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ЧЕРВЕНЬ, 2019 ВСЕ ДЛЯ ЕФЕКТИВНО! РОБОТИ МОЛОДШИХ СПЕЦ1АЛ1СТ1В 3 МЕДИЧНОЮ 0СВ1Т0Ю

■
Синтез традиц1й i новац1Й в дез1нфекцп!

«НОВОХЛОР-ЕКСТРА»
Дез1нфекц1йний зас1б на основ! г!похлор!ту натр!ю

(початковий BMicT 7-9% за активним хлором)
3 мийним, антикороз1йним, ароматизуючим

компонентами i ста6!л!затором активного хлору

1.1ЛШ1.иЫ!1!1:Р
Ефективн1сть

Ун1версальн1сть

Зручнкть

Безпечнкть

о дез1нфекц1я поверхонь об'еклв (в т.ч. прим1щень, вироб1в медичного призначення тощо)
О дез1нфекц1я + ПСО за один етап;
О щоденн! 1 генеральн! прибирания;
О виб1лювання б|лизни;
О знезараження перед утил1зац|£Ю медичних в1дход1в в т.ч. текстильних, медичних рукавичек, б1олопчних рщин, слчних вод;
О «холодна» аерил1зац1я термолабтьних короз1йност1йких вироб1в.

18 POKIB позитивного Д0СВ1ДУ ЗАСтосувАння ЗАСОВУ В украТнм

о
IHTEPDE3
ЕКСПЕРТ ЗДЕЭЛГОЕКЦ!!

ВИРОБНИК:

JOB «1нтердез», м. КиТв, вул. Наг1рна, 27-А,
т./ф.; + 38 044 206 01 50 / 51 / 52,

e-mail: info@interdez.com.ua, vyww.interdez.com.ua

Передплатн!
1ндекси у каталоз!
«Укрпошти»:

журнал «Журнал головноТмедичноТсестри» - 1ндекс 89867;
журнал «Практика управл1ння медичним закладом» — 1ндекс 49595;
журнал «Головний бухгалтер медичного закладу» - 1ндекс 60200.
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1НФЕКЦ1ИНИЙ КОНТРОЛЬ

«НЕОСТЕРИЛ» - НА BCI РУКИ МДИСТЕР! 6

Айдин Салманов

РОЛЬ Л1КАРИЯН0Г0 СЕРЕДОВИЩА У ПЕРЕДАЧ! РЕЗИСТЕНТНИХ БАКТЕР1Й U
Нерац1ональне застосування антиб1отик1в поза л1карнями може спричинити колон1зац1ю або появу м1кроорган1зм1в,
як1 резистентн! до протим1кробних засоб1в, в орган1зм1 людини й поза л1карнею. Ц1 м1кроорган1зми, як1 колон1зували
орган1зм людини, можуть залишатись непом1ченими, якщо пац1ент потрапляе до л1карн1 не в зв'язку з 1нфекц1йним
захворюванням. кнування такоТ небезпеки ще раз пщкреслюе необх1дн1сть регулярного дотримання вимог до
ririenn рук пкля обслуговування кожного пац1ента, а не лише у випадках роботи з пац1ентами. як1 потребують
проф1лактики при контакт!

Оксана Кунинець
ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ВНУТР[ШНЬ0Л1КАРНЯН0Г0 1НФ1КУВАННЯ 22
Боротьба 3 внутр!шньол!карняною !нфекц1ею е одним 1з головних завдань у xipypriV. Це зумовлене високим р!внем
захворюваност!, летальност! та значущими соц!ально-економ!чними витратами

ВАКЦИН0ПР0Ф1ЛАКТИКА ДНЕЙ - ОБОВ'ЯЗКОВА! 8
Верховний Суд УкраТни cboVm р!шенням п!дтвердив, що вакцинац!я е обов'язковою, а невакцинованим д!тям не
можна в!дв!дувати дитяч! садочки

ДОТРИМАННЯ ппени рук МЕДИЧНИМИ ПРАЦ1ВНИКАМИ 10
1нфекци, як! пов'язан! з наданням медичноУ допомоги, — це причина високоУ смертност!, значних економ!чних втрат
!  страждань для пац!ент!в. Прац!вники екстреноУ медичноУ допомоги контактують !з багатьма людьми в р!зних
умовах ! внасл!док цього часто стають джерелом розповсюдження патогенних м!кроорган!зм!в. Своечасне та
правильно дотримання чистоти рук перешкоджае поширенню !нфекц!йних агент!в, тому медичн! прац!вники
повинн! бути Зац!кавлен! в наложному виконанн! заход!в для забезпечення г!г!ени рук

ДОЦШЬНЮТЬ Л1КУВАННЯ РАННЬОГО НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ 20
Ранн!й неонатальний сепсис — це тяжке ускладнення будь-яких !нфекц!йних процес!в у новонароджених ! стан,
який загрожуе життю. В!н виникае як у недоношених, так ! в доношених немовлят впродовж перших чотирьох д!б
життя. Незважаючи на те, ш,о ризик його розвитку досить низький, ранн!й неонатальний сепсис може виникати
й утих новонароджених, чий загальний стан не викликае жодноУ настороженост!. Таким чином, в!дсутн!сть над!йних
предиктор! в розвитку ранньогонеонатального сепсису часто вимагаепризначенняпроф!лактичноУантиб!отикотерап!У
в низьких дозах, що зменшуе потребу в ретельному спостереженн! за новонародженим
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Валентина Мироненко
КАНАБ1С:ЗАТАПР0ТИ 29
Сьогодн! в УкраУн! серйозно заговорили за легал1зац1ю канаб1су. Для багатьох — це наркотик, але для онкохворих -
найперший зас1б проти болю. Якщо XBopi «за», то украУнськ! л1кар1 дос1 дискутують

П1ГУЛКИЗАМ1СТЬГ0Л0К 70
В1дпов1дно до рекомендац1й Всесв1тньо1 opraniaapii охорони здоров я, в УкраУн! пр1оритетним буде застосування
Heih екц1йних (пероральних! форм л1карських засоб1в. У Bcix випадках, коли таблетка й укол мають однакову д1ю, л1кар1
П0ВИНН1 призначати сама таблетован! форми. Такий проект наказу опубл1кувало МОЗ для громадського обговорення

ш
Тетяна Семенчук

ОДИН —ЗА BCIXJBCI —ЗА ОДНОГО! 37
Останн|м часом, я cnocTepiraio як змтюються привципи cnipnpaui в „едичник закладак Нагадаю що а в перш/

пашен,. , „о, спостврежввн, сосуютьсп того, що я бач/. коли а1дв|д,ю Шмейвого л,каря або спешалюга

1рина Красовська
ЗАП13НЕННЯ НА РОБОТУ: ВИДИ В1ДП0В1ДАЛЬН0СТ1 ТА ОФОРМЛЕНИЯ ^2
Пщ час прийняття на роботу до медичного закладу Bcix без RMuariK,,
ia Правилами внутр1шнього трудового розпорядку, як1 вони зобов'язан! викп ознайомлюють п1д шдпипри„„ „а робо, Водночас майже в кожном/ медичноГ, клал паУГ™' = """"
й зап|зн<.ються. - ктось одноразово, а ктось - сисематичноТим чТн„ ' це правилодисципл1нарноУ вщповщальност! та як це правильно оформити Документально,^дюнаеТесыГста^т^™ порушника ДО

ЗРАЗКИ Д0КУМЕНТ1В. ПЛАН 0РГАН13АЦ1ЙН0-МЕТ0ДИЧН01 РОБОТИ
Г0Л0ВН01 МЕДИЧН01 СЕСТРИ НА III КВАРТАЛ 2019 р.

КРИТЕРИ ВИЗНАЧЕННЯ Р1ВНЯ ЯК0СТ1 РОБОТИ СЕСТРИ МЕДИЧН01 ЦПМСЛ
(ВИЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЦШЬОВИЙ PIBEHb СЕСТРИНСЬКО! Д1ЯЛЬН0СТ1)
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П0САД0В11НСТРУКЦИ

Олександр Клименко
ПОСАДОВА1НСТРУКЦ1Я АКУШЕРКИ Ж1Н0Ч01 КОНСУЛЬТАЦМ
Залежно вщ специф1ки д1яльност1 конкретного закладу та його орган1зац1Йно-штатно1 структури, ця посадова тструкцт
може бути доповнена 1ншими доц1льними пунктами та детал1зована, або, навпаки, окрем! и пункти можуть бути
вилучен! 1зм1нен11, якщо вони передбачен! в посадових 1нструкц1ях 1нших прац1вник1в закладу вщповщно! квал|ф|кац|1

ЗМ1НИ в КАЛЕНДАР1 ЩЕПЛЕНЬ
Наказом М1н1стерства охорони здоровя УкраТни № 958 в1д 23 кв1тня 2019 р. внесено зм1ни до нацюнального
календаря профтактичних щеплень. Змжи розширюють також перелж oci6 для безкоштовно: вакцинацп

Оф1ц1йио. Нац1ональна служба здоров'я УкраТни
ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ НА «Д0СТУПН1 ЛЖИ»
3 1 кв1тня 2019 року програму «Доступн! л1ки» почала адм1н1струвати Нац1ональна служба здоров'я Укра'ти. 3 цього
часу електронний рецепт на л1ки за програмою можна виписати т'тьки в електронн1й систем! охорони здоров'я.
Так! рецепти можуть виписувати вс! л!кар! первинно'! ланки, як! працюють у медзакладах — партнерах Нац!онально1
служби здоров'я (комунальних, приватних], та л!кар!-ФОП

imw: I

1рина Красовська
•  В!драхування наперед виплачених в!дпускних у раз! зв!льнення
•  Зв!льнення в раз! порушення трудового розпорядку
• Оформления на тимчасову посаду

0Ф1Ц1ЙИ1 П0В1Д0МЛЕННЯ ДЕРЖСЛУЖБИ УКРА1НИ 3 ЛЖАРСЬКИХ ЗАС0Б1В
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

СВЯТА, ДН1 ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧН1 ДАТИ
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