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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 п’ятий 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», «Етика та
деонтологія у медсестринстві», «Професіоналам: теорія і практика»,
«Правовий мінімум». У кожному розділі документи розташовані згідно
алфавіту.

Нормативні, організаційно - розпорядчі та регламентуючі документи
Коробчинська Н.
Як складати статистичну звітність за останніми
змінами МОЗ. Досвід Вінниці / Н. Коробчинська,
Ю. Запіченко // Довідник головної медичної
сестри. – 2018. – N 10. – С.8-10
Анотація
На початку року наказ МОЗ №157 значно
спростив документообіг. Але як заповнювати
статистичну звітність за новими формами, коли МОЗ не дає ніяких
рекомендацій? Вінницькі медзаклади вже знайшли рішення і діляться ним
з вами.
Орієнтовна циклограма діяльності головної медичної сестри на IV
квартал // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.6-7
Худякова А.
Управлінський облік як інструмент для підвищення ефективності закладу
/А. Худякова // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 9. –
С.19-22
Анотація
Управлінський облік –інструмент планування, моніторингу та оцінювання
діяльності закладу на основі економічних показників. Завдяки його
результатам керівник може приймати обгрунтовані рішення.
Етика та деонтологія у медсестринстві
Іщенко О.
Кодекс корпоративної культури медсестринства:
як розробити та впровадити / О. Іщенко //
Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N
9. – С.19-23
Анотація
Як медпрацівникам, так, і пацієнтам має бути комфортно у закладі охорони
здоров’я. Аби посприяти цьому, впровадьте Кодекс корпоративної
культури медсестринства. Цей документ регулює дотримання медичним
персоналом принципів етики та деонтології.
Комунікація з клієнтами // Практика управління медичним закладом. –
2018. – N 10. – С.8-16
Анотація
Комунікація з пацієнтами сприяє побудові взаєморозуміння та
встановленню довіри, запобігає можливим конфліктам. При цьому у різних
верств населення різні очікування, уявлення та мотивація до дій.

Леонов Ю.
Етика та деонтологія у роботі медичної сестри / Ю. Леонов // Довідник
головної медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.31-36
Анотація
Сучасний медпрацівник має володіти не лише професійними знаннями і
вміннями. А ще й навичками спілкування. Вони дають змогу встановити
контакт із пацієнтом, що впливає на процес лікування та одужання.
Професіоналам: теорія і практика
Дашкевич Ю.
Лікуємо туберкульоз по-новому: рекомендації
ВООЗ / Ю. Дашкевич // Довідник головної медичної
сестри. – 2018. – N 10. – С.23-27
Анотація
Інформація про лікування мультирезистентного
(МР
ТБ)
та
рифампіцин-резистентного
туберкульозу ( РифР ТБ) давно потребувала
оновлення.У серпні 2018 року ВООЗ оновила стандарти лікування. Ці
рекомендації замінять усі попередні та поточні щодо лікування МР ТБ та
РифР ТБ.
Електронний рецепт для наркотичних препаратів // Журнал головної
медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.41-43
Анотація
Для громадського обговорення оприлюднено проект наказу МОЗ, яким
пропонується викласти в новій редакції. Правила виписування рецептів на
лікарські засоби і вироби медичного призначення, Інструкції про порядок
зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та внести зміни до
Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з
аптек та їх структурних підрозділів, що затверджені наказом МОЗ України
від 19 липня 2005р. №360.
Іщенко О.
Особливо небезпечні інфекції: документи для сестри медичної старшої / О.
Іщенко // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.8-18
Анотація
У медичному закладі має бути план протиепідемічної готовності для
локалізації та ліквідації вогнища особливо небезпечної інфекції,
затверджених постановою МОЗ, Держсанепідслужби та Головного
державного санітарного лікаря України від 12.05.2003 №16. У статті
надається приклад оформлення документів.

Іщенко О.
Особливо небезпечні інфекції: документи сестри медичної стаціонару
(палатної) / О. Іщенко // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 10.
– С.11-16
Анотація
Якщо у лікувальному закладі виявили хворого (підозрілого) на особливо
небезпечну інфекцію, персонал має вжити первинних протиепідемічних
заходів відповідно до методичних вказівок «Організація та проведення
первинних заходів при виявленні хворого(трупа) або підозри на зараження
карантинними інфекціями, контагіозними вірусними геморагічними
гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної
етіології», затверджених постановою МОЗ, Держсаепідслужби та
Головного державного санітарного лікаря України від 12.05.2003 №16.
Кунинець О.
Облік та списання крафт-паперу в лікувальному закладі / О. Кунинець //
Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.45-48
Анотація
Усі господарські операції з надходження, обліку та списання матеріалів у
закладах охорони здоров’я оформлюють документально. Це стосується і
крафт-паперу. Він належить до малоцінних і швидкозношуваних
предметів, які використовують не більше року або протягом операційного
циклу.
Кунинець О.
Догляд за пацієнтом з інфікованою раною у хірургічному відділенні / О.
Кунинець // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 10. – С.36-39
Анотація
Боротьба із внутрішньолікарняними інфекціями (ВЛІ) – одне з основних
завдань хірургії. Виконувати хірургічні операції, перев’язки, діагностичні
маніпуляції та ін’єкції можна лише за наявності підготованого
хірургічного інструментарію – продезінфікованого та простерилізованого
відповіднодо загальноприйнятих методик.
Кунинець О.
Хірургічне відділення: дезінфікуємо все, що використовує пацієнт / О.
Кунинець // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 10. – С.40-45
Анотація
У палаті відділення хірургічного профілю знезаражуйте всі об’єкти
внутрішнього середовища, з якими взаємодіє хворий. Переносити
резистентні штами мікроорганізмів можуть не лише медичні відходи, а й
усі об’єкти. Знищити збудники інфекційних захворювань і запобігти їх
поширенню допоможе поточна дезінфекція.

Лихоманка у дітей // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 9. –
С.34-38
Анотація
Лихоманка не є основною хворобою, це фізіологічний механізм, який
сприятливо впливає на боротьбу з інфекцією. Немає ніяких доказів того,
що лихоманка сама по собі погіршує перебіг хвороби або викликає
довготривалі неврологічні ускладнення.
Обморок: рекомендации 2018 года // Журнал головної медичної сестри. –
2018. – N 9. – С.24-32
Аннотация
Новые рекомендации, предложенные 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.
Современные технологии дезинфекции поверхностей / Н. Морозова [и
др.] // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.18-22
Аннотация
Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП), остается одной из самых актуальных и трудноразрешимых в
современной медицине. Для профилактики ИСМП требуется правильно и
своевременно организованная система антимикробной защиты, одно из
составляющих которой является устранение возбудителей в окружающей
среде, т.е. дезинфекционные меры.
Циганчук О.
Сучасні аспекти вибору деззасобів для використання в ЗОЗ / О. Циганчук //
Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.6-11
Анотація
Основні вимоги, що висуваються до сучасних дезінфекційних засобів, які
застосовуються в лікувально-профілактичних закладах, є їх ефективність,
безпека та, головне, – економічний фактор. Ефективність оцінюється за їх
антимікробною дією, яка охоплює бактерицидну, туберкулоцидну,
фунгіцидну, віруліцидну та спороцидну активність.
Шкарівська І.
Пацієнт відмовляється від медичного втручання: як діяти медпрацівникам /
І. Шкарівська // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 10. – С.2732
Анотація
Якщо пацієнт відмовляється вживати ліки та/або проходити процедуру,
молодший медичний персонал зобов’язаний повідомити про це лікарю.
Саме лікар підтверджує відмову пацієнта від медичного втручання. Але у
ваших інтересах простежити, аби усі етапи цього процесу були виконані
належно.

Правовий мінімум
Загородна Т.
Чи може головна медсестра самостійно видавати
наркотичні лікарські засоби родичам хворого / Т.
Загородна // Довідник головної медичної сестри. –
2018. – N 9. – С.52-61
Анотація
Наркотичні лікарські засоби видає лише відповідальна особа, яку
призначили наказом керівника. Головна медична сестра також може бути
відповідальною особою.
Клименко О.
Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі іншого працівника:
особливості та порядок оформлення / О. Клименко // Журнал головної
медичної сестри. – 2018. – N 9. – С.46-56
Анотація
Медична реформа, яка нині відбувається в Україні, на жаль,
частопризводить і до необхідності звільнення окремих працівників
закладів охорони здоров’я із найрізноманітніших причин. Автор статті
роз’яснює особливості звільнення у зв’язку з поновленням на роботі
іншого працівника.
Колодійчук С.
Категорії працівників, які підлягають медоглядам: як відобразити
документально / С. Колодійчук // Управління закладом охорони здоров’я. –
2018. – N 9. – С.58-64
Анотація
Фахівці з гігієни праці територіальних органів Державної служби України
з питань праці щорічно визначають категорії працівників, які підлягають
попередньому (періодичним) медичному огляду. Це роблять за заявкою
роботодавця або його представника і за участю представника первинної
профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи.
Шкарівська І.
Благодійні внески в медзакладах: як отримувати й звітувати / І. Шкарівська
// Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 9. – С.11-18
Анотація
Правила, яких мають дотримувати бюджетні установи під час отримання
та використання благодійного внеску у вигляді коштів, визначає Порядок
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного
виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від
04.08.2000 №1222. МОЗ затвердило наказ «Про здійснення заходів з

контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у
закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 №848.Наказ №848 запровадив
звітувати про благодійні пожертви за формою, наведеною в додатку до
Наказу №848 щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за
звітним кварталом.
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