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        Затверджую 

         

        Генеральний директор 

        Комунального некомерційного підприємства 

        «Міська клінічна лікарня № 4» 

        Дніпровської міської ради 

        __________ К.О. Чебанов 

        «  04  »     01        2021 р. 

 

  

 

 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА: 

 

РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ЗНІМОК ГРУДИНИ В БОКОВІЙ ПРОЕКЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Версія СОП № 1 (первинне введення) 

 

Розроблена: Радою медичних сестер Підприємства 

 

Введена в дію: наказом по підприємству за № ____151______ від 04.01.2021 р. 

 

 
 

Право власності на цей документ належить КНП «МКЛ № 4» ДМР. Відтворювати, тиражувати та 

розповсюджувати його повністю або частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу 

керівництва підприємства ЗАБОРОНЕНО! 
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1. Призначення:СОП складено з метою забезпечення якісного виконання 

рентгенологічного дослідження «Знімок грудини в боковій проекції». 

2. Протипоказання до виконання СОПу: вагітність на будь-яких строках; дітям 

віком до 15 років – за суворими показниками лікарів-педіатрів і лікаря-рентгенолога; 

внутрішня кровотеча під час деяких спеціальних методів дослідження; психічні 

захворювання у стадії загострення; судомний стан хворих. 

 3. Вимоги до умов виконання: 

Процедура застосовується в рентгенівських відділеннях (кабінетах) стаціонарів та 

консультативно-діагностичних відділень. 

Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і 

проведення рентгенологічних процедур» ДСанПін 6.6.3-150-2007 (наказ МОЗ України від 

04.06.2007 № 294). 

 На посаду рентгенолаборанта рентгенівського відділення призначається особа, яка 

закінчила навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Медична сестра», 

«Фельдшер» та інші, та пройшла спеціальну підготовку. 

Кваліфікаційні вимоги відповідають стажу роботи за фахом та наявності 

кваліфікаційної категорії.  

4. Нормативні посилання: 

▪ «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і 

проведення рентгенологічних процедур» ДСанПін 6.6.3-150-2007 (наказ МОЗ України від 

04.06.2007 № 294). 

▪ «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої 

терапії» (наказ МОЗ України від 28.11.1997 № 340). 

▪ «Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні 

профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної 

порожнини» (наказ МОЗ України № 118 від 19.06.1990). 

▪ Настанова з якості стосовно безпеки використання джерел іонізуючого 

випромінювання КНП «Міська клінічна лікарня № 4» ДМР. 

▪ Наказ по підприємству про затвердження СОП. 

▪ Посадові інструкції. 

5. Необхідне обладнання і матеріали: 

Рентген-діагностичний апарат. Касети для рентген-плівки розміром 24х30 см. 

 6. Покрокова процедура виконання: 

• Вимити та висушити руки. Надіти маску, рукавички. 

• Пацієнта покласти на бік. Сагітальна площина тулуба повинна бути паралельна, а 

фронтальна – перпендикулярна площині столу. Руки максимально відведені назад.  

• Касета розміром 24х30 см розташована вздовж столу, верхній край її на 3-4 см 

вище прямої яремної вирізки грудини. Пучок випромінювання спрямувати прямовисно до 

дотичної до тіла грудини в центр касети. 

Знімок можна виконувати і в вертикальному положенні пацієнта. При цьому 

співвідношення між грудиною, центральним пучком рентгенівського випромінювання і 

касетою не міняються. 

• Вибрати необхідні технічні умови знімку. Дати команду пацієнту. Виконати 

знімок. 
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 7. Порядок реєстрації виконаної роботи:Виконане дослідження реєструється в 

«Журналі запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій» (форма 

первинної облікової документації №250/о). 

 8. Додатки:«Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних 

томографій» (форма №250/о) (додаток 1) 
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Додаток 1 

 Найменування міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, підприємства, установи, 

організації, до сфери управління якого 

належить заклад охорони здоров’я 

 

М Е Д И Ч Н А  Д О К У М Е Н Т АЦ І Я  

 

  

    Форма первинної облікової документації 

   

№ 050/о 
   

 Найменування та місцезнаходження (повна поштова 

адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Наказ МОЗ  України 
    

 Код  за ЄДРПОУ                   №      

 

 
 

 

Ж У Р Н А Л  

запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій 
Почато “___”____________20_____року  Закінчено “___”__________20_____року 

  

  

  

 

Продовження форми № 050/о 

№ 
з/п 

Дата 

дослід 

ження 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

обстежуваного 

Місце 
проживання 

Вік 
(повних років), у 

дітей до року – 

число повних 
місяців і днів 

Найменування 
закладу (його 

підрозділу), який 

направив хворого 
на дослідження 

Номер медичної   

карти 

стаціонарного  
(амбулаторного) 

хворого 

 

Діагноз при 
направленні  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
Продовження форми № 050/о 

Область 

дослідження 

Види рентгенологічного 
дослідження хворого 

(просвічування, 

профілактична, діагностична 
флюорографія, діагностична 

та профілактична 

рентгенограми органів грудної 
клітки, 

електрорентгенографія, 

спеціальна методика, 
магнітнорезонансна 

томографія) 

Число знімків, діагнос-

тичних флюорограм, 

електрорентгенограм 
 (їх формат) 

Висновок та підпис лікаря-

рентгенолога 

Число 

досліджень 

9 10 11 12 13 

     

     

 


