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• САНЕПІДСУПРОВІД 
• ЕПІДАНАЛІЗ ІНФЕКЦІЙНОГО РИЗИКУ 
• КОНСУЛЬ ТАТИВНП-МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА 
• ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
ПРАКТИЧНІ , ЧІТКІ ТА ОБГРУНТОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ВАША ВПЕВНЕНІСТЬ 
В НАЛЕЖНОМУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ СТАНІ ЗАКЛАДУ, 

ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ВАШИХ КЛІЄНТІВ, 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИБОРУ САМЕ ВАШОГО ЗАКЛАДУ СЕРЕД ІНШИХ ® 
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Айдь1н Салманов 

Сокращение 
биологической 
нагрузки 

Олена Кузьмінська 

Оновлюємо 
лікувальне 
харчування 

Сергій Ващенко 

Іксодовий 
кліщовий 
борелі аз 

Олесь Жайвір 

Розбито ртутний 
термометр: 

nершочергові діі 

ЗМІСТ 

Для ограничения распространения инфекций в 
медицинском учреждении необходимо проводить 
очищение , дезинфекцию и стерилизацию. Говоря 

• об обьекте как о чистом , дезинфицированном или 

стерильном , мь1 указь1ваем уровень его чистоть1 . 

В зтой статье познакомимся с физическими и 

химическими методами , обеспечивающими 

соответствие критериям "дезинфицированньІЙ» и 
«стерильньІЙ », которь1е будут определеньІ более 
отчетливо 

Впровадження нових норм фізіологічних потреб 
населення України в основних харчових речовинах 

та енергії в організацію лікувального харчування 

За рівнем захворюваності іксодовий кліщовий 
бореліоз (хвороба Лай ма) випереджає кліщовий 
енцефаліт. Це захворювання лідирує серед інфек-

• ційних хвороб, збудники яких передаються кліщами , 
та широко поширене на багатьох територіях нашої 
країни . Ця інфекція займає одне з провідних місць 
серед усі х природно-вогнищевих зоонозів, які часто 
реєструються медичними установами 

ВІІі*іі8 

Пошкодження медичного термометра або бактери
цидної лампи в приміщенні лікувального закладу
випадок не повсякденний , але знайомий досвідче

ним медичним сестрам . Тож до чого потрібно 
готуватися у разі виникнення подібної ситуації? 

З чог_о почати? Про головні правила демеркуризації 
читаите далі в нашому матеріалі 
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Ізнову зміни 
в облікових 
формах? 

Лист Професійної 
спілки працівників 
охорони здоров'я 
України 

Ірина Красовська 

Трудові відносини 
з вагітними жінками 

На запитання читачів 

Ви ще не оговтались від скасування деяких форм облікової 
медичної документації за наказом МОЗ N2 157 від 26 січня 
2018 р.? Тоді попереджаємо: МОЗ і надалі «осучаснювати
ме» медичну звітність 

Про дотримання Конституції України та трудових 

прав працівників під час автономізації закладів 

охорони здоров 'я 

У кожному медичному закладі всіх працюючих можна 

умовно поділити на категорії, які розрізняють їх за ві
ком, кваліфікацією, досвідом роботи та іншими озна
ками. Також можна виділити окрему категорію праців
ників - вагітні жінки. Законодавством про працю пе

редбачені певні особливості трудових відносин з 
вагітними жінками. Розглянемо їх далі в статті 

відповідає Пільги для працівників дитячого будинкуінтернату 

Лідія Гавриленко 
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