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ЗМІСТ 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 

6 

УМОВИ ПРАЦІ 

8 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАЗНАЛО ЗМІН 

ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

НА ВИРОБНИЦТВІ ПЛАНУЄТЬСЯ ОНОВИТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ 

Олександр Клименко 

Наведене положення є примірним. Залежно від особливостей організаційно-штатної 
структури конкретного закладу, специфіки його діяльності, статуту тощо структура і 
штати відділу, його конкретні завдання, функції, порядок взаємодії з іншими підрозді
лами тощо можуть відрізнятися від наведених у цьому Положенні 

МЕД СТАТИСТИКА 

14 МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ВІДВІДУВАНЬ ЛІКАРІВ 
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

М. В. Голубчиков, Н. М. Орлова, Н. Г. Кравчук 

Амбулаторно-поліклінічна допомога і, насамперед, її первинна ланка виконує провід
ну роль у збереженні та зміцненні стану здоров'я населення. Амбулаторно-поліклініч
ні заклади (АПЗ), у яких обслуговується понад 80% населення, є провідною ланкою 
системи охорони здоров'я України. Це наймасовіший вид медичної допомоги , що за
безпечує кваліфіковане медичне обслуговування населення. Амбулаторно-поліклініч

ні заклади є основною ланкою у здійсненні диспансеризації населення, усіх профілак
тичних заходів , спрямованих на зниження захворюваності та зміцнення здоров'я на

селення 

САНЕПІДРЕЖИМ 

24 ОХОРОНА ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У СИСТЕМІ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

Айдин Салманов 

Охорона праці у закладах охорони здоров'я - це система правових, соціально-еконо
мічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувально

профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя , здоров'я і праце
здатності медичних працівників в процесі їх трудової діяльності. У системі інфекційного 

контролю забезпечення цих умов має вирішальне значення у попередженні виникнення 
інфекцій , що пов'язані з наданням медичної допомоги пацієнтам , у медичних працівни
ків. Статтю присвячено забезпеченню безпеки медичних працівників у системі інфек
ційного контролю 
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ЗМІСТ 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

35 ПРИМІРНІ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

38 ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ: ХТО МАЄ ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ 
У СПРИЯННІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ 

Олександр Клименко 

Для окремих соціально незахищених категорій громадян (жінки з дітьми , неповноліт
ні , ветерани війни тощо) чинним законодавством України передбачено різноманітні 
пільги та інші переваги у сфері праці 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

49 

ІНФОРМАЦІЯ 

53 

ЗОВНІШНЄ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЛІКАРЕНЬ 

Володимир Ященко 

Усі , мабуть , звертали увагу на те , що на стінах будівель на висоті прямого погляду 
встановлено синьо-білі покажчики з червоними літерами . Такими знаками познача
ються м ісця розташування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання 
(пожежних г ідранті в). Це значить їх розміщення за межами будівель чи споруд , тоб
то на території , а якщо мережі водопостачання розміщено всередині будівлі , його 
іменують внутрішнім водопостачанням . Такі покажчики є й на буді влях закладів охо
рони здоров 'я 

АТЕСТАЦІЯ ЛІКАРІВ І ПОРЯДОК ОБРАХУВАННЯ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ 

Роз'яснення Запор ізької медично"і академ ії післядипломної освіти МОЗ Україн и 

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ 

60 На запитання читачів відповідає Ірина Красовська 

ВИПЛАТА ЗА ДНІ ХВОРОБИ: ДОБОВІ ЧИ ЛІКАРНЯНІ 

ПОДІЛ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ НА ЧАСТИНИ МЕНШЕ 
14 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ 

ПРАВИЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ЛЕГШУ РОБОТУ 

МОЖЛИВІСТЬ ВИПЛАТИ допЬм ги по ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ 
З РОЗРАХУНКОВОГО РАХУНКУ МЕДЗАКЛАДУ 
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