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Восени 2017 року було прийнято низку реформаторських законів, які кардинально 
змінюють модель фінансування охорони здоров'я. Цим започатковано трансформа
цію системи охорони здоров'я в Україні. Проте самої лише зміни моделі фінансуван
ня недостатньо. Зміни в охороні здоров'я- це значно ширший процес 

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ: 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ 

.. 
Нередко существующие лабаратории спроектированьІ архитекторами без учета 
конкретнь1х нужди пожеланий специалистов лабораторной службьІ. Зто усложняет 
работу нь1нешним руководителям подразделений. Рабочие помещения и инфраструк
тура лабаратории должнь1 бь1ть спланированьІ таким образом, чтобьІ рабочая нагруз
ка отрицательно не влияла на качество работЬІ и безопасность сотрудникав лабора
тории, другого клинического персонала, пациентов и населения 

НОВЬІЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕИ 

Британекое общество гастрознтерологии (BSG) 

Хроническая диарея является довольно распространенной проблемой, требующей 
четкого руководства для клиницистов. В 2018 г. рабочая группа BSG по заказу Коми
тета клинических услуги стандартов (СІіпісаІ Services апd Standards Committee), Ве
ликобритания, обновила рекомендации по диагностике причин хронической диареи 

РОБОТА 3 ДОКУМЕНТАМИ 

33 ЗБЕРІГАННЯ ВИКОНАНИХ ДОКУМЕНТІВ: 
СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВУ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

~я того, щоб документи, сф?рмовані у ~ідповідні справи, могли бути передані до ар
ХІву закл~у охо~они здоров~· ~ро що ишлося у попередніх статтях про зберігання 
до~мент1~, такии структурн~и _пІдрозділ, як архів має бути створений у закладі. тому 
У ЦІИ с~атт1 м_и розглянемо РІЗНІ питання створення архіву у закладі а також деякі пи-
тання ИОГО ДІЯЛЬНОСТі ' 
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ВОЛОДИМИР ЯЩЕНКО 

Поступово завершується період природного тепла - і зовнішні пожежонебезпечні 
чинники переміщаються до громадських будинків та споруд у виробничі приміщення 
та в оселі громадян - починається опалювальний період 
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КАК БЕЗОПАСНО ПРОВЕСТИ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗЛЕКТРОУСТАНОВОК? 

НАТАЛЬЯ КУРАПЦЕВА 

Предположим, ваше учреждение закрь1вается на ремонти для зтого нужно провести 

полное отключение злектрознергии. Какдействовать в данном случае, чтобь1 соблюс
ти все необходимь1е требования по охране труда согласно действующему законода
тельству? Перечислим все действия, которь1е предстоит совершить руководству и 

исполнителям 

ПАНАЦЕЯ 2018: 
ПЕРЕВЕРШУЮЧИ ОЧІКУВАННЯ 

Напередодні Дня фармацевтичного працівника, 13 вересня, у КВЦ «Парковий» відбу
лася церемонія нагородження переможців ХІХ конкурсу професіоналів фармацевтич
ної галузі Украіни <<Панацея 2018» 
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