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НОВЕЗАКОНОДАВСТВО 

ОНОВЛЕНО ОБСЯГ НАДАННЯ ВТОРИННОі (СПЕЦІАЛІЗОВАНОі) 
МЕДИЧНОі ДОПОМОГИ 

ЗМІСТ 

Цей обсяг мають забезпечувати багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування 

першого та другого рівнів, для забезпечення гарантованого своєчасного доступу 
населення до послуг вторинної (спеціалізованої), у тому числі екстреної, медичноі 

допомоги належноі якості в межах створених госпітальних округів з урахуванням 

переліку лікарських спеціальностей в БЛІЛ І та 11 рівнів 

НСЗУ ІНФОРМУЄ 

СПІВПРАЦЯ НСЗУЗ КНП 

14 січня 2019 р. Національна служба здоров'я Украіни (НСЗУ) розпочала підписання 
договорів з медичними закладами, які отримали повідомлення про намір укласти 

договір 

РЕФОРМИ 

ШКІЛЬНА ОСВІТА В ЛІКАРНІ 

Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я Украіни затвердили 
положення, де є чіткий механізм забезпечення навчання при лікарні для кожної дитини, 
яка цього потребуватиме 

НОВІ ПРАВИЛА АТЕСТАЦІі ЛІКАРІВ НА ОБГОВОРЕННІ 

Ще минулого року МОЗ оголосив про намір змінити систему безперервного 
професійного розвитку Нещодавно з'явився проект наказу «Деякі питання 

безперервного професійного розвитку лікарів». Проектом передбачаються 

зміни у порядку атестації лікарів, номенклатурі лікарських спеціальностей та 

механізмнарахування «атестаційних" балів 

І З 
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ЗМІСТ 

4 І 

РЕФОРМИ 

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ 

Валентина Мироненко 

Украіна нині переживає процес так званого «Медичного оновлення в трансплантологіі». 
Резонансного обговорення заслуговує Закон «Про застосування трансплантації 

анатомічних матеріалів людині», прийнятий в травні 2018 року. Якщо більшість 
європейських краін у.же вирішили це питання, то наша держава лише починає етап змін 

ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАКУПІВЛІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спільно з Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі (МЕРТ) Украіни підготували низку рекомендацій щодо закупівлі лікарських 

засобів, які виклали у спільному листі N2 3301-04/55905-03/01.7/3381 О від 19. 12.2018 р. 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ЗВІЛЬНЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Олександр Клименко 

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю Украіни (далі- КЗпП) трудові 

договори з працівниками закладів охорони здоров'я (далі- закладів), як і усіх інших 

підприємств, установ, організацій, можуть боти «безстроковими" і «строковими». 

В останньому випадку працівника можна звільнити не лише за тими підставами, 
які є «Спільними" для безстрокових і строкових договорів, але також і в разі спливу 
строку трудового договору. Разом з тим трапляються і випадки, коли строк діі трудового 

договору сплинув, але працівника все одно не можна звільнити з роботи 

цив~льний ЗАХист 
ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ 

Володимир Ященко 

Згідно зі статтею 20 Кодексу цивільного захисту України (далі - КЦЗУ), до завдань 
та обов'язків і лікарень, як суб'єктів господарювання, у сфері цивільного захисту 
належить забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами 
індивідуального захисту 

Практика управління медичним закладом 
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РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ПОСАдОВА ІНСТРУКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА 

Олександр Клименко 

ОХОРОНА ПРАЦ~ 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ 

ЮрійСухіх 

Відповідно до вимог статті 1 З Закону Украіни «Про охорону праці,, роботодавець 
зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови 
праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання 

вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці 

ЗМІСТ 
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