
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний
клінічний госпіталь ветеранів війни»

     
      Н А К А З

29.11.2018        м. Суми                                         № 138

Про організацію виконання  наказу управління охорони  здоров’я
Сумської обласної державної  адміністрації від 28.11.2018 № 916-ОД «Про

організацію спільного наказу  Міністерства оборони України та
Міністерства охорони здоров’я  України № 49/180

             На виконання наказу управління охорони здоров’я Сумської обласної
державної  адміністрації від 28.11.2018 № 916-ОД «Про організацію спільного
наказу   Міністерства  оборони  України  та  Міністерства  охорони  здоров’я
України  №  49/180 «Про  визначення  механізму  надання  вторинної
(спеціалізованої)  і  третинної   (високо  спеціалізованої)  медичної  допомоги
військовослужбовцям,  які  беруть  участь  в  антитерористичній  операції  та
здійснення  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  та/або  в  умовах
запровадження воєнного чи надзвичайного стану», листа Міністерства охорони
здоров’я України від 26.11.2018 № 07.1.02/31396, 

Н А К А З У Ю:

1.  Заступнику  з  медичної  частини  Скоробагатій  Т.Є.,  заступнику  з
медсестринства  Забарі  І.А.  до  30.11.2018  проаналізувати  резерв  профільних
ліжок  для  прийому  поранених  (хворих),  запас  медикаментів  та  виробів
медичного призначення, забезпечити його поповнення відповідно до потреби.

2.  Фахівцю  з  цивільного  захисту  Герасимів  В.М.  
29.11.2018  переглянути  та,  при  необхідності,  поновити  плани  евакуації  у
закладі.

3.   Заступнику  з  медичної  частини  Скоробагатій  Т.Є.  забезпечити
чергування адміністраторів закладу на період запровадження заходів правового
режиму воєнного стану з особистим перебуванням на постійному зв’язку.

4.  Завідувачам  відділень  до  15-00  щоденно  у  робочі  дні  забезпечити
надання  інформації  (за  добу  з  15-00  минулого  дня  до  15-00  поточного  дня)
згідно  з  додатками  1-3  завідувачу  поліклінічного  відділення   Заєць  Г.В.,  у
вихідні  та  святкові  дні  інформацію  згідно  додатків  надають  чергові  сестри
медичні відділень черговому лікарю до 15-00. 



5.  У  робочі  дні  завідувачу  поліклінічного  відділення  Заєць  Г.В.
забезпечити узагальнення інформації до 16-00 з наступним щоденним наданням
до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (за
повідомленням  Міноборони)  про  їх  лікування  за  запропонованою  формою
спільного наказу № 49/180.

6.   У вихідні та святкові дні інформацію з відділень отримує черговий
лікар з наданням її у телефонному режимі черговому адміністратору  до  16-00 з
наступним інформуванням обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини  катастроф  (за  повідомленням  Міноборони)  про  їх  лікування  за
запропонованою формою спільного наказу № 49/180.

7. Медичній сестрі старшій приймального відділення Ващенко І.К. при
поступленні  військовослужбовців  робити  відмітки  щодо  номеру  військової
частини  та  військового  звання  на  титульному  листі  медичної  карти
стаціонарного хворого. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
          

Начальник І.САВЕНКО

Погоджено 
Юрисконсульт О.Яценко



 Додаток 1
до наказу Сумського обласного      
клінічного госпіталю ветеранів війни

 від «___»________2018 р. №___

Форма 1

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК 
поранених і хворих військовослужбовців, 

які станом на «__» _______ 2018 р. 
перебувають на стаціонарному лікуванні в КЗ СОР «Сумський обласний

клінічний госпіталь ветеранів війни 

№
з/п

Найменування
закладу охорони

здоров’я, ДУ НАМН

Надійшло на
лікування

(осіб)

Виписано
(осіб)

Перебуває на
лікуванні (осіб)

Готується до
виписки на

наступний день
(осіб)

Завідувач ___________________ відділення

__________ 
(підпис)

_____________________________________________ 
(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

1. Форма заповнюється відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу
охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці,  станом на
16:00 та надається до 18:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.

2.  Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00
поточного дня.

3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).



   Додаток 2
до наказу Сумського обласного      
клінічного госпіталю ветеранів війни

 від «___»________2018 р. №___

Форма 2

ОБЛІК 
поранених і хворих військовослужбовців, 

які станом на «__» _______ 2018 р. 
перебувають на стаціонарному лікуванні в КЗ СОР «Сумський обласний

клінічний госпіталь ветеранів війни 

№
з/п

Військове
звання

Прізвище, ім’я,
по батькові

Військова
частина

Діагноз Стан Примітка

Найменування закладу охорони здоров’я (ДУ НАМН)

1

2

Завідувач ___________________ відділення

__________ 
(підпис)

_____________________________________________ 
(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

1. Форма заповнюється відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу
охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці,  станом на
16:00 та надається до 18:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.

2.  Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00
поточного дня.

3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).



  Додаток 3
до наказу Сумського обласного      
клінічного госпіталю ветеранів війни

 від «___»________2018 р. №___

Форма 3

ОБЛІК 
поранених і хворих військовослужбовців, 

які готуються до виписки в КЗ СОР «Сумський обласний клінічний
госпіталь ветеранів війни на наступний день 

«___»___________2018 р.

№
з/п

Військове
звання

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Військова
частина

Діагноз Стан,
необхідність
супроводу

Примітка

Найменування закладу охорони здоров’я (ДУ НАМН)

1

2

Завідувач ___________________ відділення

__________ 
(підпис)

_____________________________________________ 
(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

1. Форма заповнюється відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу
охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці,  станом на
16:00 та надається до 18:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.

2.  Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00
поточного дня.

3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).


