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 Передмова 

 

З метою інформаційної підтримки середніх медичних працівників, 

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека у 2018 році 

продовжує щоквартальний випуск анотованого бібліографічного покажчика 

«На допомогу медичній сестрі» у дистанційному доступі.  

Пропонуємо Вашій увазі четвертий випуск цього видання, до якого 

ввійшли статті з періодичних науково-медичних видань, що надійшли до 

фонду ДОНМБ у 2018 році, а також з наукових інтернет-ресурсів відкритого 

доступу. Видання має такі розділи: «Нормативні, організаційно-розпорядчі та 

регламентуючі документи», «Охорона праці», «Професіоналам: теорія і 

практика», «Правовий мінімум». У кожному розділі документи розташовані 

згідно алфавіту.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативні, організаційно- розпорядчі та регламентуючі 
документи 

 
 

Іщенко О.  

Положення про медсестринство: як розробити 

документ / О. Іщенко // Довідник головної 

медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.24–27 

 
МОЗ відмінив ревакцинацію проти 

туберкульозу // Журнал головної медичної 

сестри. – 2018. – N 7. – С.6–9 
 

Нові нормативні акти у сфері охорони 

здоров’я // Довідник головної медичної сестри. – 

2018. – N 8. – С.4–6 

 

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я // Довідник головної 

медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.4–7 

 

Правила зберігання ліків оновлено // Журнал головної медичної сестри. – 

2018. – N 7. – С.11–20 

 

Охорона праці 

 

Красовська І.  

Безпека праці молодшої медичної сестри / І. 

Красовська // Журнал головної медичної сестри. 

– 2018. – N 7. – С.24–31 

Анотація 

Виконуючи свою роботу, молодша медична 

сестра зазнає впливу величезного спектра 

шкідливих чинників та несприятливих факторів. У 

пропонованій статті розглядаються основні з них. 

 

Мартинюк А.  

До нас їде інспектор: як підготуватися до планової 

перевірки з питань охорони праці / А. Мартинюк // Управління закладом 

охорони здоров’я. – 2018. – N 6. – С.67–72 

Анотація 



Про стан охорони праці в лікувальних закладах піклуйтеся постійно, а не 

лише напередодні перевірок. Як же організувати охорону праці, щоб завжди 

бути готовим до перевірок дізнайтеся з цієї статті. 

 

Мартинюк А.  

Первинний інструктаж для медичних сестер / А. Мартинюк // Журнал 

головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.58–63 

Анотація 

Інструктажі з охорони праці – один із найефективніших видів навчання з 

питань безпечного виконання робіт. За статистикою, нещасні випадки на 

робочому місці та професійні захворювання серед медичних сестер 

трапляються частіше, ніж серед усіх медичних працівників. 

 

Мартинюк А.  

Пожежа у лікувальному закладі: як діяти медсестрі / А. Мартиню // Довідник 

головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.31–36 

Анотація 

Кожна медична сестра має виконувати правила й інструкції з пожежної 

безпеки, вміти користуватися вогнегасником та знати схему евакуації у 

випадку пожежі. Як навчати медпрацівників, щоб вони не розгубилися у 

випадку пожежі і швидко вжили потрібних заходів? 

 

 

Нові вимоги до роботи за комп’ютером // Журнал головної медичної сестри. 

– 2018. – N 6. – С.18–23 

Анотація 

Наказом Мінсоцполітики № 207 від 14 лютого 2018 року затверджено 

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з 

екранними пристроями. Ці вимоги поширюються на всіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової 

форми та видів діяльності. 

 

 

Професіоналам: теорія і практика 

 

Аношко А. Профілактичні огляди дітей віком 

до трьох років / А. Аношко // Довідник 

головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – 

С.19–23 



Анотація 

Медсестри, як і лікарі, мають проводити профілактичні огляди дітей до трьох 

років. Саме вони допомогають батькам у такий непростий період догляду за 

новонародженими. 

 

Ганжа Ю.  

Як організувати епідеміологічний нагляд за тифами й паратифами: заходи за 

новим Порядком / Ю. Ганжа // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – 

N 7. – С.41–46 

Анотація 

Заклади й установи здоров’я та комунальної форм власності, які виявили 

хворого (підозрілого) на черевний тиф або паратиф, мають провести 

відповідні профілактичні й протиепідемічні заходи, згідно наказу МОЗ від 

18.12.2017 № 1620. 

 

Гардашніков А.  

Порт-системи для внутрішньовенних інфузій – комфортне лікування / А. 

Гардашніков // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 8. – С.48–54 

Анотація 

Розвиток медицини не стоїть на місці. Так, вже десятки років в світі і, 

нарешті, в Україні є ще одна можливість досягти надійного венозного 

доступу, зменшивши до мінімуму токсичну дію препаратів на периферичні 

вени, – це використання порт-системи для тривалих внутрішньовенних 

інфузій. 

 

Грищенко О.  

Моніторинг лікування ВІЛ-інфікованих осіб: зміни у формах обліку та 

звітності / О. Грищенко // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 8. – 

С.44–47 

Анотація 

З восьми документів, затверджених наказом МОЗ від 21.03.2012 № 182, без 

змін залишили лише Згоду на обробку персональних даних. Зі статті ви 

дізнаєтеся, хто має заповнювати кожну із вказаних форм, що у них вказувати 

та скільки зберігати. 

 

Грищенко О.  

5 запитань про обіг лікарських засобів, на які відповідає новий наказ МОЗ / 

О. Грищенко // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.8–14 

Анотація 



Уже не діятимуть Правила зберігання та проведення контролю якості 

лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених 

наказом МОЗ від 16.12.2003 № 584. МОЗ затвердило нові правила наказом 

від 03.04.2018 № 610, аби посилити державний контроль за якістю лікарських 

засобів. 

 

Дашкевич Ю.  

Як медзаклади мають утилізувати та знищувати лікарські засоби / Ю. 

Дашкевич // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 8. – С.24–26 

Анотація 

Якщо у закладі є лікарські засоби, строк використання та/або реєстрації яких 

минув, – це порушення пункту 20.11 розділу Стандартів акредитації закладів 

охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142. 

 

Кунинець О.  

Стерилізація шовного та перев’язувального матеріалу / О. Кунинець // 

Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 8. – С.18–23 

Анотація 

Стерилізації підлягають усі вироби медичного призначення, що контактують 

з поверхнею рани, кров’ю, ін’єкційними препаратами, а також окремі види 

медичних інструментів, які контактують зі слизовою оболонкою і можуть 

пошкодити її. 

 

Лашкевич Ю.  

Оновлений календар профілактичних щеплень: що змінили / Ю. Лашкевич // 

Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.15–18 

Анотація 

Календар профілактичних щеплень в Україні містить перелік обов’язкових 

щеплень та оптимальні строки їх проведення. Обов’язково проводити 

щеплення від: дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу. 

Леонов Ю.  

Знезараження лікарняної білизни: швидко, легко, безпечно / Ю. Леонов // 

Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.37–40 

Анотація 

Правильна організація роботи з лікарняною білизною – величезний крок до 

профілактики ВЛІ у лікувальних закладах. Якщо належної системи прання 

немає, це може призвести до: 



 інфікування персоналу й пацієнтів, якщо не дотримають правил 

поводження з білизною; 

 псування білизни; 

 нераціональних затрат води й електроенергії; 

 алергічних реакцій у персоналу й пацієнтів, якщо засоби для прання 

неякісні. 

 

Леонов Ю.  

Медичні відходи: як збирати, де зберігати та чим знезаражувати / Ю. Леонов 

// Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 8. – С.12–17 

Анотація 

Медзаклади зобов’язані працювати з медичними відходами відповідно до 

Державних санітарно–протиепідемічних правил і норм щодо поводження з 

медичними відходами, затверджених наказом МОЗ від 08.06.2015 № 325. 

Порушення вимог цього документа є недостатня кількість або відсутність 

засобів для роботи з медичними відходами. 

 

Обморок: рекомендации 2018 года // Журнал головної медичної сестри. – 

2018. – N 8. – С.22–31 

Аннотация 

Новые рекомендации предложенные Европейской ассоциацией кардиологов, 

обобщают и оценивают имеющиеся данные с целью оказания помощи 

медицинским работникам в выборе лучших лечебных стратегий в 

повседневной практике при обмороке у пациентов в различных клинических 

состояниях. 

 

Профілактика сепсису при наданні медичної допомоги // Журнал головної 

медичної сестри. – 2018. – N 6. – С.8–17 

Анотація 

Щодня тисячі людей у світі вмирають від інфекцій, отриманих у процесі 

надання медичної допомоги. Руки– основний шлях передачі мікроорганізмів 

під час надання медичної допомоги. 

 

Що робити при укусі змії // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 6. 

– С.70–71 

Анотація 



Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас 

укусила змія, варто одразу звернутися за медичною допомогою, адже укус 

може мати важкі прояви та серйозні наслідки. 

 

Харчук–Білько О.  

Застосовуємо лікарські засоби для очей. Локальні стандарти / О. Харчук–

Білько // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 8. – С.41–43 

Анотація 

Аби уніфікувати медсестринські процедури у закладі та навчати персонал 

виконувати призначення із застосуванням лікарських засобів, рекомендуємо 

скористатися локальними стандартами: 

 Закапування крапель в очі 

 Закладання мазі за повіку 

 

Правовий мінімум 

 

Кравченко Л.  

Працівник захворів у відпустці: чи проводити 

перерахунок відпустки / Л. Кравченко // Управління 

закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 7. – С.73–74 

Анотація 

Ні, проводити перерахунок не потрібно. А от чому 

дізнайтеся зі статті. 

 

Кравченко Л.  

Працівник не отримав відпускних. Чи можна 

перенести відпустку / Л. Кравченко // Управління закладом охорони здоров’я. 

– 2018. – N 7. – С.74–75 

Анотація 

Так, може. Пояснимо чому. Відпустки надають працівникам відповідно до 

Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96 - ВР та Кодексу 

законів про працю України. 

 

Кравченко Л.  

Чи можна надати матеріальну допомогу працівнику, якому керівник оголосив 

догану / Л. Кравченко // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 

6. – С.81 

Анотація 



Так. Можна. Матеріальна допомога на оздоровлення не належить до 

заохочувальних виплат. Це підтверджує підпункт «б» пункту 4 постанови 

КМУ « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ…» від 30.08.2002 

№ 1298. 

 

Морєва О.  

Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам–сумісникам / О. Морєва 

// Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.47–49 

Анотація 

Працівникам–сумісникам допомогу на оздоровлення виплачують на 

загальних підставах за рішенням керівника закладу в межах затвердженого 

фонду заробітної плати. 

 

Морєва О.  

Оплата праці медсестри фізкабінету, яка працює на генераторах УВЧ / О. 

Морєва // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С.58–59 

Анотація 

За роботу на генераторах УВЧ будь–якої потужності підвищують посадовий 

оклад на 15%. Таке підвищення дають фахівцям із базовою та неповною 

вищою медичною освітою та молодшим медсестрам, що виконують 

процедури хворим дітям на генераторах УВЧ. Вони мають виконувати не 

менше 10 процедур за зміну. 

 

Морєва О.  

Як оплатити роботу працівника у вихідний день / О. Морєва // Управління 

закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 6. – С.78–79 

Анотація 

Роботу у вихідні та святкові дні допускайте лише у виняткових, перелічених 

у статті 71 Кодексу законів про працю України. Якщо все–таки залучаєте 

працівників до такої роботи, видайте відповідний наказ і погодьте його з 

профспілковою організацією.  
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