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АКРЕДИТАЦІЯ 

АНДРІЙ КОТУЗА 

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЛАБОРАТОРІЯХ 
Відповідно до нормативно-nравових документів, що набрали чинності з 1 січня 2016 року, медичні 
лабораторії nовинні бути акредитовані згідно з вимогами ДСТУ ISO 15189:2015 у Національному 
агентстві акредитації Украіни 

МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ОЛЕГСАДРТДИНОВ 

ИДЕАЛЬНЬІЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
У любого руководителя клиники каждь1й день nоявляются срочнь1е задачи или nроблемьІ, кото

рьІе нужно решить как можно бьІСтрее. А еще есть nлановь1е мероnриятия, которь1е легко могут 
nревратиться в срочнь1е дела, если ими не заниматься по графи ку. Как же все усnеть и ничего не 

забь1ть? 

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 

АЙДЬІН САЛМАНОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ 

Для достижения вь1сокого качества предоставляемь1х медицинских услуг необходимо решение 
целого ряда задач, которь1е nредусматривают совершенствование оказания зnидемиологиче

ски безоnасной медицинской nомощи населению. Для оnределения основнь1х комnонентов nро
грамм nрофилактики и инфекционного контроля необходимо разграничивать роли национальнь1х 
и больничньІх nрограмм 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВІІНСТРУКЦІЇ: V 

ЗБЕРІГАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ОЗНАИОМЛЕННЯ 

У nоnередньому номері журналу ми дізналися про nравову основу дnя застосування nосадових і 
робочих інструкцій, а також про nорядок іх розроблення та оформлення. У цій статті ми дізнаємося 
про nорядок ознайомлення з nосадовими інструкціями, а також про nорядок іх актуалізації і 
зберігання 

РЕФОРМИ 

ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕЦЕПТА 
Для громадського обговорення оnрилюднено nроект наказу яким nроnонується внести зміни 
до •Правил виnисування рецеn · · · · ' 
1 .• ТІВ на ЛІкарсьКІ засоби 1 вироби медичного nризначення» та 

• нструкцІІ про nорядок зберігання, обліку та знищення рецеnтурних бланків» 
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МОЗ ІНФОРМУЄ 

СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

Рекомендації щодо удосконалення системи профілактики та раннього виявлення захворювань 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

Добросовісне виконання трудових функцій - не єдиний обов'язок кожного працівника: він та
кож маєдбайливо ставитисяда майна закладу, де працює. Якщо працівник цього не дотримується, 

то несе матеріальну відповідальність. Розглянемо, які існують види матеріальної відповідальності, 
у яких випадках та до кого іх можна застосовувати, а також, як оформлюється відшкодування 

працівником завданого збитку 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ХІРУРГА ДИТЯЧОГО 

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури 
посадові інструкції можуть бути доповнені й іншими пунктами та більш деталізовані, або, навпа
ки, окремі пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях 
інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи чи відповідно до змін у чин
ному законодавстві, які відбулися на момент затвердження посадової інструкції 

РЕФОРМИ 

НОВА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ У ВАКЦИНАХ 
Урядом прийнято рішення про запровадження нової міжнародної методики розрахунку потреби 
у вакцинах, розробленої спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Дитячим фон-

дом ООН (ЮНІСЕФ) 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ЛІЛІЯ СЕКЕЛИК 

УРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СУМІСНИЦТВА В ЗАГАЛЬНОМУ 
ЛІКАРСЬКОМУ СТАЖІ 

ВИЇЗД ЛІКАРЯ ДЛЯ КОНСТАТАЦІЇ СМЕРТІ ЛЮДИНИ 
ЧЕРГУВАННЯ У ПРИЙМАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ БЕЗ ЗГОДИ ЛІКАРЯ 
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ВІДПОВІдАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ОЛЕНА ЗАВ'ЯЛОВА 

ІНСПЕКТОР З КАgРІВ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ .. 
ВІД ВЕДЕННЯ ВІИСЬКОВОГО ОБЛІКУ: ДІІ КЕРІВНИКА 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Державні закупівлі не перестають бути однією з центральних тем для обговорення. ДJ:J;к.е про
блемних nитань у цій сфері залишається досить багато ... 

ПОДІЇ 

РЕЄСТР З'ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ 
ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
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