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                                              Передмова 
 
З  метою інформаційної підтримки середніх медичних працівників, 

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека  у 2016 році 
продовжує  щоквартальний  випуск  анотованого бібліографічного 
покажчика «На допомогу медичній сестрі» у дистанційному доступі.    

Пропонуємо Вашій увазі  третій  випуск цього  видання, до якого 
ввійшли статті з періодичних науково-медичних видань, що  надійшли до 
фонду ДОНМБ  у 2016 році. Також збірник містить документи з 
електронного ресурсу бібліотеки, які висвітлюють  актуальні  питання 
нормативно-законодавчої, правової та практичної діяльності медичної 
сестри.  
         Видання має такі розділи: «Нормативні та організаційно-розпорядчі 
документи», «Професіоналам: теорія і практика», «Інтернет-технології у 
медсестринстві», «Вчимося протягом життя», «Правовий мінімум».  У 
кожному розділі документи розташовані згідно алфавіту.             

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Нормативні та  організаційно - розпорядчі 

документи 
Доан С. Аналізуємо накази МОЗ стосовно роботи комісії з 
інфекційного контролю / С. Доан // Довідник головної медичної 
сестри. – 2016. – N 5. – С.18–28 
 
Інструкція з охорони праці при роботі з ртутними приладами //Довідник головної 
медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.42–45 
 
Моніторинг законодавства // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – N 5. – С.63 
 
Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Довідник головної медичної сестри. – 
2016. – N 5. – С.4–7 
 
Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Довідник головної медичної сестри. – 
2016. – N 6. – С.4–6 
 
Про вдосканалення системи управління якістю та здійснення контролю якості роботи 
молодших спеціалістів з медичною освітою закладу. Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 21.09.2015.№09 // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.22–31 
 
 
          
                   Професіоналам: теорія  і практика 
 

  
   
 
Загородна Т. Нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з обігу 
наркотичних засобів / Т. Загородна, Н. Лисенко // Довідник головної медичної сестри. – 
2016. – N 5. – С.8–12 
Анотація 
     Нещодавно, а саме 22 квітня, набрали чинності  нові Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці 1 переліку 
наркотичних засобів. Дізнайтеся, як змінилися правила гри, безпосередньо від 
розробників. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Лисенко Н. Як оформити документи для отримання ліцензії у сфері обігу наркотичних 
засобів / Н. Лисенко // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.8–13 
Анотація 
    Як і раніше, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здобувач ліцензії має подати 
відповідну заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування. Новими Ліцензійними 
умовами змінено не тільки форму такої заяви, а й перелік документів, які необхідно до неї 
додати. 
 
Малюга В. Перелік дезінфекційних засобів, зареєстрованих і дозволених до застосування 
в ЗОЗ України, із розподілом їх за групами активнодіючих речовин (за  матеріалами 
Державного реєстру дезінфекційних засобів за 2011-2015 рр.) / В. Малюга // Журнал 
головної медичної сестри. – 2016. – N 5. – С.56–62 
Анотація 
   З метою раціональної заміни дезінфекційних засобів за активнодіючими  речовинами в 
цьому номері журналу публікується перелік зареєстрованих і дозволених до застосування 
в Україні дезінфекційних засобів. 
 
Малюга В. Хлорвмісні засоби в таблетках: особливості / В. Малюга // Журнал головної 
медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.55–57 
Анотація 
   Відкривачи упаковку з хлорвмісними таблетками, особливо вперше, необхідно 
дотримуватися правил безпеки: банку слід тримати на витягнутих руках і після 
відкручування кришки в жодному разі не вдихати повітря над нею. 
 
Омельчук С. Роль медичного персоналу в організації лікувального харчування                            
/ С. Омельчук, О. Кузьмінська // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – N 5. – С.6–17 
Анотація 
   З метою оптимізації лікувального харчування в закладах охорони здоров’я створюються 
групи нутриціологічної підтримки, до складу яких входять лікуючий (палатний) лікар, 
лікар-дієтолог, за потреби – інші лікарі. 
 
Чи можна користуватися в роботі ОСТ 42-21-2-85: запитуємо в МОЗ // Довідник 
головної медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.31 
Анотація 
   Під час перевірки представник СЕС написав припис щодо неправомірності 
використання цього галузевого стандарту як такого, що не застосовується на території 
України. Заступник Міністра  МОЗ України  І.Перегінець надає  офіційну відповідь 
стосовно цього питання. 
 
Швець О. Консультування у роботі сімейної медсестри: введення прикорму дітям 
першого року життя / О. Швець // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 6. –  
С.47–56 
Анотація 
   Складовою роботи лікарів та медичних сестер загальної практики – сімейної медицини 
є, зокрема, консультування батьків щодо харчування дітей раннього віку. Орієнтіром  для 
сімейної медсестри у цьому питанні слугує насамперед наказ МОЗ України від 20.03.2008 
№149, яким затверджено Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною 
віком до трьох років. 
 
 



 
Шудра Т. Критерії оцінювання якості роботи старших медичних сестер / Т. Шудра                          
// Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 5. – С.14–17 
Анотація 
  На сьогодні оцінювання якості проводиться експертним шляхом. Адміністрація закладу 
охорони здоров’я використовує єдині організаційні та методичні засади проведення 
експертизи якості роботи старших медичних сестер, розроблені і впроваджені в їхньому 
закладі критерії, враховуючи особливості і пріоритетність розв’язуваних завдань. 
 
                 Інтернет-технології у медсестринстві 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матвейчик Т.В. Образование медсестер в республике Беларусь: научно-педагогические 
инновации /Т.В.Матвейчук // Медицинская сестра.–2016.–N1.– С.12–14.–Режим доступу 
до журн.: http://medsestra.rusvrach.ru/ru/node/3484 
Аннотация 
     Во всем мире возрастает внимание к работе медсестер, как  к доступной и 
качественной медицинской помощи.  В статье представлены современные методики 
обучения медсестер. 
 
Крючкова Н.Ю. Инновационные подходы к повышению квалификации сестринского 
персонала /Н.Ю.Крючкова //Вестник ассоциации медицинских сестер России.–2015.–
N1/20.–С.22–24.–Режим доступу до журн.: 
http://www.medsestre.ru/files/file/vestnik/2015_1.pdf 
Аннотация 
     Инновационный подход к  определению содержания обучения предполагает 
оперативное реагирование на запросы практического здравоохранения в формировании 
новых и развитии имеющихся компетенций медицинских работников в связи 
с интенсивным развитием науки, технологических решений в отрасли и реализуется через 
расширение спектра программ повышения квалификации.  
 
                          Вчимося   протягом   життя 
 

 
 
 
Галапац Н. Програми безперервного навчання для медичних сестер Львівської області                       
/ Н. Галапац // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.46-51 

http://medsestra.rusvrach.ru/ru/node/3484
http://www.medsestre.ru/files/file/vestnik/2015_1.pdf


Анотація 
    Досвід реалізації проектів з безперервного навчання медсестер у Львівській області 
свідчить: такі заходи є необхідною складовою реформування системи охорони здоров’я, 
важливий крок медсестринства вперед. 
 
Быть рядом и уметь слушать//Вестник ассоциации медицинских сестер России.–2015.– 
N1/20.–С.4–18.–Режим доступу до журн.: 
http://www.medsestre.ru/files/file/vestnik/2015_1.pdf 
Аннотация  
     За последние десятилетия значительного прогресса удалось достичь не только в 
лечении различных видов рака, но и в сестринской помощи больным. На помощь пришли 
методы и приемы, предложенные психологами. Причем эти методы напрямую связаны не 
только с улучшением  моционального фона пациента, но и с обеспечением должного 
качества медицинской помощи больным раком. Статья освещает работу Российско-
американского семинара, где  изучались научно-обоснованные методы оказания 
сестринской помощи больным раком.  
 
                             Правовий  мінімум 
 

 
 
 
Загородна Т. Чи має право аптека не видати хворому наркотичний засіб за рецептом                  
/ Т. Загородна // Довідник головної медичної сестри. –2016. – N 5. –  С.63 
Анотація 
    Якщо рецепт форми №3 був виписаний з дотриманням Правил виписування рецептів на 
лікарські засоби та вироби медичного призначення, працівник фармацевтичного 
(аптечного) закладу не має права відмовити у відпуску будь-якого лікарського засобу, 
який був призначений хворому медичним працівником.  
 
Іскрижицька Ф. Списуємо непридатні для застосування медикаменти в ампулах                        
/ Ф. Іскрижицька // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 6. –  С.58–59 
Анотація 
   Отже, до того, як передати непридатні ліки для утилізації або знешкодження збирачу 
відходів, у закладі мають належно їх зберігати та обліковувати. 
 
Мастюгіна Г. Медична сестра перебуває на пенсії за вислугу років: чи правомірно знову 
працевлаштуватися / Г. Мастюгіна // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 5. –  
С.61 
Анотація 
   Отже, перш ніж іти працювати за спеціальністю особа-пенсіонер має звернутися до 
управління Пенсійного  фонду  України за місцем  проживання із заявою про переведення 
з пенсії за вислугу  років на пенсію за віком. 
 
Федоренко, М. Чи має право анестезистка проводити заміну кисневих балонів                             
/ М. Федоренко // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 6. – С.61–62 
 

http://www.medsestre.ru/files/file/vestnik/2015_1.pdf


 
Анотація 
  Допуск персоналу до самостійного обслуговування  балонів оформлюється наказом по 
закладу, має також бути розроблена інструкція з режимів роботи та безпечного 
обслуговування посудин (балонів)  (п.7.2.5, п.7.2.6 НПАОП0.00-1.59-87). 
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