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ОФОРМЛЕННSІ ЛІЦЕНЗІЇ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ: 
НАЙТИПОВІШІ ПОМИЛКИ 
У nроцесі медреформи nервинної медичноі доnомоги nостає nотреба в отриманні нових ліцензій. 

У Міністерстві охорони здоров'я Украіни nовідомляють, що у вересні 2018 р. нові ліцензіі отрима
ли 142 автономізовані медичні заклади 

ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА МЕДЗАКЛАДУ РОЗДІЛИЛИ 
З 1 січня 2019 року в Украіні функції директора та медичного директора будуть чітко розмежовані: 
директор закладу займатиметься nитаннями госnодарськоі діяльності, а медичний директор -
винятково nитаннями медицини. МОЗ заnевняє, що нікого не звільнятимуть: усі головні лікарі та 

інші медичні працівники виконуватимуть свої функції без змін до терміну дrї їхніх договорів 

ТЕХНОЛОГІЇ 

АРТЕМ ПИРОЖЕНКО 

ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНА- ВИМОГА СЬОГОДЕННSІ 

Ось уже рік, як nрийнято Концеnцію реформи фінансування системи охорони здоров'я, підnисаний 
Меморандум про спільну діяльність щодо створення в Украіні прозорої та ефективної електронної 
системи охорони здоров'я та прийнятий Закон Украіни •Про державні фінансові гарантії медич
ного обслуговування населення». Саме з цих документів, зокрема, розnочалися етаnи впрова
дження електронної медицини. А останнім документом було введено окрему статтю про електрон
ну систему охорони здоров'я в Украіні. 

ОЛЕКСАНДРАТКАЧЕНКО 

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ ДЛSІ «ПЕРВИНКИ» 
Автономізація закладів первинної медичної доnомоги ~ одна з наймасштабніших 
трансформацій, які пере~ив~~ть заклади «nервинки•• У зв язку з нов~ю медичною ре-

ф процес автоном 1зацІІ nередбачає розробку закладами ПМД фІнансового плану, 
ормою. . . 

який повинен включати план витрат на матерІально-технІчне оснащення, необхідне для 
повноцінного функціонування та розвитку закладу 

МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ВЕРОНіКА СЕЛЕГА 
ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП: ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'SІТАТИ 

ють їх вмовляють і підлаштовують nід них графік. Вони- це хороші спікери 
.. ть нанихполю • - с · Іх шукаю • . авих гостей, бо вони «дають реитинги••. тати затребуваним фахівцем 

. ·- ки люблять ЦІК 
ТелевІЗІИНИ .• кладно є кілька нюансів 
для гостьових студІи нес · 

з 
WWw.med-info.net.ua 

18тнн>1 медичним :Ji-lk.JІaдoм NQ11/2018 
ПракнІІс:1 упр<-

http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/on-line-services/electronic-document-delivery.html?view=foxcontact


ЗМІСТ 

СТАНдАРТИ 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ -
. а альним через різноманіпя сучасного світу. Під час прииняпя Поняпя бюетики є особ.Ілши:~ня к;zарю слід спиратися на 4 базові принципи медичноі етики: по-будь-якого медичного Р . . 

вага автономії, справедливість, благодІяння, незаподІяння шкоди 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

МИХАЙЛО ГОЛУБЧИКОВ, НАТАЛЯ ОРЛОВА, ІННА БЄЛІКОВА 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРSІМИ РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ 
МЕДСТАТИСТИКИ 

Методичні рекомендації (лекція) для ~ер!вників .закладів охорони здоров'я, іх заступників, 
завідувачів інформаційно-аналітичних ВІдцІЛІ В та ЛІКарІв-статистиКІв 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

РІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ 

Періодичність проведення інвентаризації в кожному конкретному медичному закладі 
встановлюється її керівником (власником), але законодавством також визначені й обов'язкові 
випадки її проведення. До них належить проведення річної інвентаризації перед складанням 
фінансової звітності за відповідний рік. Саме про неі й піде мова далі в етапі 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

4 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ: ВРАХОВУЄМО ВСІ НЮАНСИ 
як свідчить практика, найчас~іше пр.ацівники закладів охорони здоров'я, як і в багатьох інших 
сферах, розривають трудовии договІр за своєю ініціативою, тобто звільняються за власним ба
жання~. Порядок, ст?оки Т_? умови такого звільнення можуть залежати від найрізноманітніших 
нюансІв, з якими ми и ознаиомимося детальніше у цій етапі, у тому числі на конкретних прикла
дах ІЗ практики 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

НАТАЛЬЯ КУРАПЦЕВА 

ПРОРЬІВ ТРУБОПРОВОДА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЬІ 
АварийньІе ситуации в зимнее время в медицинском учреждении могут привести к переохлаж

дению персонала и пациентов. Закон УкраиньІ «Об охране труда" требует, чтобь1 работодатель 
организовал для всех своих сотрудникав полностью безопаснь1е и комфортньІе условия труда. 
Но если сами работники не будут соблюдать указания нормативнь1х актов, касающихся техники 
безопасности и охраньІ труда, то они не будут полнаценна вь1полнять свои обязанности 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

ЮРІЙСУХІХ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ 
Організація безпечної експлуатації будівель, приладів, устаткування, попередження травматиз

му та професійних захворювань вимагає постійної уваги та контролю керівника установи та 
керівників структурних підрозділів медичного закладу. Надержавному рівні нині основний орган, 
що контролює виконання вимог з охорони праці, -Державна служба України з питань праці 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 
Навіщо потрібні Правила внутрішнього трудового розпорядку? Щоб зафіксувати домовленості 
сторін із кадрових та інших питань, ~о стосую~ься організаціі праці на підприємстві, підвищення 
їі nродуктивності, зміцнення трудово1 дисциплІни 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

І ІРИНА КРАСОВСЬКА 
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