
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

НАКАЗ

від V 0<$у 2018

Про організацію дієтичного 
харчування в госпіталі

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 21.04.2009 № 262 «Про затвердження рекомендованого середньодобового 
набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних 
закладах», з метою організації та контролю за належним рівнем дієтичного 
харчування хворих у відділеннях госпіталю,

1. Затвердити:
1) склад ради з організації дієтичного харчування обласного клінічного 

госпіталю ветеранів війни (додаток 1);
2) Положення про раду з організації дієтичного харчування в обласному 

клінічному госпіталі ветеранів війни (додаток 2);
3) Порядок проведення контролю за якістю готової їжі в обласному 

клінічному госпіталі ветеранів війни (додаток 3).
2. Завідуючим відділеннями, лікарям забезпечити зняття проб на 

харчоблоці згідно затвердженого графіку чергувань.
3. Заступнику з економічних питань, провідному інженеру при виділенні 

додаткових коштів здійснити заходи по проведенню ремонту харчоблоку.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника з 

медичної частини.

НАКАЗУЮ:

Начальник І.І.Савенко

Погоджено
Юрисконсульт О.В. Яценко



Додаток 1
до наказу Сумського 
обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни 
від «___»____________2018

Склад ради з дієтичного харчування 
Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни

Голова ради: головна медична сестра Забара І.А.

Секретар: дієтсестра Глущенко О.Д.

Члени ради:
Завідуюча кардіологічним відділенням Собчишин Н.П. 
завідуюча терапевтичним відділенням Старків О.І. 
бухгалтер по харчуванню Платошина Л.І. 
старша м/с т/в м. Шостка Бережна Н.В.

Заступник начальника 
з медичної частини Т.Є.Скоробагата



Додаток 2
до наказу Сумського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів 
війни
від «___»____________2018

ПОЛОЖЕННЯ
про раду з дієтичного харчування 

Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни

І. Загальні положення

1) . Рада з дієтичного харчування створена з метою координації роботи 
закладу з дієтичного харчування хворих та її удосконалення. Загальне 
керівництво роботою з організації лікувального харчування покладається на 
заступника начальника з медичної частини.

2) . Склад ради затверджується щорічно наказом начальника госпіталю.
3) .Головою ради є заступник начальника госпіталю з медсестринства. 

Секретарем ради призначається дієтсестра, членами ради -  завідуючі 
відділеннями, бухгалтер по харчуванню.

4) . Засідання ради проводяться згідно затвердженого плану засідань, але 
не рідше одного разу на квартал.

II. Основні завдання ради

1). Основними завданнями ради з лікувального харчування є: 
розробка заходів щодо поліпшення дієтичного харчування, поширення

передових форм і методів роботи дієтсестри, кухарів;
- впровадження нових принципів і технологій лікувального харчування, 
дієтичних столів, зразкових семиденних сезонних меню, рецептур страв;
- розробка та затвердження планів з підготовки та підвищення кваліфікації 
персоналу, що займається організацією лікувального харчування;
- проведення санітарно-освітньої роботи з дієтичного харчування.
- контроль за ефективністю організації дієтичного харчування шляхом 
перевірки відповідності одержуваних хворими дієт (за набором продуктів і 
страв, технологією приготування, хімічним складом та енергетичною цінністю) 
рекомендованим характеристикам стандартних дієт і шляхом перевірки 
фінансових витрат за кварталами року.
- контроль за організацією лікувального харчування та аналіз ефективності 
дієтотерапії при різних захворюваннях;

- втілення сучасних наукових знань з дієтології, які відповідають принципам 
доказової медицини;



- консультативна допомога з питань харчування хворим із різноманітними 
захворюваннями;

- контроль за обігом харчових продуктів і дотриманням санітарно-гігієнічного 
режиму на харчоблоці, буфетних, роздаточних та шляхах транспортування їжі
до відділень госпіталю;

- проведення щомісячного контролю закладання продуктів у ємності для 
приготування їжі, ваги та кількості готових страв у відділеннях.

III. Функції

1) планування діяльності ради згідно із Положенням, планом основних 
організаційних заходів закладу;

2) ведення затвердженої обліково-звітної документації та надання звітності про 
свою діяльність в установленому порядку;

3) впровадження передового досвіду з організації дієтичного харчування в 
практичну діяльність госпіталю;

4) здійснення співпраці з госпіталями ветеранів війни, іншими лікувально- 
профілактичними закладами області з питань організації дієтичного 
харчування;

5) участь у розробці методичних рекомендацій з правил здорового харчування;

6) вивчення стану забезпечення дієтичним харчуванням ветеранів війни у 
закладах охорони здоров’я області за результатами моніторингу при виїздах в 
райони, за даними статистичної звітності;

IV. Права і обов’язки

Рада має право:

1) планувати та здійснювати свою діяльність у відповідності до основних 
напрямків діяльності госпіталі та діючої нормативної бази;
2) визначати перспективні напрямки своєї діяльності, виходячи із потреб 
закладу;
3) брати участь у підготовці планів, наказів, розробці методичної документації;
4) брати участь в експертній діяльності з оцінки ефективності дієтичного
харчування хворих у закладі;
5) надавати пропозиції керівництву госпіталю з питань оптимізації дієтичного 
харчування в закладі.

Обов’язки ради:

1) дотримуватись вимог нормативно-правових актів та керівних документів
МОЗ з питань організації дієтичного харчування;



2) своєчасно та якісно виконувати поставленні перед радою завдання, а також 
розпорядження, накази та вказівки начальника госпіталю та заступника з 
медичної частини;
3) готувати проекти відповідей на звернення громадян щодо організації 
дієтичного харчування в госпіталі.

V. Керівництво:

1) рада безпосередньо підпорядковується заступнику начальника з медичної 
частини;
2) керівництво радою здійснює заступник начальника госпіталю з 
медсестринства;
3) на період відпустки або тимчасової відсутності голови ради виконуючим 
обов’язки призначається особа, яка є резервом на посаду.

Заступник начальника госпіталю
з медичної частини

І



Додаток З
до наказу Сумського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів 
війни
від «__»____________20182018

порядок проведення контролю за якістю готової їжі в Сумському 
обласному клінічному госпіталі ветеранів війни

1. Перевірка готової їжі перед відправленням у відділення здійснюється 
черговим лікарем, який є відповідальним за організацію харчування на період 
свого чергування або лікарем, призначеним, згідно графіку чергувань, 
відповідальним за зняття проб.

2. Періодично (не рідше одного разу на місяць) перевірка готової їжі 
здійснюється начальником госпіталю, заступниками начальника, незалежно від 
часу та зняття проб черговим лікарем.

3. Перевірка готової їжі на кухні перед відпуском здійснюється в 
наступному порядку:

1) безпосередньо із казана відповідно з переліком блюд, вказаних у 
меню-розкладці та шляхом проби блюд однієї з найбільш масових дієт.

Результати проби заносяться у меню - розкладку по кожному блюду, а 
загальна оцінка - у бракеражний журнал готової їжі та наданням дозволу на 
видачу. Вона містить в собі:

- вивчення меню-розкладки;
- дослідження готових блюд (готовність, смак, доброякісність, 

відповідність дієти);
- визначення виходу готових блюд;
2) черговий лікар протягом всього чергування, яке припадає на вихідні і 

святкові дні, приймає участь при закладці у казан продуктів харчування.
Якщо чергування припадає на робочі дні -  черговий лікар приймає участь 

при закладці у казан продуктів для приготування сніданку. Закладку у казан 
продуктів для приготування обіду та вечері контролює лікар, призначений, 
згідно графіку чергувань, відповідальним за зняття проб.

3) черговими лікарями та лікарями, призначеними відповідальними за 
зняття проб, здійснюється оцінка санітарного стану всіх приміщень харчоблоку 
з відміткою в бракеражному журналі.

4. При надходженні хворого у відділення лікуючий лікар або черговий 
лікар зобов'язаний призначити йому орієнтовну дієту, внести її в медичну карту 
стаціонарного хворого, лист призначення.

5. При виявленні будь-яких недоліків в забезпеченні хворих дієтичним 
харчуванням, черговий лікар вимагає негайного їх усунення, доводить до 
відома начальника госпіталю або заступника з медичної частини та дієтсестри.

Заступник начальника госпіталю
з медичної частини Т.Є.Скоробагата


