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УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

МеДИЧІНІе ЗОJКОІНІОДОІВСТІВО 

4 Нові нормативні акти у сфері 
охорони здоров'я 

обіr лікарс[Ь)ких засоб~ІВ 

7 
Оксана ГРИЩЕНКО 

8 запитань про обіг лікарських 
засобів за новими Правилами 

1 З Обіг лікарських засобів: 
чи знаєте ви нові правила? 

викорисrаІНІн~ бюджетІНІих 
коштів 

Фаїна ІСКРИЖИЦЬКА 

1 7 Медична реформа в дії: 
що змінилося в бухобліку 

Алла ХУ ДЯКОВА 

З8 Як установити стимулюючі 
виплати економістам закладу 

Олена МОРЄВА 

42 Викладацька робота лікарів: 
якоформити 

держзакуІПІ~ІВлn 

ТетянаКОБА 

46 Як закуповувати ліки 
за Національним переліком 

бСОlІНІІК ІПІОСОJДОВІV!ІХ: 
ВІНІСТрук цій 

<Х) перетворених закладів 

48 Посадова інструкція 
лікаря-інтерна профільного 
лікувального відділення обласної 
клінічної лікарні 

о 
('.1 
....... 
<Х) 

z 

~ 
CD 
о 
а... 

о 
<!: 
(') 

:s: 
І 

о 
а... 

о 
х 

о 
~ 
о 
<!: 
<( 

< 
~ 
<( 
(') 

V:: 
І 
І 

< 
CD 

~ 
с 
> 

nрава пацієІНтів 

Олена МЕНДЕЛЯ 

2З Як оформити куточок споживача, 
щоб не було до чого прискіпатися 

медична докумеІНІтац~я 

Олена ІЩЕНКО 

27 Положення про медсестринство: 
як розробити документ 

Олександр ДЕНИСЕНКО 

З 1 Новий керівник - нові правила? 
Які документи змінювати 

оnлата nрац~ 

З5 
Ольга ДОГАДІНА 

Працівники ідуть на тренінг
як оплачувати й документувати 

51 Посадова інструкція 
лікаря-стажиста профільного 
лікувального відділення обласної 
клінічної лікарніі 

Анжела МАРТИНЮК 

54 Які знаки безпеки встановити 
в закладі охорони здоров'я 

60 Де установити знаки безпеки 

Світлана КОЛОДІЙЧУК 

6 2 Як провести медичні огляди \ + 1 
працівників закладу охорони 

здоров'я 

ЗОІПІІИІТ<ОІІНІІНІ~ = ІВ~ДІПІОІВUДІЬ 

68 Чи має право КНП працювати 
за старою ліцензією 

Матеріали зі статейJз таким позначенням безплатно завантажуйте на egolovlikar.mcfr.ua 
(за потреби отримаите демодоступ) 

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


69 Чи можна під час реорганізації 
надавати платні послуги 

70 Кандидат на посаду довго 
не працював у медицині: 
чи приймати 

71 Як проходити курси спеціалізації, 
якщо особа не працює 

72 Скільки днів лікарняного має 
працівник після підтвердження 

інвалідності 

Алла МЕЛЬНИК 

7 4 Чи завжди горіти на роботі-
це добре? або Синдром вигорання 

в медичних працівників 

80 Як знизити ризик синдрому 
вигорання 

Тетяна ЧЕБИКІНА 

82 Слово дослова-складеться 
розмова: як швидко й ефективно 
спілкуватися з пацієнтоми 

85 5 етапів, щоб побудувати 
продуктивний діалог із пацієнтом 

оф~ційD9Іі poз'!!illcD91eD91D91Я 

86 Лист Мін'юсту «Щодо написання 
найменування закладів охорони 
здоров'я комунальної власності" 
від 02.04.2018 N!! 3752/8.4.3/32-18 
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