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моз 1НФ0РМУе
як ПРИВАТНИМ КЛ1Н1КАМ 1 Л1КАРЯМ-Ф0П ОТРИМАТИ ВАКЦИНИ
Приватн! медичн'! заклади та л1кар1-Ф0П. яю уклали догов'|р is Нацюнальною службою
здоров'я УкраТни (НСЗУ), в1дтепер можуть отримати вакцини, яю закуплен! за кошти
3 Державного бюджету

ЯК Л1КАРЮ ВЩКРИТИ ПРИВАТНУ МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
Укладати догов1р ia Нац1ональною службою здоров'я УкраТни та отримувати кошти
3 державного бюджету за пац1ент1в, яю обрали свого л'жаря, можуть
яю працюють як ф1зичн1 особи-п1дприемц1 (ФОН). Розпов1мо, яю кроки треба зробити.
щоб в1дкрити приватну медичну практику

ОБГОВОРЕННЯ
П1ГУЛКИ ЗАМЮТЬ голок
В1дпов1дно до рекомендафй Всесвтьо! орган1зацп охорони здоров'я в УкраТн! пр!оритетим
буде застосування не1н'екц|йних (пероральних) форм лжарських засоб1в. У вох випадках кол
таблетка й укол мають однакову д1ю, л1кар| повинн! призначати саме таблетован! форми. Такии
проект наказу опубл1кувало МОЗ для фомадського обговорення

ТЕНДЕРН1 ЗАКУП1ВЛ1
PROZORRO СТАВ 1НТЕРНЕТ-МАГАЗИН0М
Система Prozorro представила п1лотний проект з Е-каталог1в._В1дтепер окрем! л!ки та медичн!
препарати державн! замовники зможуть купувати як у звичаиному 1нтернет-магазин1

ПОДИ
МЕДИЧНА ПРАКТИКА В УМОВАХ РЕФОРМ
Вже 27 poKiB УкраТна перебувае в час! пост!йних законодавчих нововведень, реформ,
галузевих перетворень, конституфйних i пол!тичних зм!н. Ми вже не встигаемо цяопм
запам'ятовувати пр'ювища м1н!стр!в — вони, разом з! cboimh командами, М1няються н
препарат!в. I це не головна проблема кер1вниюв. Основною проблемою залишаетьс
зм1на нормативно-правових акт1в, що регламентують д!яльн!сть заклад!в охорони здоров

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
МОВНИЙ ЗАКОН — 2019. Про що повинен пам'ятати кер1вник
Верховна Рада УкраТни 25 кв!тня проголосувала за проект закону «Про забезпечення
функц'юнування украТнськоТ мови як державноТ» № 5670-д. Цей закон передбачае низку
покарань. Так, за невиконання норм закону передбачена не т!льки в1дпов!дальн1сть перед
спец!альним уповноваженим, а й загальна адм!н'1стративна. Проте д!яти система покарань
i штраф!в почне аж за 3 роки
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0РГАН13АЦ1ЙН1 ПИТАНИЯ
ВНУТР1ШНЯ П0Л1ТИКА ЩОДО ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Останн1ми роками Украша перебувае в особливо складному економ1чному
та пол1тичному сврбдовищ!, тож питания про економ1чну безпеку для б1зн0су
це найактуальн1ше питания i для держави в ц1лому

РОЗ'ЯСНЕННЯ
Оф1фйно. Державна казначейська служба УкраТни.
ЩОДО ЗД1ЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬО!" ОПЛАТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРПЮ

Оф1ц1йно. Нафональна служба здоров'я УкраУни
ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ НА «Д0СТУПН1 ЛЖИ»
3 1 кв1тня 2019 року програму «Доступн! л1ки» почала адм1н1струвати Нафональна
служба здоров'я УкраУни. 3 цього часу електронний рецепт на л1ки за програмою
можна виписати ттьки в електронн1й систем! охорони здоров'я. Так! рецепти можуть
виписувати во! л!кар! первинноУ ланки, як! працюють у медзакладах — партнерах
Нац!онально1 служби здоров'я (комунальних, приватних), та л!кар!-ФОП

ТРУД0В1 В1ДН0СИНИ
ДОГАНА НА ПРАЦ1ВНИКА: ПОРЯДОК НАКЛАДАННЯ ТА ЗНЯТТЯ
1рина Красовська

Практично в кожному медичному заклад! час в!д часу хтось !з прац!вник!в зд!йснюе
порушення трудовоУ дисципл!ни. За це до прац!вника-порушника може застосовуватися
такий вид стягнення, як догана. Застосування догани вимагае в!д кер!вництва медичного
закладу ч!ткого дотримання загального порядку застосування дисципл!нарних стягнень
встановленого законодавством. Про те, в яких випадках можна та н! оголошувати
прац!внику догану, яких правил при цьому необх!дно дотримуватися, як зняти догану
читайте у статт! '

цивтьний КОДЕКС УКРАУНИ ДЛЯ КЕР1ВНИК1В I КАДР0ВИК1В
Олександр Клименко

Деяк! питания правових вщносин м!ж закладом охорони здоров'я (дал/ - заклал) та йогопрацвникаи регулюються нормами не трудового законодавства а ы1Гг^е"пвава
зокрема цившьного. Також нормами iiMRinkunm 0.0,иин |нших галузеи права,
! р!зн! питания взаемпр1пмпгТо законодавства можуть регулюватисяI PI3HI питания взаемовщносин закладу з пац!ентами та !ншими громадянами а також
1НШИМИ пщприемствами, установами, орган!зац!ями фо-^ЗДянами, а також

Практика управлжня медичним закладом
№ 6/201!



3MICT

СТАНДАРТИ
FAMILY DOCTORS: ЗАКОРДОННИЙ Д0СВ1Д
Валентина Мироненко

Основа якЮного життя в будь-як1й держав! - це здорова сусп!льство. Гарантами Bcief
uieT системи е л!кар1. Однак, за новими законодавчими зм1нами в медицин!, сьогодн! ми
б!льше прив'язан! до с!мейного л!каря i лише за його направлениям щемо до вщповщного
вузького спец!ал!ста. В УкраТн! така с!мейна медицина пльки поступово набирае обертю.
Тому, доц!льно було б розглянути досв!д !ноземних держав у ц!й систем!

ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАЧ - ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ
Татьяна Семенчук

Когда речь идет о взаимоотношениях врача и пациента, чаще всего мь! акцентируем
внимание на правах пациента, при этом делая упор на обязанности врача. Такова
динамика отношений пациент-врач: последний находится на своем рабочем месте
и обязан вь!полнять свои функции профессионально и в интересах пациента. Мь1 не
будем изменять этой традиции, и начнем это обсуждение с анализа обязанностей врача
по отношению к пациенту. Этот анализ будет интересен как медикам, так и пациентам

ПОСАДОВА1НСТРУКЦ1Я
ПОСАДОВА 1НСТРУКЦ1Я Л1КАРЯ-В1РУС0Л0ГА
Олександр Клименко

Залежно в!д специф!ки д!яльност! конкретного закладу та його орган!зац!Йно-штатно!
структури, ця посадова !нструкц1я може бути доповнена •!ншими дощльними пунктами
та детал!зована, або, навпаки, окрем! и пункти можуть бути вилучен! (зм!нен!), якщо вони
передбачен! в посадових 1нструкц!ях !нших прац!вник!в закладу в!дпов!Дно! квал|ф|кац
та напрямку роботи або в1дпов!дно до зм!н у чинному законодавств! на момент
затвердження посадово! !нструкцГ!

МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ и ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ
Михаил Фудим

В современнь!Х условиях функционирования здравоохранения возрастает актуальность
создания и внедрения новь!Х форм управления, обеспечивающих повь!шение
эффективности деятельности медицинских организаций. Такие формь! основь!ваются
на использовании имеющихся ресурсов и качестве оказания медицинской помощи
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БЕЗПЕКА
1НДЕКС БЕЗПЕКИ Л1КАРЕНЬ

Серпй Гур'ев, Серпй Сацик, Ганна Шевчук
Майж0 Bci краши caiiy зазнають впливу небвзпвчних явищ. До них належать: урагани,
noBeni, землетруси, л1сов1 пожеж!, посухи, виверження вулкан1в, авари на х1м1чних
виробництвах, атаки терорист1в i спалахи хвороб. Л1карнян1 заклади повинн! бути
готовими до будь-яких екстрених ситуац1й

РОЗ'ЯСНЕННЯ
Оф1ц1йно. MiHiCTepcTBO соц1альноТ пол1тики УкраТни
ПРО НАЗВИ ПОСАД «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР» ТА «ДИРЕКТОР»

В1ДП0В1ДАеМ0 НА ЗАПИТАННЯ
Декларац1я: найпоширен1ш1 запитання

Кому is прац1вник1в медичного закладу можна надавати додаткову щор1чну
вщпустку за ненормований робочий день 1 яко1 тривалост!?

Як сьогодн! в1дпов1дно до законодавства забезпечувати медичних прац1вник1в
спец1альним одягом?

У лютому 2019 року до медичного закладу влаштувалася на роботу за сум1сництвом
л1кар-1мунолог, яка мае двох д1тей 1 за основним м1сцем роботи перебувае
У вщпустц! для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трир1чного в1ку.
Чи можна у так1й ситуацП надати л1карю соц1альну в1дпустку на д1тей за м1сцем
роботи за сум1сництвом?

П0Д11
X ЮВ1ЛЕЙНИЙ М1ЖНАР0ДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
«!НН0ВАЦ11 В МЕДИЦИН! - ЗДОРОВ'Я НАЦИ»: СИНЕРПЯ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ!
3 17 до 19 кв1тня в М1жнародному виставковому центр! м. Киева вщбувся X ювшейний
М1жнародний медичний форум - улюблене м!сце зустр1ч! украТнських медик1в i ixnix
закордонних колег. На три дн1 локац1я перетворилася в потужну наукову платформу,
де вщбувалися дискус1| медичних експерт1в 1 практикуючих Л1кар1в, масштабн!
спец1ал1зован1 виставки останн1х досягнень ринку охорони здоров'я та фармацевтики,
презентаци тновацмних розробок, як! в найближчому майбутньому будуть
|мплементован! у в!тчизняну практику

СВЯТА, ДН! ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧИ! ДАТИ

Практика уиравлтня медичним закладок
№ 6/2019


