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ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 

НАТАЛЯ ЛІСНЕВСЬКА 

ПИТАННЯ ЯКОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОСЛУГИ 
Багаторічний особистий досвід юридичного консультування в сфері захисту пра~ пацієнтів св~ч~ 
про те, що найбільша кількість скарг пацієнтів надходить з приводу таких ВИДІВ стоматологІЧНОІ 

діяльності, як терапевтична та ортопедична допомога 

АКРЕДИТАЦІЯ 

АНДРІЙ КОТУЗд 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЛАБОРАТОРІЯХ 
Відповідно до нормативно-правових документів, що набрали чинності з 1 січня 2016 року, медичні 
лабораторії повинні бути акредитовані згідно з вимогами ДС1У EN ISO 15189:2015 у Національному 
агентстві акредитаЦІї Украіни 

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 

АЙДЬІН САЛМАНОВ 

КОМПОНЕНТЬІ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ 
Для достижения вь1сокого качества предоставляемь1х медицинских услуг необходимо решение 
целого ряда задач, которь1е предусматривают совершенствование оказания зпидемиологиче

ски безопасной медицинt;кой помощи населению. Определяя основнь1е компоненть1 программ 
профилактики и инфекционного контроля, необходимо разграничивать роли национальнь1х и 
больничнь1х программ. В любом случае программьІ должнь1 контролировать ситуации со вспьІШ
ками инфекций 

РЕФОРМИ 

ПЛАНУЄТЬСЯ ОСУЧАСНЕННЯ ссШВИДКОЇ» 

МОЗ переглядає оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичноі допомоги. Нині 
здійснюється обговорення положень майбутнього наказу, що суттєво змінить попередній нор
мативний документ- Наказ N2 101 від 6 лютого 2014 року 

ЗМІНИ НА ссПЕРВИНЦІ» 

МОЗ затвердило наказ N2 504 від 19 березня 2018 р. •Порядок надання первинної медичноі до
помоги•. Новий Порядок діятиме вже з 1 липня цього року. Пропонуємо ознайомитися з основ
ними положеннями та додатками 

УРЯДОМ СХВАЛЕНО КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 
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РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ: 
РОЗРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ 

Організаційні документи будь-якого закладу охорони здоров ' я є своєрідним фундаментом його 
діяльності. Серед цих документів значну роль відіграють і положення про структурні підрозділи. 

Саме ці документи допоможуть керівництву закладу правильно розподілити відповідні завдання 

та функції між різними структурними підрозділами та працівниками, встановити меж і іх 

відповідальності за виконання зазначених завдань та функцій , налагодити ефективні взаємозв'язки 

між ними у процесі роботи 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ТРИВАЛА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ: ОФОРМЛЕННЯ ТА НАСЛІДКИ 

Від хвороби та травми ніхто не застрахований , тому періодично хтось із працівників перебуває 

на лікарняному і стає непрацездатним. У більшості випадків непрацездатність працівника є тим
часовою, але трапляється , що він хворіє досить тривалий час , що, певною мірою , впливає на 
нормальну діяльність підрозділу або всього медичного закладу 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-УРОЛОГА 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 

МОЗІНФОРМУЄ 

ГАДОЛІНІЙВМІСНІ КОНТРАСТИ ПОНОВЛЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

МОЗ України прийняло рішення про в ідтермінування заборони неспецифічних гадолінійвмісних 
контрастів для проведення МРТ. За цей час експерти, зокрема , радіологи, мають знайти альтер

нативне рішення 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІSІ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'SІ 

ПЕРЕБУВАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Збереженн>~ середнього заробітку за період перебуванн>І на курсах підвищенн>~ кваліфікації 

ТЕТSІНА КУРИЛО 

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ : ЗМІСТ І ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ 
Необхідність укладанн >І колективних договорів передбачена на законодавчому рівні , а тому зміст 
та основні умови цих документів , дотриманн>~ визначених у правовому полі строків і особливо
стей процедури укладанн >І та реєстрації договорів є завжди актуальними та важливими елемен
тами ді>~льності будь->~кої організації , в тому числі й медичних закладів 

ПОДІЇ 

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

Методичні рекомендації 
з побудови новоі 
системи управління 

• 
ЯКІСТЮ 

Придбати 

спецвипуск 

можна в редакції 
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