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....::-::~-~,, У ком плексних протиепідемічних процесах бороть

-=-=---• би з внутр і шньолікарняними інфекціями одне з вирі
шальних значень мають заходи з профілактики --;>.80- інфекційних захворювань неспецифічної дії. Це 

__,_,са..-о- пов 'язано не лише із введенням у практичну 

медицину нових видів медичного обладнання , 

устаткування , методів діагностики й лікування , а 

також із особливостями виникнення та переб і гу 

епідемічного процесу, суттєвими змінами біологіч

них властивостей популяцій збудників інфекційних 

хвороб і людини 

81F'-~• Основная верификация процесса очистки произво-
ІІF::.:1• дится путем тщательного асмотра инструментов и 

материалов . Все обьекть1 должнь1 бь1ть свободнь1 от 
остаточнь1х загрязнений, отложений и т. п . Особен 

но внимательно проверяйте штифтовь1е, муфтовь1е 

соединения и остроугольную насечку на инстру

менте. Коррози я может абразовать трещиньІ , тем 
самь1м снизить качество очистки 

Проблема инфекций, связаннь1х с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) , остается одной из 

самь1х актуальнь1х и трудноразрешимьІх в современ

ной медицине. Для профилактики ИСМП требуется 
правильно и своевременно организованная система 

антимикробной защить1 , одной из составляющих 
которой является устранение возбудителей в 

окружающей среде , т. е. дезинфекционньІе мерь1 

Новь1е рекомендации , предложеннь1е Европейской 

ассоциацией кардиопагов (European Society of 
Cardiology), обобщают и оценивают имеющиеся 
даннь1е с целью оказания помощи медицинеким 

работникам в вь1боре лучших лечебнь1х стратеги й в 

повседневной практике при обмороке у пациентов в 
различн~хклиническихсостояниях. Составлением 
даннь1х рекомендаций занималась мультидисци

плинарная команда, в которую вошли кардиологи, 

специалисть1 по неотложной медицине , внутренней 

медицине и физиологии, неврологии, гериатрии, 

сестринскому делу. Рекомендации охвать1вают все 

аспектьІ врачебной тактики при различнь1х формах 

.... обмороков и кратковременной потере сознания 
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ЗМІСТ 

Лихоманка у дитини є одним із найпоширеніших 

клінічних симптомів , з якими звертаються до педіа
трів чи сімейних лікарів, та найчастіша причина 

батьківського занепокоєння. Більшість батьків 
використовують жарознижувальні засоби , навіть 
якщо підвищення температури є незначним, адже 

вони стурбовані тим, що дитина повинна підтримува

ти •нормальну» температуру 

Для громадського обговорення оприлюднено проект 

наказу МОЗ, яким пропонується викласти в новій ре

дакції Правила виписування рецептів на лікарські за

соби і вироби медичного призначення , Інструкції про 

порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних 

бланків та внести зміни до Порядку відпуску лікарсь

ких засобів і виробів медичного призначення з аптек 
та їх структурних підрозділів , що затверджені нака

зомМОЗУкраїни від 19 липня 2005 р . NQ 360 

Медична реформа, яка нині відбувається в Україні, на 

жаль, часто призводить і до необхідності звільнення 

окремих працівників закладів охорони здоров'я із 

найрізноманітніших причин. Зрозуміло, що часто такі 

звільнені працівники не вдоволені своїм звільненням, 

бо вважають його незаконним таjабо несправедли
вим, у зв'язку з чим звертаються для захисту своїх 

прав до відповідних органів з вирішення трудових 

спорів, у тому числі й до суду 

Для більшості країн світу професійні спілки є тради 
ційним об'єднанням працівників, яке забезпечує 
захист їхніх інтересів. Вони можуть створюватися у 

будь-якій організації, установі, в тому числі й у 
медичному закладі . Про те, які обов'язки має 

керівництво закладу щодо профспілки, а також, як 

правильно утримувати профспілкові внески із 

зарплати працівників та перераховувати їх профспіл
ці, читайте далі в статті 

Журнал головної медичної сестри N!! 9 І вересень І 2018 

http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/on-line-services/electronic-document-delivery.html


ЗМІСТ 

ЯКІ ШТАМИ ГРИПУ 
«НАВІДАЮТЬ» 
УКРАЇНУ ЦІЄЇ 
ЗИМИ? 

РекомендаціІ ВООЗ 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
КОДЕКС ІЗ 
БОРОТЬБИ ПРОТИ 
РАКУ 

ПОСАдОВІ 
ІНСТРУКЦІЇ 

Офіційні 
повідомлення 
Держлікслужби 

ПЕРЕВІРТЕ 
ЗНАННЯ! 

Для епідсезону 2018-2019 рр . в Україні очі куєть

tt ся наявність трьох вакцин від грипу. Епідсезон 
захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 

2018 р. та триватиме до травня 2019 року 

12 способів знизити ризик розвитку раку 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

lmi~ Заборона, реалізація , зберігання та застосування 
деяких лікарських засобів 

Тести з основ медсестринства 
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