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УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

МеДІИJІЬjІІНJе З<ОІ~ОІНІОД<ОІІВС'іП~О 

4 Нові нормативні акти у сфері 
охорони здоров'я 

Алла Худякова 

8 Штатний розпис- 2019: 
поради і приклади для КНП 

Алла Худякова 

15 Як затвердити і змінити 
штатний розпис 

18 Штатний розпис: 
як скласти, затвердити, змінити 
Тест 

Ганна Рєзнікова 

21 Трансплантологія у світі 
та в Украіні: правові засади 

Алла Мельник 

26 Хворобі легше запобігти: 
профілактика грипу й ГРВі 

ЗО Як підготуватися до сезону грипу І 
ГРВі та що робити під час епідемії 

Ірина Шкарівська 

32 Із речами на вихід, або 
Як звільнити палату 

від надокучливого пацієнта 
після виписки 

N~ 11/2018 

Світлана Пугач 

37 Колективний договір у КНП: 
навіщо і як укладати 

Людмила Кравченко 

45 Колективний договір закладу 
під прицілом ревізора 

б<ОІІНІІК ІПІОС<ОІДОІВІИІ.Х 
~ІНІС1і'РУІКЦ~ІЙІ 

49 Посадова інструкція 
лікаря-терапевта 

53 Посадова інструкція 
лікаря-статистика 

ТарасШарий 

57 5 правил, як подати заяву 
на соцвиплати за новою 
формою 

Олена Морєва 

63 Суміщення чи сумісництво: 
що вигідніше для працівника 

Тетяна Загородка 

6 7 Наркотичні (психотропні) 
засоби в амбулаторії: 

якдокументувати призначення 

та облік 

2 \, + J Матеріали зі статей із таким позначенням безплатно завантажуйте на egolovlikar.mcfr.ua 
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ЗОІПІ~'іГОІНІJНІSj] = ІВ~ДrDОІВ\~ДІЬ 

7 О Тривалість робочого тижня 
дезінфектора 

71 Як отримувати та знищувати 
залишки наркотичних 

(nсихотропних) лікарських 
засобів 

72 Чи може заклад без ліцензіі 
виписувати лікарські засоби 
за рецептом форми N!! З 

7 З Зробили помилку в Журналі 
обліку N!! 129-9/о. Як виправити 

Анжела Мартинюк 

7 4 Новий рік не за горами: \ + J 
як підготуватися, аби 
не травмуватися 

7 8 8 правил безпечної 
ялинки 

Людмила Шевченко 

79 9 експрес-ідей 
для новорічного корпоративу 

(спойлер: насправді 11) 

офі~ійні докуменr~ 

83 Наказ МОЗ ссПро внесення змін 
до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій 

працівників. Випуск 78 
сеСхорона здоров'я .. 
від31.10.2018 N!! 1977 

http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/on-line-services/electronic-document-delivery.html?view=foxcontact

	Button3: 


