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Передплатні 

індекси у каталозі 

«Укрпошти»: 

тов сеМ д М» є ОДНИМ із найбільших 

виробників високоякісних професійних 
дезінфікуючих та антисептичних засобів 

в Україні . Компанія має сучасну 

лабораторію та модернізовані цехи для 
забезпечення стабільного виробництва 
антисептичних засобів в секторі охорони 
здоров'я, харчової промисловості та б ' юті 
індустрії . Компанія має широку ліній ку 

продукції для дезінфекції поверхонь, 

медичних інструментів (у тому числі для 

холодної стерилізації) , посуду, 

санітарно-технічного обладнання , 
експрес-дезінфекції тощо . 

журнал «Журнал головної медично'і сестри»- індекс 89867; 
журнал «Практика управління медичним закладом» - і ндекс 49595; 

NEW! журнал «Головний бухгалтер медичного закладу»- і ндекс 60200. 
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Сергей Ридньtй, 
Александр Попов, 
Ирина Коробкова 

Проблемнь1е 
вопросьІ гигиень1 

рук медицинского 

персонала 

Прикорм малюка: 

ЗМІСТ 

Гигиена рук считается единетвенной мерой nредот
вращения микробной nередачи во время оказания 

медицинской nомощи . Позтому тезис Игнаца 
• Филиnnа Земмельвейса «Необходимость в анти

сеnтике рук будет сахраняться всегда" , 
сформулированньІй в 19 веке, остается nо
прежнему актуальнь1м 

сучаСНІ У цьому матеріалі розглядаються різні асnекти 
введення nрикорму. Євроnейське товариство 

рекомендаЦІІ . дитячої гастроентерології, ге nатології та харчуван-
1 о фактів про ГР'ІДНе НЯ, ознайомившись із сучасними даними , сформу-

]1 .....,;.,;",_;",_ .. , лювало настуnні рекомендації 

ви годовуван ня 

Айдьtн Салманов 

Когда обьект 
стерилен? 

• При вь1сокотемnературном воздействии на nоnуля
цию микроорганизмов по истечении оnределенного 

времени некоторая часть nоnуляции вь1живает. 

• Получается, что, как бь1 долго вь1 ни применяли 
вь1сокотемnературную обработку, какая-то часть 

nоnуляции вь1живет, по крайней мере, есть вероят

ность вь1живания отдельнь1х микроорганизмов 

Ірина Красовська -----~-- Поняття "декретна•• відnустка у законодавстві не 
---------- зустрічається, лише в розмовній мові. Нею назива-

«Декретні» •;.;~ ... ють і відnустку в зв'язку з вагітністю та nологами, і 
ВІДПУСТКИ: ВИДИ відnустку для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного або шестирічного (за медичним 
та особливості висновком) віку. Ці відnустки- різні , адже їх 
надання надають із різних nідстав та різної тривалості . 

Розглянемо це далі в статті 

Олександр Клименко 

Посадова 
інструкція 

..... 

.. Посадова інструкція сестри медичної старшої nроти
туберкульозного дисnансеру 
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Застосування 
міжнародної 
класифікаціІ/СРС-2 

Безперервний 
професійний 
розвиток 

Офіційні 
повідомлення 

На запитання читачів 
відповідають: 

Ірина Красовська, 
Лідія Гавриленко 

Анжела Мартинюк 

Безпека праці 
медичних сестер 

Від яких хвороб . 
захищає вакцинацІя 

Журнал головної медичної сестри 

МОЗУкраіни затвердило наказ, я кий впроваджує 

систему міжнародно! класифікаціІ первинно! медич

ноі допомоги (ІСРС-2) . Це нова система, що дає 

змогу медикам первинно! ланки концентруватися на 

потребах пацієнтів , а не підлаштовуватися під 

зручність обробки кодів для формування статистики 

Уряд затвердив Положення про систему безперерв

ного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров'я . Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
28 березня 2018 р. N2 302 визначено основні організа
ційні засади безперервного процесу навчання , вдо
сконалення професійних компетентностей фахівців 

після здобуття ними вищоІ освіти у сфері охорони 

здоров'я та післядипломної освіти в інтернатурі 

Держслужба України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками 

ФНИЙ РОЗРЯД 

ІОВАТИ НА 1 СТАВКУ 

+ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ МОЛОДШОЇ 
МЕДСЕСТРИ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО КАБІНЕТУ 

+ НАДАННЯ ВІДПУСТКИ МОЛОДШІЙ МЕДСЕСТРІ 
ДО ШЕСТИМІСЯЧНОГО ТЕРМІНУ РОБОТИ 

+ДОСТРОКОВЕ ЗНЯТТЯ ДОГАНИ З МЕДСЕСТРИ 

+ ОПЛАТА ЛІКАРНЯНОГО В ПЕРІОД ВІДПУСТКИ 
БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ 

Лікарі та медичн і сестри щодня виконують свої 

обов 'яз ки- рятують людей. Вони піклуються про 

здоров 'я своіх пацієнтів , але при цьому сам і стають 

жертвами багатьох несприятливих чинників 

Україна закуповує 10 видів вакцин від 10 небезпечних 
хвороб. Від яких хвороб захищає вакцинація й чому 
життєво необхідно зробити щеплення за календарем? 
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