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llJ SARSTEDT 
Понад 20 років успішно співпрацюємо 
з медичними закладами України, постачаючи 
шир01~ий асортимент систем забору крові 

та різноманітний лабораторний пластик. 

virion\ serion 
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що не мають аналогів в Україні. 
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ЗМІСТ 

МОЗ ІНФОРМУЄ 

ПЛАНИ ЗМІН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я - 2019 
Медична реформа триватиме й наступного року. Серед змін - нова програма «Безкоштовна 
діагностика» та введення електронної медичноі документації (направлення, рецепти, листки 

непрацездатності). Послуги вузьких сnеціалістів та складні аналізи в поліклініках будуть безкош
товними лише за направленнями. Частина додаткових послуг стане платною для всіх 

ПРОЕКТ: ТАРИФИ МЕДПОСЛУГ -2019 
МОЗ Украіни заnропонувало проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку реалізаЦІї дер
жавних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 
nервинної медичноі допомоги на 2019 р.» Проект розроблено у зв'язку з тим, що дія Порядку з на
дання первинної доnомоги в 2018 р. спливає З 1 грудня 2018 р. 

РЕФОРМИ 

МЕДИЧНА РЕФОРМА ДЛЯ СЕЛА 

Торік медична сnільнота жваво обговорювала плани реформ молодої команди МОЗ. Було багато 
негативу, песимізму та відвертого супротиву. Здавалося, що ніяких змін не внесуть. Медицина й 
надалі виживати ме за класичним сценарієм: пацієнти безпосередньо платитимуть лікарям, а дер
жава виділятиме гроші лікарням на утримання ліжко-місць, «державні ліки» зникатимуть у 
безконтрольній прірві місцевого чиновництва. Але зміни все ж таки відбулися ... 

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 

НАТАЛЯ ЛІСНЕВСЬКА 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 
Третина українців нині проживає в сільській місцевості- це майже 14 млн осіб, які фактично 
позбавлені якісних медичних послуг. Влада намагається частково розв'язати цю важливу пробле
му, запроваджуючи сучасні технолопї, а саме: телемедицину, яка дастьлікарю змогучерез інтернет 
консультувати пацієнтів і звертатися до своіх колег за порадою 

КИРИЛЛ ТАРКОВСКИЙ 
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АККРЕДИТАЦИЯ КДЛ КАК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Основная идея аккредитации заключается в официальном подтверждении соответствия обьекта 
установленнь1м критериями показателям- с одной стороньІ, законодательства УкраиньІ, регла
ментирующего медицинскую отрасль, с другой - требованиям стандартов ISO 
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ЗМІСТ 

ТЕНДЕРНІ ЗАКУП І ВЛ І 

РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ В «МАЛИХ)) ТЕНДЕРАХ 
у грудні 2018 року очікуються чергові зміни до Закону сеП ро публічні закупівлі». Експерти в.важа; 
ють їх масштабними, корисними іголовне-дуже потрібними. Що таке ссепрощена закупІВЛЯ»· 
Скільки коштуватиме подати скаргу в Антимонопольний комітет? Як зам~в~икам купувати това
ри через електронний каталог ProZorro? Про це все докладніше в матерІалІ 

МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ВНУТРІШНІЙ PR 
90% успіху вашої зовнішньої діяльності залежить від того, як побудована комунікація всередині 
організації, як ваші колеги сприймають те, що ви робите 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ОЛЕКСАНДР КЛ ІІІМЕН КО 

ЗВІЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Порядок звільнення так званих матеріально відповідальних осіб, а також деяких інших категорі~ 
працівників, обов'язки яких значною мірою пов'язані зі збереженням матеріальних цінностеи 
або різних документів, може дещо відрізнятися від оформлення звільнення ссзвичайних~ 
працівників. Зокрема, у цьому випадку залежно від різних обставин можуть оформлюватися таКІ 
додаткові документи, як акт проведення інвентаризації матеріальних цінностей, акт приймання
передачі матеріальних цінностей, обхідний лист тощо. У яких же конкретних випадках потрібне 
оформлення відповідних додаткових документів, яких саме, на підставі чого та для яких 
професійних категорій? На ці запитання й буде надано відповіді у даній статті 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

На жаль, жоден заклад охорони здоров'я не застрахований від того, що деякі його працівники 
можуть скоїти різні злочини як на робочому місці, так і за межами свого закладу, за що їх можуть 
притягнути до кримінальної відповідальності, у тому числі й засудити до позбавлення волі. У та
ких випадках закладу доведеться звільняти даного працівника чи працівників, і про те, як пра
вильно оформити таке звільнення, буде надано інформацію у цій статті 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

ВОЛОДИМИР ЯЩЕНКО 

4 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА АКРЕДИТАЦІЯ ЗОЗ 

У процесі акреди:гації закладу охорони здоров'я розглядаються і результати роботи закладу що
до охорони працІ. У стандартах акредитації закладів охорони здоров'я охороні праці відведено 
восьмий розділ (у додатку). Виходячи з вимог статті 38 Закону України ес Про охорону праці», 
логічно, що до зазначеного розділу з охорони праці входять і питання пожежної безпеки 

Практика упранл1ння Мt:!дичним закладом N212/2018 
www.med-info.net.UB 

http://health-ua.com/article/39317-sepsis-patogenez-munodagnostika-ta-munoterapya-oglyad-ta-vlasn-sposterezhen


ЗМІСТ 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

НАТАЛЬЯ КУРАПЦЕВА 

ПРАЗДНУЕМ НОВЬІЙ ГОД БЕЗОПАСНО! 
Многочисленнь1е nраздники- главная особенность зимь1. Самь1м желаннь1м зимним nразднич

ньІм днем среди украинцев бьщ есть и будет НовьІй год. К нему готовятся заранее и с особой 
радостью: украшают зимними букетами свои рабочие места, разрисовь1вают окна, зажигают 
злектрические гирляндьІ и, конечно же, устанавливают новогоднюю елку 

ЮРІЙСУХІХ 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИЮВ 

Нині в медичній сфері nрацюють nонад три мільйони працівників. Це й лікувально-профілактичні, 

науково-дослідні медичні заклади, санаторії, вищі та середні медичні навчальні заклади, аптеки. 
В усіх названих медичних установах, крім будівель з іх вода-каналізаційними, теnло-, електро
мережами, перебувають в експлуатації безліч технологічного устаткування харчоблоків, пралень, 

автотранспорту 

ФАХІВЦІ 

МЕДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ СТАНЕ БІЛЬШЕ 
Міністерство охорони здоров'я Украіни винесло на громадське обговорення проект змін до 
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників з огляду на рекомендації ВООЗ 

щодо удосконалення системи реабілітації 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕРГОТЕРАПЕВТА 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ОЛЕНА ЗАВ'ЯЛОВА 

Сrаж роботи акушера-гінеколога при неповному робочому дні 
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