
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

                                                         Н А К А З

28.02.2019               м. Суми                                           № 38

Про проведення консультацій 
хворих у відділеннях

З  метою  вдосконалення  надання  якісної  та  кваліфікованої
консультативної  допомоги  ветеранам  війни  в  КЗ  СОР  «Сумський  обласний
клінічний госпіталь ветеранів війни»,

НАКАЗУЮ:

1. З  метою  надання  консультативної  допомоги  тяжкохворим
ветеранам війни призначити відповідальних лікарів за надання консультативної
допомоги  у стаціонарних відділеннях згідно з додатком 1.

2. Завідувачам відділень:
     1) при необхідності проведення у відділенні консультацій тяжко хворих, з

обмеженими  фізичними  можливостями  надавати  заявки  завідувачам
профільних відділень за своїм підписом;
         2)  забезпечити  надання  консультативної  допомоги  лікарями
підпорядкованих відділень у день отримання замовлення з занесенням запису у
журналі консультацій відділення, що надало заявку;
         3)  консультації  важко хворих за  замовленнями з  позначкою «cito»
проводити протягом 2 годин від часу отримання замовлення;
         4) у випадку відсутності з будь-якої причини закріпленого за відділенням
фахівця проводити заміну консультанта на свій погляд з числа присутніх на
роботі лікарів;
         5) огляд профільних хворих, переведених у відділенні анестезіології та
інтенсивної терапії проводити щодня особисто, з оформленням щоденників в
медичній карті стаціонарного хворого.

3. Дозволити  (за  згодою)  ведення  асистентами  та  науковими
співробітниками кафедри сімейної медицини СумДУ хворих в обсязі 25%  від
розрахункової  норми  навантаження  лікаря-ординатора  з  проведенням
систематичної консультативної роботи у відділеннях госпіталю. 



4. З  наказом  ознайомити  керівника  клініки  внутрішніх  хвороб
кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології   СумДУ професора
Атамана  Ю.О.,  асистентів  та  наукових співробітників  кафедри,   всіх  лікарів
госпіталю  під підпис.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
з  медичної частини Скоробагату Т.Є.

Голова комісії 
з припинення       І.САВЕНКО



                Додаток  1
до  наказу  Сумського  обласного
клінічного  госпіталю  ветеранів
війни
від «28» 02 2019 р.   № 38

Відповідальні лікарі за надання консультативної
допомоги  у стаціонарних відділеннях

Відділення
Фахівці

Невропатолог Кардіолог Терапевт Хірург
ВАІТ Греченкова В.А. Собчишин 

Н.П.
Старків О.І. Сохань Л.В.

Хірургічне 
відділення

Греченкова В.А.
(5-й поверх) 
Кидик Ю.П.
( 4-й поверх),
 

Зеленська 
Н.П.

Охріменко 
С.Ю.

-

Кардіологічне
відділення

Міхно Т.О. - - Шпірко Я.Г.

Терапевтичне
відділення

Заєць Г.В. - - Сохань Л.В.

Неврологічне
відділення

- Собчишин 
Н.П.

Старків О.І. Шпірко Я.Г.

Заступник начальника
з медичної частини Т.СКОРОБАГАТА 


