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ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ 

СУЧАСНИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ 

Проектування та виготовлення 

одягу для лікарів. 

Довіра клієнтів в Украіні та за кордоном. 

Високоякісні матеріали, 
приємні на дотик та легкі у догляді 

Палітра тканин : 
17 кольорів та оригінальні принти 

Більше 50 колекцій в розмірах від 40 до 68 

Одяг великих розмірів- на замовлення 

Всі товори сертифіковано з гідно з ДСТУ EN ISO 13688:20 16 

ДЛЯ ЛІКАРІВ 

КОСМЕТОЛОГІВ 

СТОМАТОЛОГІВ 

ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
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Скасовано форми 
первинної облікової 
документацІ І 

Перевірте знання! 

Ринок 
дезінфікуючих 
засобів розширено 

Фундація «Громадський 
рух «Українці проти 
туберкульозу» 

Зупинимо 
туберкульоз 

Стандартні 
операційні 
процедури: 

ЗМІСТ 

13 березня набув чинності НаказМОЗУкраїни 
• від 26 січня 2018 р. NQ 157, яким скасовується низка 

форм первинної облікової документації. Відтепер 

медичні працівники не зобов'язані заповнювати, 

опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже 

давно втратили свою актуальність 

Тести з основ медсестринства 

Вітчизняні підприємства понад рік не можуть 

зареєструвати дезінфекційні засоби, адже державна 

..,..__ ... реєстрація дезінфекційних засобів зупинена, 
оскільки після реорганізації Державної санітарно

епідеміологічної служби не було внесено змін, 

які б покладали функції з реєстрації дезінфекційних 
засобів на її правонаступника або на інший держав
ний орган 

l'll::....:lt.- Щороку 24 березня світова спільнота відзначає 
Всесвітній день боротьби з туберкульозом . 
Дана проблема є величезним тягарем для нашої 
країни, адже майже чверть мільйонів українців 
мають цю хворобу 

+ЗБІР МОКРОТИННЯ 

+ ВИКОРИСТАННЯ УФ-ВИПРОМІНЮВАЧІВ 
ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАРАЖЕННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

+ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОГО ФІТ-ТЕСТУ 

Журнал головної медичної сестри N!! З І березень І 2018 
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ЗМІСТ 

Олег Швець 

Дієта при 
цукровому діабеті 
першого типу 

Ірина Красовська 

Забезпечення 
медичних 

працівників одягом 

Олександр Клименко 

Посадова . . 
ІНСТРУКЦІЯ 

На заnитання читачів 
відnовідають: 

Ірина Красовська, 
Лідія Гавриленко 

Офіційні 
повідомлення 

Журнал головної медичної сестри 

Сучасне розуміння особливостей перебігу та 

наслідків такого серйозного захворювання , 

як цукровий діабет 1-го типу, зумовлює визначення 

чітких цілей , я к і повинні бути досягнуті шляхом зміни 
способу життя та призначення необхідних ліків 

Ні для кого не секрет, що медичні працівники щодня 

контактують із хворими пацієнтами , піддаються ри

зику зараження вірусами та інфекціями, часом пра

цюють з небезпечними речовинами або приладами , 
що мають негативний вплив на організм. Усе це зу

мовлює потребу здійснення заходів щодо захисту їх

нього здоров 'я . Одним із таких заходів є забезпечен

ня медпрацівників під час роботи засобами захисту 

Посадоваінструк~яголовноїмедичноісестри 

+ НАДБАВКА МЕДПРАЦІВНИКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 
+ ПРИЙНЯТТЯ ЧОЛОВІКА НА ПОСАДУ СЕСТРИ 
МЕДИЧНОЇ 

+ ПРАВО СТАРШОЇ МЕДСЕСТРИ ВИМАГАТИ 
ВІД ПРАЦІВНИКА КОНКРЕТИЗАЦІЇ ПРИЧИНИ 
ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ 

+ ПРАВО НА ДОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ 
МЕДПРАЦІВНИКА НА НОВОМУ МІСЦІ РОБОТИ 

+КУРСИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА ФАХОМ 

Держслужба Украіни з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками 
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