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Ірина Красовська 

Відпустки без 
збереження 
заробітної плат · 

Олександр Клименко 

Посадова інструкція 
сестри медичної 
з дієтичного 
харчування 

Олена Мезенцева 

Правила збору 
мокротиння 

Перевіряємо 
аптечку! 

Проблема 
післядипломної 
підготовки медичних 
сестер 

ulVll \.J І 

Зазвичай працівник бере відпустку, щоб відпочити від 

роботи, приділити більше уваги собі та родині, зміцнити 

здоров'я. Однак трапляються випадки, коли відпустка 
t~-o.=:a необхідна не з метою відпочинку, а для вирішення 

-....-. ..... 

особистих питань, наприклад, підтримки та супрово

дження дитини під час вступу до навчального закладу 

або догляду за хворим родичем. Як правило, така 

відпустка надається без збереження зарплати , тому 
її ще називають «За свій рахунок». Про особливості 

надання відпусток без збереження зарnлати читайте 

далі в статті 

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу 
g..-...... ~ та його організаційно-штатної структури посадова 

інструкція може бути доповнена іншими доцільними 
пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі 

її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони 

передбачені у посадових інструкціях інших працівників 

закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи або 

відповідно до змін у чинному законодавстві на момент 

затвердження посадової інструкції 

Загальний аналіз мокротиння - це дослідження , що 

дає змогу провести первинну оцінку стану бронхів і 
легенів. Даний аналіз є одним із обов'язкових дослі

джень практично при будь-якому захворюванні органів 
- дихання. Аналіз мокротиння допомагає встановити 

характер патологічного процесу в органах дихання, 

а в низці випадків - визначити його етіологію 

L ... .,....-" Питання наявності аптечки для працівників актуальне 
й у медичних закладах. Пам'ятаймо, що час від часу 

.~...---.., ,. ____ ,.., треба перевіряти строк придатності медпрепаратів 
з аптечки та їх необхідну кількість 

Проблема профілактики і лікування інфекцій, 

пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД), нині 
залишається однією з найактуальніших і найскладні

ших у сучасній медицині. ІПМД вражають 5-10% 
пацієнтів, які перебувають у стаціонарах, і займають 

десяте місце в низці причин смертності населення. 

Слід зазначити, що не існує специфічних заходів 

профілактики стосовно практично всіх нозоформ ІПМД, 

і тому дезінфекційні та стерилізаційні заходи визнача

ють основу системи боротьби з ІПМД 
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На запитання 
читачів відповідає 
Ірина Красовська, 
консультант 

з питань 

бухгалтерського та 
податкового обліку 

Клінічні 
протоколи 

Друга відпустка медсестри без збереження зарплати 

Відрахування із зарплати наперед виплачених сум 

відпускних 

Тарифні розряди сестри медичної вищої категорії зі 

спеціальності «сестринська справа» та сестри медичної 
з дієтичного харчування 

Клінічний протокол санаторно-курортного лікування 

хронічних ревматичних хвороб серця у дітей 

Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) 

з взяття матеріалу для лабораторних досліджень 

Порядок проведення серцево-легеневої реанімації 

з використанням автоматичного зовнішнього 

дефібрилятора 


