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ЗМІСТ 

У межах важливої глобальної діяльності ВООЗ на 

підтримку працівників охорони здоров'я, щодо 

поліпшення гігієни рук в медичних установах, у 2009 
році була проголошена щорічна кампанія «Рятуйте 

людські життя: дотримуйтеся чистоти рук». Ця 

кампанія спрямована на здійснення першого 

глобального завдання ВООЗ щодо забезпечення 

безпеки пацієнтів -чистота підвищує безпеку 

медичної допомоги 

Наказом Мінсоцполітики NQ 207 від 14 лютого 2018 р. 
затверджено Вимоги щодо безпеки та захисту 

здоров'я працівників під час роботи з екранними 

пристроями. Ці вимоги поширюються на всіх 

суб'єктів господарювання незалежно від форм 

власності, організаційно-правової форми та видів 

діяльності. Водночас вони не стосуються 

комп'ютерних класів (кабінетів, аудиторій тощо) 

навчальних закладів та робочих місць співробітників, 

які займаються обслуговуванням, ремонтом і 

налагодженням екранних пристроїв 

В зависимости от области предполагаемого 

использования, медицинское оборудование должно 

бь1ть очищеннь1м, дезинфицированньІм или 

стерильнь1м. Существует несколько причин для 

того, чтобь1 изделия, подлежащие дезинфекции или 

стерилизации, предварительно подвергались 

очистке 

Керівництво медичного закладу недержавної форми 

власності має право розпоряджатися коштами, що 

залишилися після виплати зарплати працівникам та 

сплати всіх необхідних податків і зборів, так, як 

вважає за потрібне. Ізазвичай їх частину воно 

витрачає на заохочення своїх працівників, одним із 

видів якого є забезпечення їх путівками на лікування 
та відпочинок 

У процесі реформування закладів охорони здоров'я 

непоодинокими є випадки, коли керівникам закладів 

доводиться звільняти з роботи окремих працівників. 

Найчастіше такі звільнення відбуваються у зв'язку з 

реорганізацією закладів, зокрема, скороченням шта

тів та чисельності їхніх працівників. Але можливі й 

звільнення з найрізноманітніших інших підстав 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ 
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

t ОПЛАТА ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
МЕДСЕСТРІ ЗА УМОВИ ЇЇ РОБОТИ НЕПОВНИЙ 
РОБОЧИЙЧАС 

+ПРАВО МЕДСЕСТРИ-ВДОВИ НА ДОДАТКОВУ 
СОЦІАЛЬНУ ВІДПУСТКУ 

t ПРАВО СТАРШОЇ МЕДСЕСТРИ СКЛАСТИ 
АКТПРО ПОЯВУ ПРАЦІВНИКА 
8 НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ 

Порядок надання домедичної допомоги 

nостраждалим з опіками 

Порядок надання домедичної допомоги 

постраждалим при перегріванні 

ПорядоІ< надання домедичної допомоги 
постраждалим при утоnленні 

Переливання крові дає змогу щорічно рятувати міль

йони людей. Життя цих людей залежить від тих, хто 

приймає свідоме рішення здати кров. 

В Укра:іні існують три види отруйних гадюк, а також 

вужі, nолози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Коли 

температура повітря nереВffІцує середні показники, 

їхня активність знижується, вони стають малорухли

вими та млRвими, тому зазвичай люди отримують уку

си, якщо випадково.наступають, сідають чи лягають на 
• плазуна ..... 
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