
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Н А К А З

28.03.2018 м. Суми №65

Про організацію 
КТ-обстеження

З метою впровадження сучасних медичних технологій, ефективного 
використання матеріально-технічних і кадрових ресурсів медичних 
працівників, удосконалення лікувально-діагностичного процесу щодо 
обстежень пацієнтів методом рентгенівського сканування (рентгенівська 
комп'ютерна томографія -  далі КТ)

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику з медичної частини:
1) організувати КТ обстеження пацієнтів закладу на базі КЗ СОР 

«Сумський діагностичний центр» (далі -  діагностичний центр);
2) ознайомити завідувачів стаціонарних відділень з графіком обстежень в 

діагностичному центрі;
3) забезпечити проведення КТ-обстеження з використанням контрастної 

речовини в присутності лікаря-анестезіолога та сестри медичної анестезиста 
для надання невідкладної допомоги.

2. Заступникам з економічних питань та з медсестринства включити в 
план закупівель лікарських засобів на 2018 рік йодовмісні рентгеноконтрастні 
препарати з урахуванням Національного переліку лікарських засобів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2009 року № 333 (в редакції постанови КМУ від 16.03.2017 № 180) та медичних 
засобів щодо їх застосування та введення.

3. Заступнику з медсестринства, головному бухгалтеру забезпечити 
належний облік рентгенконтрастного засобу відповідно до вимог наказу МОЗ 
України від 09.09.2014 №635.

4. Завідувачам стаціонарних відділень:
1) направляти пацієнтів на КТ обстеження, суворо дотримуючись показів 

щодо його проведення, попередньо узгодивши доцільність обстеження з 
заступником з медичної частини;

2) при направленні на КТ обстеження забезпечити інформування 
пацієнта про причини та порядок обстеження, можливі побічні дії, що можуть 
виникнути при введенні рентгенконтрастного лікарського засобу, з 
обов’язковим підписом пацієнта в інформованій добровільній згоді на 
проведення КТ-обстеження з контрастуванням (додаток 1).



3) забезпечити організацію транспортування пацієнта в діагностичний 
центр на КТ обстеження в супроводі медичних працівників відділення;

4) особисто інформувати супроводжуючого медпрацівника про правила 
транспортування рентгенконтрастного препарату та засобів введення;

5) забезпечити своєчасне та належне оформлення медичної та облікової 
документації (медична карта стаціонарного хворого, лист лікарських 
призначень, інформована згода на проведення КТ-обстеження з 
контрастуванням, «Журнал фактично отриманих і використаних лікарських 
засобів та медичних виробів постами (маніпуляцій ними кабінетами)» та інше).

5. Завідувачу відділенням анестезіології та інтенсивної терапії 
забезпечити наявність всіх необхідних лікарських засобів та медичних виробів 
сумки-укладки для надання екстреної медичної допомоги під час проведення 
КТ-обстеження з введенням контрастного лікарського засобу.

6. Діловоду ознайомити з наказом відповідальних осіб під підпис.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник І. І. Савенко



Додаток до наказу по 
КЗ СОР «СОКГВВ» 
від 28.03.2018 №65

Інформована добровільна згода пацієнта 
на проведення КТ- обстеження з контрастуванням

Я, ______________________________________________________ (П.І.П.),
даю згоду на проведення комп’ютерної томографії з введенням 
рентгенконтрастного лікарського засобу.

Я ознайомлений(на) з порядком проведення діагностичної процедури та 
про можливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання 
визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно 
повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, 
стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання, лікування та порядку 
проведення комп’ютерної томографії з застосуванням рентгенконтрастної 
речовини.

Інформацію надав лікар ______________________________________ (П.І.П.)
«__ » ___________ 20__р .________________(підпис)

Я, ____________________________________  (П.І.П.), згодний(а) із
запропонованим дослідженням________________ (підпис) «___ »__________ 20__року


