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Згадати про своє поклиІ<ання 

m_s/2018 

У закладах охорони здоров'я уже готуються до найбільшого профе

сійного свята - Дня ~1едичного працівника. Це чудова нагода для кож

ного лікаря, медичної сестри, фельдшера, лаборанта й інших так званих 

винуватців урочистостей згадати про те, заради чого вони обрали цю 

професію, - своє покликання. Ви можете заnеречити, мовляв, медпра

цівники про нього ніколи й не забувають, адже без цього неможлива така 

надвідповідальна робота. Однак я трохи про інше. 

Проnоную згадати ті щемливі миті, коли ви в дитсадку «робили уко

ли» улюбленій іграшці. Коли турботливо вимірювали пульс бабусі. Коли 

хтось із ваших близьких захворів, і ви твердо вирішили, що в майбутньо

му допомагатимете таким, як він . 

Не для всіх рішення присвятити життя медицині було легким. Хтось 

відчував цю потребу змалку, а когось підштовхнули обрати професію 

батьки. Однак хочеться вірити, що ви не пошкодували про цей крок. Що 

тисячі вдячних пацієнтів надихають вас і вселяють віру в себе. І що в мо

мент, коли розум терзають сумніви , серце підказує: я все зробив пра

вильно. 

Напередодні nрофесійного свята медичних працівників ми вирішили 

розповісти вам: 

які можливості надає закладу телемедицина ; 

як зберігати лікарські тає~1ниці; 

кого й чому карають за лікарські помилки; 

де і як зберігати наркотичні та психотропні лікарські засоби; 

як обрати найменування для приватного закладу охорони 

здоров'я. 

У нol'repi читайте також про нову облікову форму документації, нову 

граничну суму витрат на необоротні активи, виплату добових та батато 

іншого. 

До речі, ми теж готуємося святкувати День медичного працівника. До 

нього приурочили І Всеукраїнський конгрес MedSprava для керівників 
закладів охорони здоров'я. Посадовці, юристи і практики поділяться до

свідом з упровадження медичної реформи на місцях, порадять, як убез

печити заклад від помилок і зробити його конкурентоспроможним. 

Ми запускаємо розіграші призів у Facebook і в е-журналі. Долучайте

ся! Свято починається! 

Людмила 

ШЕВЧЕНКО 

головний редактор 
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