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ЗАМОВИТИ СТАТТЮ ЗА ПОСИЛАННЯМ

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ ВНОСИТИМУТЬ ДО ЄДР

СКАСОВАНО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ СМЕРТІ
ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ
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ПРОФИЛАКТИКА НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
АЙДЬІН САЛМАНОВ
Одним из компонентов, характеризующих «индекс здоровья нации», является уро

вень инфекционной заболеваемости в стране, в том числе заболеваемость инфек
циями, связаннь1ми с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Заболеваемость
ИСМП в определенной степени отражает качество оказь1ваемой медицинской по
мощи населению и является одной из значимь1х составляющих зкономического ущер

ба в практическом здравоохранении

ТРУдОВІ ВІДІЮСШШ

21

ПРАЦІВНИКИ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПІЛЬГИ, НОРМАТИВ, ЗВІТНІСТЬ
ІРИНА КРАСОВСЬКА
Особи з інвалідністю, нарівні з іншими здоровими громадянами, мають право вести

повноцінний спосіб жипя згідно зі своїми і~д~відуальним.и можливостями, зокрема,
працювати. Але слід па~'ятати, що трудовІ ВІдносини з ЦІЄЮ категорією працівників

мають певні особливостІ та що зако~одавством !'становлено норматив робочих місць

для працевлаштування осіб з інвалІднІс.тю, якии медичному закладу потрібно не лише виконувати, а й вчасно про нього звІтувати
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СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ: АЛГОРИТМ ДІЙ
що підприємству, устанос тапаю 64 Господарського кодексу'"України передбачено,
ю
·
·"

ві, організації надано право са~осТІИНО визбначати сво

орбганІзацІину структуру, чи-

сельність працівників і штатнии ~озпис. То то за ~евнибх о ставин в~асни.к або упо
вноважений ним орган може змІнювати чисельнІсть а о штат працІвниКІв шляхом
скорочення
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЗАМОВИТИ СТАТТЮ ЗА ПОСИЛАННЯМ

ПРО ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОЖЕЖ
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ВОЛОДИМИР ЯЩЕНКО
яким має бути зазначений для nеревірки журнал ~бліку nожеж? На це заnитання дає
роз'яснення Міністерство охорони здоров'я УкраІни листом вІд
р. Ne 20-20/222/17/1520/зnі-18/30362

15 листоnада 2018

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПАРАМЕДИКА

42
ОХОРОНА ПРАЦІ
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ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В МЕДЗАКЛАДІ
ОЛЕКСАНДРКЛИМЕНКО

Під час nроведення nеревірок дотримання законодавства про nрацю (відnовідних
інсnекцій) органами Держnраці, серед іншого, може бути nеревірена й відnовідна

документація з охорони nраці, яка має бути у закладі охорони здоров'я (дал;- за
клад) відnовідно до законодавства з охорони nраці

НОВЕЗАКОНОДАВСТВО
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ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ ВНОСИТИМУТЬ ДО ЄДР

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

ІРИНА КРАСОВСЬКА
• Черrування

в nриймальному відціленні лікаря-неонатолага nологового відцілення

без иого згоди

• Працевлаштування

вагітної жінки, яка закінчує інтернатуру за контрактом

• Призначення тимчасового заступника головного бухгалтера на час його відnустки
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