
Допомога 

на оздоровлення: 

7 відповідей 
і 2 накази 

Платні послуги 

в бюджетному 

закладі 

Нова система 

професійного 

розвитку 

медпрацівників 

6 способів 
розв'язати 

конфлікт 
із пацієнтом

нахабою 

Підготовка 

до перевірки 

з охорони праці 

medsprava.com.ua NQ 6 червень 2018 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

О ОРОН Дw 08' 



со ..--
0 
N -.. 
-о 

z 
lj 

ft 
с;;;: 

со 

о 
Q. 

о 
<! 
(") 

s 
І 

о 
Q. 

о 
х 
о 

~ 
о 
<! 
< < 
:х: 

< 
(") 

с;;;: 

І 
І 

< 
со 

~ 
с 
> 

І 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 
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