 20 32. Черговий лікар 
здійснювати виклик консультанта не має права;

4) для оформлення виклику консультанту або обласному спеціалісту 
надавати необхідні дані про хворого по телефону.

3. Перед викликом консультанта начальник госпіталю або заступник з 
медичної частини контролює повноту обстеження хворого, наявність огляду 
завідуючого відділенням та висновків консиліуму, обґрунтування та мету 
виклику.

4. Транспортування консультантів на екстрені виклики у неробочий час, 
вихідні, святкові дні здійснюється санітарним транспортом Центру, після 
необхідного оформлення виклику в Центрі.

5. Під час огляду консультантом хворого обов’язкова присутність 
завідувача відділенням та представника адміністрації, у вихідні, святкові дні та 
в нічний час -  завідувача відділенням.

6. Транспортування хворих у межах міста Суми, а також перевезення 
трупів санітарний автотранспорт Центру не здійснює.

7. Виклики лікарів-консультантів з відділів (клінік) і НДІ та кафедр 
університетів, академій України здійснюється керівником закладу, а за його 
відсутності -  заступником з медичної частини згідно вимог додатку 16 наказу 
управління охорони здоров’я від 24.10.2017 № 708-ОД.

8. Заступнику начальника госпіталю з медичної частини:
1) контролювати обґрунтованість та своєчасність проведення 

консультацій і обстеження хворих, наявність консиліумів при необхідності 
консультацій лікарів-консультантів обласних лікувальних закладів'

2) повторні консультації до тяжкохворих погоджувати з профільними 
головними спеціалістами управління охорони здоров’яу;

3) при відсутності обґрунтування або потреби в проведенні консультацій 
хворим приймати рішення про відміну консультації або її перенесення на інші 
дні після до обстеження та узгодження з завідувачем відділення.

9. Наказ по обласному госпіталю від 07.01.2011 № 132 «Про організсщію 
консультацій хворих та виписки із стаціонару» вважати таким, що втратив 
чинність.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник І.І.Савенко


