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Нормативні документи 
 

Рубан О.Є.  
Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною 

освітою Державної наукової установи "Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної медицини" 

Державного управління справами / О. Є. Рубан // Голов. 

мед. сестра : Спеціалізоване видання для головних 

медичних сестер. - 2013. - N 4. -  С.31-40 

 

Державні санітарні норми і правила "Санітарно-

протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що 

надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу : 

затв. нак. МОЗ України 02 квітня 2013р. №259 // Голов. мед. сестра : Спеціалізоване видання 

для головних медичних сестер. - 2013. - N 5. -  С.46-48 

 

 

Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я: 

постанова КМУ від 13 травня 2013 р. № 333 // Голов. мед. сестра : Спеціалізоване видання для 

головних медичних сестер. - 2013. - N 5. -  С.8-14 

 

Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та 

якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я що надають первинну медичну 

допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, наказ 

№462 від 1 червня 2013 року // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 8. -  С.87-99 

 

Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу 

та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, постанова №395 

від 20 травня 2013 року/Кабінет Міністрів України // Управління закладом охорони здоров'я. - 

2013. - N 7.- С.90 

 

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров'я. - 

2013. - N 3. - С.4-10 

 

 

Професіоналам: теорія  і практика 
 

"Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація 

виробів медичного призначення в закладах охорони здоров'я": проект 

державних санітарних норм і правил // Голов. мед. сестра. - 2013. - N 

4. -  С.41-63 
Анотація 

Належна практика  стерилізації виробів медичного призначення є 

невід’ємною  складовою частиною загальної системи забезпечення  

інформаційної безпеки пацієнта та профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій. Ці Правила розповсюджується на всі 

види виробів медичного призначення, що використовуються у 

закладах охорони здоров’я. 

 



Жигалова Е.Л.  
Практический анализ: современные технологии обработки ИМН в ЛПУ / Е. Л. Жигалова       // 

Голов. мед. сестра. - 2013. - N 4. -  С.23-25 

 

Анотація 

Высокопрофессиональное использование современного  инструментария идет вразрез с 

технологией его обработки. И непосредственным исполнителем этой «обработки», является 

сестринский  персонал. Остается открытым вопрос: как долго два вектора единого процесса 

(исполнение и обработка) будут направлены в противоположные стороны. 

 

 

Бирюкова Н.А.  
Современный подход к оценке качества сестринской помощи / Н. А. Бирюкова // Голов. мед. 

сестра. - 2013. - N 4. - С.17-19 

 

Анотація 

Единой методики оценки качества работы среднего медицинского персонала в настоящее время 

не существует.  Также нет единого мнения какие компоненты качества и как именно 

необходимо оценивать.Встречаются различные методы, разработанные и внедренные 

отдельными ЛПУ. Проблемой является явно недостаточная теоретическая проработка данного 

вопроса. 

 

 

Лавренова Е.В.  
Хирургические перчатки. Всегда ли безопасно? Исследование частоты повреждения 

хирургических перчаток во время кардиохирургических операций / Е. В. Лавренова // Голов. 

мед. сестра. - 2013. - N 4. - С.26-28 

 

Анотація 

Статья  посвячена  профессиональному  риску  заражения  вирусами, передающимися через 

кровь медицинского персонала. С возникновением и распространением гемоконтактных 

инфекции, таких как ВИЧ, гепатиты и т.д. вопрос  о защите пациента и врача становится очень 

важным.Поэтому профилактика профессиональных гемоконтактных заболеваний медицинских 

работников является серьезной задачей, и целостность хирургических печаток играет в этом 

вопросе важную роль.   

 

 

Малюга В.Д.  
Полигуанидины - эффективные биоциды против биопленок / В. Д. Малюга // Голов. мед. сестра. 

- 2013. - N 4. - С.29-30 

 

Анотація 

Микроорганизмы,  живущие  в составе биопленок, могут вызвать инфекционные  заболевания  

у людей  и животных, биодеструкцию материалов. Бактерии, защищаясь в биопленках в 20-

1000 раз болем устойчивы к антимикробным препаратам, чем  микрооргенизмы в культурной 

среде. Поэтому, особенно актуально на сегодня применению дезинфицирующих средства и 

антисептиков на основе производных полигуанидинов, которые препятствуют образования 

биопленок и «растворяют» их, уничтожая при этом «спрятавшуюся»  патогенную микрофлору. 

 

 

 

Коляденко Н.  



Синдром професійного вигорання у медичних працівників / Н. Коляденко // Управління 

закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 3. - С.47-53. 

 

Анотація 

Робота у медичній галузі передбачає постійне спілкування з людьми, і значний ступінь 

відповідальності у догляді за хворими, проведення процедур, роботі з лікарськими, 

дезінфікуючими засобами. Для діяльності медичних працівників характернис є високий рівень 

стресу, що з часом їх виснажує. Тож що саме розуміють під професійним вигоранням та як 

уберегти від нього себе і підлеглих намагається спробувати автор статті доктор медичних наук, 

доцент, провідний науковий співробітник Інституту підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України. 

 

 

Використання дезінфекційних засобів у закладах охорони здоров'я : дайджест-огляд // Голов. 

мед. сестра. - 2013. - N 5. - С.49-57. 

 

Анотація 

В дайджесте-обзоре  актуализируется современное  состояния выбора дезинфекционных 

средства в ЛПУ,  токсичность и безопасность их применения, разработка унифицированных 

методов тестирования дезинфекционных  средства. Особую опасность  представляют вирусные 

инфекции против которых  нет средства специфической профилактики: ВИЧ- инфекция, 

гепатит С, ротавирусный гастроентерит, аденовирусная  инфекции, герпес и др. Именно в 

профилактике и борьбе с такими болезнями дезинфицирующие средства с вирулицидной 

активностью имеют наибольшее значение. 

 

 

Професійне спілкування середнього медичного персоналу: дайджест-огляд // Голов. мед. 

сестра. - 2013. - N 7. - С.46-55. 

 

Анотація 

В дайджесте-обзоре  речь  идет об одной из составляющих профессиональной деятельности  

среднего медицинского персонала: профессиональном  общении. В процессе своей 

профессиональной деятельности средний медицинский персонал общается  с коллегами, с 

пациентами и их родственниками, с представителями  других организаций, средствами 

массовой информации. Культура  поведения и этика отношений медицинских работников  

между собою и с пациентами является важной составляющей всего лечебного процесса и 

значительно влияет на имидж медицинского учреждения.  

 

 

Абрамова И.М. 

Современные требования к стерилизационным технологиям в аспекте снижения риска 

внутрибольничного инфицирования пациентов /И.М.Абрамова // Голов. мед. сестра. - 2013. -  N 

7. - С.39-40 

 

Анотація 

Решающим требованием к современным стерилизационным технологиям является выполнение 

стерилизации механизированным  способом с использование современного оборудования, 

позволяющего стабилизировать условия процесса в требуемых для эффективного воздействия 

діапазонах значений  параметров режимов. При этом  для парового, а также газового с 

применением окиси этилена и формальдегида  методов действует ряд стандартов, в которых 

оговорены минимально необходимые требования. 



            Вчимося протягом життя 
 

Запольская Л.Ф.  

Опыт внедрения реабилитационной программы для 

больных психиатрического профиля в дневных стационарах 

Днепропетровского специализированного 

психоневрологического центра / Л. Ф. Запольская // Голов. 

мед. сестра. - 2013. - N 5. - С.31-32 

 

Анотація 

В статье обобщается опыт внедрения реабилитационной 

программы для больных психиатрического профиля в условиях дневного стационара на основе 

рациональной психофармакотерапии, индивидуальной и групповой психотерапии, 

психосоциальной терапии, специально организованной терапии средой, оказывает выраженное 

позитивное влияние на психосоциальные характеристики пациентов, качество их жизни и 

уровень социального функционирования.  

 

 

Циба Л.М. 

Досвід організації роботи медсестринської служби отоларингологічного відділення 

багатопрофільного клінічного закладу охорони здоров’я /Л.М.Циба // Голов. мед. сестра. - 2013. 

- N 7. - С.7-18 

 

Анотація 

У статті старша медична сестра отоларингологічного відділення ДНУ «Науково-практичний 

центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м.Київ  

поширює досвід роботи цього відділення. Пріоритетною метою медсестринської служби є 

надання професійного догляду, заснованого на якісно новому відношенні до пацієнта. 

Комплекс  мед сестринських заходів орієнтований не тільки на хворобу, але і на людину  - це 

вирішення проблем і потреб людей, їх сімей та суспільства в цілому. 

 

 

Матвейчук Т.В. 

Сестринский руководитель в системе первичной медицинской помощи /Т.В.Матвейчук, 

А.П.Романова, Л.В.Шваб // Голов. мед. сестра. - 2013. - N 6. -  С.9-24 

 

Анотація 

Авторы статьи рассказывают о развитии и возрастании  роли  сестринских кадров  в Республике 

Беларусь. 

Новые требования к руководителю сестринского дела  в области первичной медицинской 

помощи предъявляют требования к подготовке такого работника, который способен 

генерировать новые знания, поставлять и преобразовывать информацию, предлагать и внедрять 

новые формы, методы и технологии медицинских услуг. 

 

 

Литвак А.И.  

Выбор приоритета в работе руководителя / А. И. Литвак // Главный врач. - 2013. - N 3. -  С.53-57 

 

Анотація 

Кандидат медицинских наук, доцент Одесского регионального государственного управления  

НАГУ  при Президенте Украины поднимает вопрос о первоочередности разрешения 



возникающих  проблем и вопросов в практической деятельности руководителя. Руководителю  

постоянко приходиться  выбирать наиболее важные и значимые дела и вопросы  для 

разрешения среди множества других,  на которые он должен дать ответ и принять 

управленческое решение в первую очередь или незамедлительно. Такой выбор  называется 

выбором приоритета.  

 

 

Инструменты нематериального мотивирования персонала / А. И. Литвак // Главный врач. - 

2013. - N 1. -  С.77-82 

 

Анотація 

Любая деятельность становится эффективной и дает результаты, если  у сотрудников есть 

сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие  желание действовать активно, с полной 

отдачей сил, преодолевать возникающие проблемы, затруднения, неблагоприятные условия и 

другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к осознанной и желанной цели.  

 
 

                   Правовий мінімум 

 
Єременко І. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності особам, що 

працюють за ці вільно-правовими договорами /І.Єременко     

//Практика упр. мед. закладом. - 2013. - N 8. - С.100 

 

Анотація 

Чи мають право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

особи, які виконують роботи або надають послуги за цівільно-правовими договорами, адже 

вони сплачують єдиний внесок на загально-обов’язково державне соціальне страхування? 

 

 

Будник Т. 

Надбавка за вислугу років медичному персоналу санаторіїв /Т.Будник// Практика упр. мед. 

закладом. - 2013. - N 8. - С.111 

 

Анотація 

Постановою Кабінету  України від 29 грудня 2009 року № 1418, зі змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів від 20 січня 2010 р. №47, був затверджений Порядок виплати 

надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям  з базовою та неповною вищою медичною освітою 

державних та комунальних закладів охорони здоров’я. 

 

 

Купліванчук А.  

Відкориговано встановлення надбавок за обсяг та якість роботи медпрацівникам закладів 

охорони здоров'я пілотних регіонів / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. - 

2013. - N 7. - С.95-97 

 

Анотація 

Постановою Кабінету Міністров України внесено важливі зміни до Порядку встановления 

надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорни здоров’я , що 

надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування 



системи охорони здоров’я. 

Купліванчук А.  

Місяць виплати надбавки за вислугу років / А. Купліванчук // Управління закладом охорони 

здоров'я. - 2013. - N 3. - С.104 

 

Анотація 

У ході перевірки закладу Державною фінансовою інспекцією виникло питання щодо 

встановлення надбавки за вислугу років. 

 

 

Мастюгіна Г.  

Зниження пенсійного віку за двома підставами одразу / Г. Мастюгіна // Управління закладом 

охорони здоров'я. - 2013. - N 3. - С.107 

 

Анотація 

Згідно із законодавством України пенсія зі зниженням пенсійного віку призначається за однією 

з наявних підстав, при цьому обирається найбільш пільгова умова. 

 

 

Миронова Г.  

Правило згоди на медичне втручання: правові підстави та обмеження / Г. Миронова // 

Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 3. - С.38-46 

 

Анотація 

Керівникам медичного закладу важливо знати і враховувати весь спектр правових засад, які 

пливають на регулювання медичного обслуговування пацієнтів.  

 

 

Чернетенко О.  

Право працівників психоневрологічного диспансерно-поліклінічного відділення на пенсію за 

віком на пільгових умовах / О. Чернетенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 

3. - С.64-66 

 

Анотація 

У Списку виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами 

праці, затвердженому постановою Кабінету  міністов України від 16.01.2003 № 36, вказано 

персонал середній та молодший) психіатричного (психоневрологічного) лікувально-

профілактичного закладу(відділення). Чи має право на пільгове пенсійне забезпечення вказаний 

вище персонал психоневрологічного диспансерно-поліклінічного відділення? 

 

 

Кубанський С.   

Право на додаткову відпустку сестри-господині / С.  Кубанський // Управління закладом 

охорони здоров'я. - 2013. - N 2. - С.66-68 

 

Анотація 

Чи має  право сестра-господиня міської дитячої лікарні на додаткову оплачувану  відпустку? 

Яка тривалість  такої відпустки та за яких умов вона надається (ненормований робочий день, 

особливий характер праці  тощо)? 

 

Єременко І.  



Обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності / І. Єременко // Практика 

упр. мед. закладом. - 2013. - N 6. - С.95-97 

 

Анотація 

Як обчислюється страховий стаж для оплати листків непрацездатності, якщо застрахована 

особа працює неповний робочий день, сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць 

є меншою від мінімального страхового внеску? 

 

 

Гавриленко Л.  

Підвищення посадових окладів працівникам центрів СНІДУ / Л. Гавриленко // Практика упр. 

мед. закладом. - 2013. - N 6. - С.100 

 

Анотація 

Відповідно до норм спілього наказу Міністерства праці та соціальної політики України і МОЗ 

України від 5 жовтня 2005 року №308/519 усім працівникам  Центрів СНІДу посадові оклади 

підвищуються на 60 відсотків. Чи  підвищуються на 15 відсотків посадові оклади працівникам 

лабораторій, лікарю-інфекціоністу, дерматологу, психотерапевту? 

 

 

Клименко О.  

Назви посад господарсько-обслуговуючого персоналу в медичному закладі / О. Клименко        // 

Практика упр. мед. закладом. - 2013. - N 6. - С.83-87 

 

Анотація 

Які назви посад належать до категорії господарсько-обслуговуючого персоналу в закладах 

охорони здоров’я розповідає консультант із соціально-трудових відносин Олександр Клименко. 

 

 

 

 

 

 

Укладач                           Г.Я. Єржак 

      Редактор                        Н.В.Конькова 

Відповідальний за випуск     І .М.Цаберябова 

 


