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ЗМІСТ 

УСТАТКУВАННЯ 

ОНОВЛЮЄМО ОСНАЩЕННЯ ЗА ТАБЕЛЕМ 

Одне із завдань, що постало перед керівниками закладів ПМД у контексті реформування охорони 
здоров'я,- це приведення матеріально-технічноібази закладів ПМД увідповідність до Примірного 

табеля матеріально-технічного оснащення 

ТЕХНОЛОГІЇ 

МІС: КОРИСНІ ПОРАДИ ВІД ФАХІВЦІВ 

Пам'ятаєте ті часи, коли у вашому закладі з'явився перший комп'ютер? Ви навіть і уявити не мог

ли тоді, що за 20 років це диво техніки повністю монополізує більшість процесів нашого жипя -
від роботи до походу в звичайний магазин 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

ОКСАНА ГРИ ША 

АВТОНОМІЗАЦІЯ - КОМУ ТА ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНО? 

Автономізація закладів охорони здоров'я, яку палко обговорюють противники та прибічники 
медичноі реформи, а фактично- перехід зі статусу бюджетно і установи до статусу комунально
го некомерційного підприємства, з поміж іншого передбачає для медичних закладів можливості 
додаткових джерел фінансування 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

www.med-info.net.ua 

ВІДКЛИКАННЯ З ВІДПУСТКИ: ОФОРМЛЕННЯ 
ТА ПЕРЕРАХУНОК ВИПЛАТ 
Трапляється, що працівник медичного закладу, який перебуває у відпустці, терміново потрібний 
на робочому місці, тому доводиться його відкликати з неі. Як це зробити правильно, а також, як 
провести перерахунок відпускних і заробітноі плати, дізнаєтеся далі зі етапі 
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ЗМІСТ 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

АКТИ У РОБОТІ КАДРОВИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

Кадровій службі медичного закладу доводиться nрацювати з найрізноманітнішими документами, 
серед яких часто траnляються й різні акти. Залежно від конкретних обставин порядок оформлен
ня різних видів актів, а також іх зміст можуть значно різнитися. Водночас є й nрактично однакові 
вимоги до усіх актів як одного з видів документації у закладі охорони здоров'я. Тому у цій етапі ми 
розглянемо як загальні вимоги до всіх актів, як до одного із видів управлінської документації у 
закладі, так і особливості оформлення деяких видів актів, які часто доводиться оформлювати у 

закладі за участі його кадрової служби 

МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ОЛЕГ САДРТДИНОВ 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛИНИКОЙ: 
АЛГОРИТМ И ТИПИЧНЬІЕ ОШИБКИ 

В данной статье рассмотреньr стратегическая цепочка управления, которая является одним из 

зффективньrх инструментов диагностики и развития клиники, а также тиnичньrе ошибки руко

водителей на каждом зтаnе 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕНИС ЛЕВЧЕНКО 

ЦЗО В МЕДИЦИНІ: ЩО, ДЛЯ ЧОГО ТА НАВІЩО? 

Ключовим завданням nілотного nроекту Централізованої закуnівельної організаціі є 
nідвищен~я ефективності закупівель унаслідок nоєднання однорідних nредметів закупівлі 
ЗаМОВНИКІВ 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

ВОЛОДИМИР ЯЩЕНКО 

ПОРЯДОК НАВЧАНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОНОВЛЕНО 

У закладах охорони здоров'я завжди приділяли nрискіnливу увагу nрофесійній nідготовці 
nрацівників, чи то медиків, інженерів, чи просто сантехніків. Від належноі nідготовки nрацівників 
залежить і безnека всіх працівників, nацієнтів чи звичайних відвідувачів закладу 

-------·-··--·-. -
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ЗМІСТ 

НАКАЗИ 

ПОРЯДОК 
ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛЩІЇ 
ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАіНИ 
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКП СМЕРТІ ЛЮДИНИ 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ .. 
ЗАВІДУВАЧА ВІДЦІЛЕННЯ (КАБІНЕТ) ЕНДОСКОПІ! 
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 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНУ ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ 
ГОЛОВБУХА 
ПРАВО КЕРІВНИКА МЕДЗАКЛАдУ ПРИМУСИТИ ПРАЦІВНИКА ПІТИ 
В ДОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ 

ВІДМОВА ВІД ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЕРЕЗ 
СКРУТНЕ ФІНСТАНОВИЩЕ 
ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТУ ссПІДПИС1І НА КАДРОВОМУ НАКАЗІ 
ЗА ВІДСУТНОСТІ КЕРІВНИКА МЕДЗАКЛАдУ 

РЕЄСТР 
З'ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПQЗІУМІВ ТА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІИ 
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