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На допомогу 

медичній сестрі 



                                              Передмова 

 

З  метою інформаційної підтримки середніх медичних працівників, 

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека  у 2018 році 

продовжує  щоквартальний  випуск  анотованого бібліографічного 

покажчика «На допомогу медичній сестрі» у дистанційному доступі.    

Пропонуємо Вашій увазі  перший  випуск цього  видання, до якого 

ввійшли статті з періодичних науково-медичних видань, що  надійшли до 

фонду ДОНМБ  у 2018 році, а також з наукових  інтернет-ресурсів 

відкритого доступу.  Видання має такі розділи: «Нормативні, 

організаційно-розпорядчі та регламентуючі  документи», «Реформи 

медсестринства», «Професіоналам: теорія і практика», «Правовий 

мінімум».  У кожному розділі документи розташовані згідно алфавіту.             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативні,  організаційно - розпорядчі  та регламентуючи  

документи 

 

 

Норми харчування змінили – наказ МОЗ 

7 грудня набув чинності наказ МОЗ № 1073 «Про 

затвердження норм фізіологічних потреб 

населення України в основних харчових 

речовинах і енергії», який вперше за 18 років 

змінює норми потреб в харчових речовинах та 

уводить нові категорії. 

https://www.medsprava.com.ua/news/2160-normi-

harchuvannya-zmnili-nakaz-moz 

Річний план роботи Ради медичних сестер 

Відповідальними особами є голова Ради медичних сестер, заступник 

головного лікаря з медсестринства, голови секторів, голови секцій та 

сестри медичні старші. Після кожного заходу вони звітують про його 

проведення та ставлять відповідну позначку у річному плані роботи Ради 

медичних сестер. Наприклад, щомісяця голова сектору інфекційного 

контролю та санітарної гігієни має подавати звіт щодо санітарно-

гігієнічного стану відділень/центрів та служб закладу за минулий місяць. 

https://www.medsprava.com.ua/article/1223-rchniy-plan-roboti-radi-medichnih-

sester 

 

Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної - координатора (код 

КП 3231) 

/ О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 11. –  С.56-

61 

 

Посадова інструкція сестри медичної з фізіотерапії фізіотерапевтичного 

кабінету центральної районної лікарні (код КП 3231) // Довідник головної 

медичної сестри. – 2017. – N 12. –  С.45-48 

 

 

Реформи медсестринства 

 

 

Аношко А. Командна робота лікарів і медсестер: 

що змінить медреформа / А. Аношко // Довідник 

головної медичної сестри. - 2017. – N 12. –  С.7-

11 

 

https://www.medsprava.com.ua/news/2160-normi-harchuvannya-zmnili-nakaz-moz
https://www.medsprava.com.ua/news/2160-normi-harchuvannya-zmnili-nakaz-moz
https://www.medsprava.com.ua/article/1223-rchniy-plan-roboti-radi-medichnih-sester
https://www.medsprava.com.ua/article/1223-rchniy-plan-roboti-radi-medichnih-sester


Анотація 

Одним  зі значущих  чинників, що впливають на якість та ефективність 

надання медичної допомоги у закладах первинної медико – санітаної 

допомоги,  є злагоджена командна робота лікаря загальної практики – 

сімейного лікаря та медичної сестрим зі спеціальності  « загальна  

практика – сімейна медицина». 

 

                    

 

 Професіоналам: теорія  і практика 

 

 

Правила поведінки та роль медичної сестри 

хірургічного відділення 

Медична сестра – ключовий працівник 

дотримання санепідрежиму у приміщеннях 

хірургії. Тому поведінка, зовнішній вигляд та 

професійні звички відіграють дуже важливу 

роль у створенні безпечного простору для 

хворих і персоналу. Читайте, яким вимогам 

має відповідати медсестра. 

https://www.medsprava.com.ua/article/1224-

pravila-povednki-ta-rol-medichno-sestri-hrurgchnogo-vddlennya 

 

Кравець І. Профілактика інфекцій, що передаються гемоконтактним 

шляхом                       / І. Кравець // Довідник головної медичної сестри. – 

2017. – N 12. –  С.49-52 

Анотація 

Заразитись гемоконтактним шляхом можна як під час виконання простих 

маніпуляцій (взяття крові, ін’єкції тощо),  так і складних (венесекція, 

катетеризація судин, біопсія, трансплантація тканин, органів, кісткового 

мозку тощо). 

 

 

Менінгіт: типи, причини, симптоми, лікування та профілактика // 

Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 11. –  С.46-55 

Анотація 

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку 

людини. Тому  важливо виявити причину менінгіту, адже це 

найважливійший фактор для призначення правильного та ефективного  

лікування. 

 

 

https://www.medsprava.com.ua/article/1224-pravila-povednki-ta-rol-medichno-sestri-hrurgchnogo-vddlennya
https://www.medsprava.com.ua/article/1224-pravila-povednki-ta-rol-medichno-sestri-hrurgchnogo-vddlennya


Нові правила радіаційної безпеки в брахітерапії // Довідник головної 

медичної сестри. – 2017. – N 12. – С.42-44 

Анотація 

На початку грудня набрав чинності наказ МОЗ від 31.08.2017 №316/998, 

яким затвердили Правила радіаційної безпеки використання джерел 

іонізуючого випромінювання в брахітерапії. 

 

Пименова О. В. Типичные ошибки в работе медицинской сестры и как их 

избежать [Электронный ресурс] / О. В Пименова. – Электрон. журн. : [б. 

и.] // Российский журнал детской гематологии и онкологии. – 2017. – N 2. –  

С.111-113 

Анотация 

Одной из важнейших проблем в детской гематологии-онкологии и 

иммунологии и в целом в педиатрии является предотвращение врачебных 

и сестринских ошибок. В целом в работе медицинской сестры можно 

выделить следующие ошибки:  при идентификации пациента;  в 

лекарственной терапии;  технические ошибки;  нарушение этики и 

деонтологии. В данном номере журнала подробно о первой из 

представленных ошибок – идентификация пациента. 

 

 

Рекомендации по выбору химсредств дезинфекции и стерилизации / Н. 

Морозова [и др.] // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 12. –  

С.8-14 

Аннотация 

В современных условиях интенсивного внедрения и использования 

сложных медицинских технологий  и большого разнообразия 

дезинфекционных средств, перед медицинскими  работниками стоит 

сложная задача оптимального выбора эффективных и безопасных 

химических средств дезинфекции и стерилизации. 

 

 

Самофалов Д. Невідкладні стани в дитячому стаціонарі / Д. Самофалов, І. 

Діланян // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 11. – С.22-28 

Анотація 

Для  того, щоб  у разі потреби медичні працівники могли якісно надати 

екстренну  допомогу, необхідно дотриматися декількох умов: персонал 

повинен знати алгоритми дій у випадку невідкладних станів, мати досвід 

виконання необхідних навичок, вміти працювати в команді, знати 

необхідне обладнання. 

 

 



Філін В. Поводження з медичними 

відходами: вимоги до персоналу та 

приміщень / В. Філін // Журнал головної 

медичної сестри. – 2017. – N 12. – С.20-24 

Анотація 

Автор статті розглядає вимоги до персоналу, 

організації приміщень для зберігання та 

поводження з відходами, а  також гігієнічні 

вимоги до утримання приміщень, обладнання 

та інвентаря, облік медичних відходів та вимоги до їх транспортування. 

 

 

Шудра Т. Правила роботи з текстильними виробами та утилізації відходів 

класу А,В / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри. –2017. – N 12. 

–  С.26-32 

Анотація 

У закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності як 

інфіковану, так  і неінфіковану білизну обробляють відповідно до 

Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції 

та прання білизни у закладах охорони здоров’я, затвердженої наказом МОЗ 

від  30.04.2014 №293. 

 

 

Шудра Т. Правила роботи медсестер хірургічного та приймального 

відділень / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – N 11. -  

С.22-29 

Анотація 

Правила  роботи медичного персоналу з дотримання санітарно-гігієнічного 

та санітарно-протиепідемічного режиму мають бути в кожному закладі 

охорони здоров’я. Їх затверджують відповідним локальнім наказом. 

 

 

 

 

Правовий  мінімум 

 

Доплата медсестрі за роботу в шкідливих умовах праці // Журнал 

головної медичної сестри. – 2017. – N 11. –  С.38 

Анотація 

Працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, а також працівникам, які 

використовують у роботі дезінфікувальні засоби, установлюється доплата 

в розмірі  10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). 

 



 Клименко О. Новоприйнятий працівник не вийшов на роботу: що 

робити? / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2017. – N 12. 

–  С.30-43 

Анотація 

Що робити в таких випадках? Яких заходів слід вжити для роз’язання цієї 

проблеми та які документи необхідно оформити? На ці запитання ви 

знайдете відповідь у даній статті. 

 

 

Красовська І. Доплати медсестрам і лікарям стаціонару за суміщенням та 

роботу в нічний час //Журнал головної медичної сестри.–2017.–N12.– С.64 

Анотація 

Як правильно визначити розміри доплат за суміщення і роботу в нічний 

час медичним сестрам та лікарям стаціонару обласної лікарні? 

 

 

Морєва О. Посадовий оклад сестри медичної старшої без кваліфікаційної 

категорії / О. Морєва // Довідник головної медичної сестри. – 2017. – N 11. 

–  С.47-48 

Анотація 

Якщо старша медична сестра пройде атестацію, за результатами якої їй 

присвоять другу кваліфікаційну категорію, то її посадовий оклад 

встановлюватимуть за сьомим тарифним розрядом. 

 

 

Право головної медсестри на роботу психологом // Журнал головної 

медичної сестри.–2017.– N12. – С.63 

Анотація 

Для роботи на посаді «Психолог» затверджено кваліфікації вимоги 

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1, 

Розділ 1, Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності), затверджений наказом Мінпраці України від 29 грудня 2004 р. 

№336). 
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