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ДЛЯ МАГІСТРІВ-МЕДИКІВ ЗМІНИЛИ ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ
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Уряд затвердив Постанову КМУ від 2В березня 2018 р. N• 334, відповідно до якої атес
тація здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань сс22
Охорона здоров'я,, здійснюватиметься у формі єдиногодержавного кваліфікаційного
іспиту. Також цією Постановою затверджено Порядок nроведення такого ісnиту
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КОМІСІЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ:

12

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ІРИНА КРАСОВСЬКА
Щоб нарахувати комусь із працівників медичного закладу допомогу за листком (лист
ками) непрацездатності або надати інші соціальні послуги за рахунок Фонду соціаль
ного страхування, потрібне рішення комісії із соціального страхування. Без рішення
такої комісії виплати за рахунок Фонду є незаконними. Як створити комісію із соціаль
ного страхування, хто має входити до її складу, якими правами та повноваженнями

вона повинна бути наділена, дізнаєтеся зі статті
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ЗБЕРІГАННЯ ВИКОНАНИХ ДОКУМЕНТІВ: РОБОТА ЗІ СПРАВАМИ
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ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО
У кожному закладі охорони здоров'я nісля виконання накопичується значна кількість
найрізноманітніших документів, які слід належним чином зберігати спочатку у самих
структурних підрозділах закладу, а згодом їх певну частину можна знищити, решту ж
-передати для подальшого зберігання до спеціально утвореного підрозділу- архіву.
Як же правильно зберігатидокументи у закладі, якими нормативно-правовими актами
у зв'язку з цим слід керуватися, а також, як створити архів у закладі- про все це ми й

дізнаємося з цієї статті
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