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ВАКЦИНАЦІЯ -
ЗДОРОВ'Я ВСЬОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

АйдьІн Салманов 

ЗПИДЕМИОЛОГИЯ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЬІХ 
ИНФЕКЦИЙ 

Евроnейская ассоциация 
кардиопагов 

ОБМОРОК: 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
2018 ГОДА 

9 листопада 2018 року в Києві в межах нау~?во
практичноі конференції «Питання імун_ологІІ в 
педіатрії» відбувся сателітний симпозІум «Вакцин
ний Саміт 2018» із міжнародною участю, присвяче
ний актуальним питанням вакцинації та _Уд?скона:_ 
лення профілактичної роботи у боротьбІ з ІнфекцІи-
ними захворюваннями 

Природа внутрибольничньІх инфекций сложнее, 

чем казалась долгие годьІ; она определяется не 

только недостаточностью социально

зкономической обеспеченности лечебной сферьІ, 
но и не всегда предсказуемь1ми зволюциями 

микроорганизмов, в т. ч. под воздействием 

зкологического пресса, динамикой отношений 

организм а хозяин а и микрофлорьІ 

СердечньІе аритмии как первичная причина об мо
рока 

Болезнь системь1 синоатриальной и атриовентри
кулярной проводимости 
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Олександр Клименко 

ВІДПУСТКИ: 
ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ 

Переважна більшість відпусток надається працівни
кові для відпочинку, але деякі з них потрібні й для 
інших цілей, наприклад, навчання чи догляду за 
дитиною. Також різні категорії працівників мають 
право на різні тривалості своіх щорічних відпусток, 
а деякі категорії мають ще й право на додаткові 
відпустки, при чому як за свій рахунок, так і за 
рахунок роботодавця. Як же не заплутатися у всіх 
цих видах відпусток та якими нормами законодав
ства регулюються окремі іх види? На усі ці запитан-
ня ми й знайдемо відповідь у даній статті, яка може 
стати для фахівців закладу охорони здоров'я 
своєрідним довідником з відпусток та іх «класифіка-
тором» 
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Ірина КРАСОВСЬКА 

ГРАФІК ВІДПУСТОК 
НА 2019 РІК: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 

Ірина КРАСОВСЬКА 

НЕПОВНИЙ 
РОБОЧИЙ ЧАС: 
ВІДПУСТКИ ТА ОПЛАТА 
НЕП РАЦЕЗДА ТН ОСТІ 

ПОСАДОВІІНСТРУКЦІЇ 

АПТЕЧКА 
ДО НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ 

На запитання читачів відnовідає 

Ірина Красовська 

Журнал головно ·; медичної сестри 

Надання працівникам відпусток є одним із 

обов 'яз ків керівника медичного закладу. Однак 

працівники не мають права використовувати їх , 

коли завгодно : черговість надання відпусток 

визначається спеціальним графіком, затвердженим 

керівником закладу. Я к складати такий графік , за 

якою формою та які законодавчі норми слід врахо

вувати при цьому, дізнаєтеся зі статті 

У багатьох медичних закладах є працівник и , я кі 

працюють на умовах неповного робочого часу. Так 

само, я к і вс і ін ші працівники, вони мають право на 

відпустки та виплати у разі тимчасової непраце

здатності . Чи є якісь особливості надання відпусток 
і розрахунку відпускних, якщо працівник працює в 

режим і неповного робочого часу? Я к правильно 
оплачувати йому листок непрацездатності? Дізна

єтеся про це зі статті 
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Робоча інструкція сестри медичної кардіологічного 
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Відповідальні громадяни завжди мають бути 
зібраними та готовими до надзвичайних ситуацій. 
Особливо у час воєнного стану. Особиста аптечка 
має бути укомплектована відповідно до ваших 
потреб та містити лише препарати , у я к их не 

вийшов термін придатності 

дані огляду в МСЕК при розрахун ку допомоги за 

наданим листком непрацездатності 

Списання бактерицидних ламп 

Розпорядок дня молодшої медсестри 

Право вдови на додаткову соціальну відпустку 
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