
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

НАКАЗ 
відОf!О,?. 2018 

Про Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп 
населення в Полтавській ЦРКЛ 

На виконання вимог пункту 2 Указу Президента України від 02 гр�ня 
2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до пункту З Положення''-про 
національний заклад (установу) України» та з метою забезпечення належного 
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та іншим маломобільним 
групам населення в Полтавській центральній районній клінічній лікарні 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з

інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Полтавській 
центральній районній клінічній лікарні (далі - Порядок). Додається. 

2. Зав. відділеннями лікарні: Пущенко Н.М., Велич-ко Д.А., Льомовій
Н.В., Денисенко Ю.В., Карпенко Н.М., Будаєв-ій А.А., Федоточкіній О.О., 
Василевському А.М., виконуючій обов'язків зав. відділенням Бандалетовій 
Н.С., в частині визначених повноважень, забезпечити виконання «Порядку 
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та іншим маломобільним 
групам населення у Полтавській центральній районній клінічній лікарні». 

(Термін - постійно) 
З. Заступнику головного лікаря по медичному обслуговуванню 

населення Радченко Р.В. забезпечити розміщення даного Порядку на веб 
сайті лікарні. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного
лікаря з медичної частини Волошина О.С. ·та заступника головного лікаря з 
медичного обслуговування населення :радченко Р.В. згідно розподілу 
повноважень. 

Голова комісії з реорганізації, 
В.о.головного лікаря 

,;,: 

О.А.Мехедько 



[o4aror< Ao HaKa3y

llomaecrr<oi qenrpalrnoi pafionuoi
xnini.{Hoi nixapHi

'siA <<A9 >> cp 2018p. Ns&Z

TIOPflIOK
cyrlpoBoAY (uaaanHq AoroMorIa) oci6 s iHearilHicrro ra iuruux

ruanouo6inrHlrx rpyr HaceJreHHn y flo.irraecrKifi rleHTpaJrruifi pafi ounifi
rc.niniqHift nixapHi

l.llopx4ox cynpoBoAy (Ha4auHx AorroMorpr) (aani - llopx4orc) oci6 3
innaniguicrlo ra iHruux uanouo6irurzx ryyr HaceJreHH-rr (aani - Oco6H, rrlo
uorpe6yrorb lonoMorn) y llonraecrxifi qenrpanurifi pafiouHift xnini.rHifi nixapHi
(aani -Jlixapni) pospo6neHo Ha BrrKoHaHHr Br{Mor rryHKry 2 Yrcasy llpesH4eHra
Vxpainu rlia 02 rpyAHs 2Al7 poKy J\b 401/2017 <llpo BHeceHH.rr sNaiH ao nynrcq;]
IloroxeuHf, npo uaqioualssuir 3aKna,{ (ycrauony) VxpaiHr,u. '*'

2. Uefi llopx4or< BI43Haqae ,qii upanuurin riirapni rloAo sa6esne.reHH-s
3p}^lHocri ra r<ouSoprnocri nepe6ynaHH.s B Ilixapni Oco6au, qo norpe6yro6
.4oIIoMofI{, a TaKo)K crBopeHHq yMoB Ans. sxicnoro ix o6cnyroeyBaHH{
MeAr4rrHHMz npaui eHHKaMH.

3.Oco6a, Iuo rrorpe6ye 4onoMoru, sa Heo6xi4uocri ei4ei4arz JlixapHro:
-y BI{naAKy 3BepHeHH-f, Ha au6ynarop:nufr, npufiona 3a HarrpaBneHHrM

ciuefinoro nixapa rrl4 caMo3BepHeHH.s Ha KoHcynrraqiro 4o Saxinqin Jlixapui uae
'3BepHyTHCb:

-y po6ovi aHi ra po6ovuit qac y ra6iHer 4o lixapa ei.quoeiAanbHoro 3a
o6clyronyBaHHs nerepauie nlfiuu;
- nepo6ounh uac, ezxi4Hi ra cBrrKoei ani ua upufinraJrbHe siAAirenH-f,
Jlixapni;

- y BI4raAKy KonI4 Oco6a AocraBJlena ezigHoro 6puragu <florrascbKoro
o6lacnoro IIeHTpy eKcrpeHoi ue4ravHoi Aonolrorr4 Ta MeAr4rlrrHr4 Karacrpo$> nona
AocraBJr-f,erbcq Ha upufiu€urbHe ei44ineHHr.

4. Ilixap siAnoniAamuufi 3a o6cnyroeyBaHH{ eerepaHie sifiHu qr.r

npaqieHlaru npra.fiuaJlbHoro niAAineHns go6oe'sgani y pasi 3BepHeHH fl Ao Hvrx)
a6o orpr4MaHH-f, iH@opvraqii npo upra6yru .qo llircapni Oco6u, qo norpe6ye
AonoMofr{, oco6rzcro z'xcynatu Mery ii eisury rd, -sKtrlo Oco6a norpe6ye
lreAzqlloi ,4orloMorrl, uoni4ouurla npo qe saei4yBaqa ri44ineuu-sM r{r4 xepinHuna
ui4pos4iny llir<apHi :a npoSirrert. Haaasri :ani4yeav sirAireHHflM rrr4 r<epieHur
npo$imuoro ui4po:4iny nerafiHo upn6yeae oco6ucro a6o sa6esneqy€ npulyrtr
ui4nopx4KoBaHoro upaqieuuxa, xxuit KoHcynbrye Oco6y ra HaAae Heo6xi4ny
MeAI4tIHy ronoMory, 6esuoceperHbo y xa6ined nixapx eiAuoei.qanbHoro 3a
o6cnyronyBaHH.rr eerepaHi e sifiuu uu y npuitMaJrbHoMy ni44inenui.

5. V pasi seo6xiAHocri npoBeAeHH.rr Oco6avr iHcrpyueHraJrbHr4x rrrero4ie
o6crexenHfl, rrr4 Heo6xi4nocri 6y.ur rKofo uepenrirqesHs ix B Mexax nixapni 4nx
sa6esue'{eHH.a npoBeleHHx rixynarbHr4x:axo4ie, oScrexenH.s ro rqo, rrparlisHraru
r<a6iHery nixapr siAuosiAarbHoro 3a o6clyronyBaHHr nerepaHin eiilHra rtur
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rrprafiMalrbHoro ei4.4ineHH-fl (ai4noni4uo uricq-{ 3BepueHlrf, Oco6ra)

:a6esneqyrcTb cyuponi4 Oco6ra MeAr4qHr4nr upaqisnuxoM'ra il rpaHcropryBanus
(nnr<opncroByrorrn AJrr rlboro KaraJIKy nprafiualbHoro ni4Ainemx) Ao

u"r"uq."oro ui4poe4iny drapni Td, no' saxiHqeHHro ni4ei4yeannx Ocoboro

Jlir<apHi, Ao Br4xoAy a Jlirapni .{I'r Ao rpaHcropry, .f,Ktllvr npu6yna Oco6a" aJIe He

Aani nreN repr,rropii JIixapHi.

3acrynnuK roJloBHoro lixapr
3 MCNI/FIHOi'IACTUHH BonourraH O.C.


