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З  метою інформаційної підтримки середніх медичних працівників, 

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека  у 2014 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 2013-2014 роках і висвітлюють   актуальні  питання нормативно-

законодавчої, правової та практичної діяльності медичної сестри.        Видання має  такі  

розділи: «Нормативні документи»,   «Професіоналам: теорія і практика», «Вчимося 

протягом життя», «Правовий мінімум». У кожному розділі документи розташовані за 

алфавітом.             

   

Нормативні документи 

 
Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну 

допомогу: постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р.№ 977 // 

Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - N 2. - С.97-101. 

 

Про затвердження  нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ –

інфекцією при виконанні професійних обов’язків: наказ Міністерства охорони здоров'я 

України від 05листопада 2013 р. № 955 // Головна медична сестра . - 2013. - N 12. - С.56-

62. 

 

Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації 

випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненим 

ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної 

профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 22 травня 2013 р. № 410 // Головна медична сестра . - 2013. - 

N 10. - С.43-58. 

 

Про проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах 

охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третину 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу: наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 жовтня 2013 р. № 918 //Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 

11. -  С.83-89. 

 
Бровченко Т.  
Інструкція з охорони праці для персоналу, що працює з ультразвуковою діагностичною 

апаратурою / Т. Бровченко // Практика управління медичним закладом. - 2013. - N 10. -  

С.54-56. 

 

Кубанський С.  
Кваліфікаційні вимоги до посади заступника головного лікаря з медсестринства / С. 

Кубанський // Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - N 2. -  С.110-111. 

 

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

здоров'я. - 2013. - N 12. -  С.6-9 
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Приклад оформлення наказу про порядок прийому благодійних внесків та 

пожертвувань від фізичних та юридичних осіб (з додатком)   //Управління закладом 

охорони здоров'я. - 2013. - N 11. -  С.35-39. 

 

Про проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах 

охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третину 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу, наказ № 918 від 28 жовтня 2013 року / 

Міністерство охорони здоров'я України // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - 

N 11. -  С.83-89. 

 

Стандарти виконання лікувальних процедур  молодшими  спеціалістами з медичною 
освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини" Державного управління справами. Дослідження гостроти слуху за 

допомогою камертонів // Головна медична сестра . - 2013. - N 12. -  С.29-45. 

 

Стандарти виконання лікувальних процедур  молодшими  спеціалістами з медичною 

освітою Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини" Державного управління справами. Заповнення обмінної карти 

вагітної // Головна медична сестра . - 2013. - N 11. - С.29-45. 

 

 

Професіоналам: теорія і практика 

 
Активно-діючі речовини дезінфекційних засобів та антисептики : 

короткий огляд. Приклади // Головна медична сестра . - 2013. - N 10. -  

С.17-18. 

Анотація 

      У зв’язку зі швидкою адаптацією мікроорганізмів, жорстокими 

вимогами до екологічної безпеки препаратів, їх токсичності та 

алергенності, існує постійна потреба пошуку принципово нових 

біоцидних засобів. Ця проблема безпосередньо стосується і 

виробництва дезінфекційних засобів та антисептиків. 

 

Голубчиков М.  
Заповнення основних первинних облікових документів та контроль вірогідності 

статистичних даних у медичних закладах / М. Голубчиков, Н. Орлова, Н. Кравчук // 

Практика управління медичним закладом. - 2013. - N 9. - С.88-95. 

Анотація 

     Автори статті розповідають про порядок основних первинних  облікових документів та 

звітних форм у стаціонарних закладах охорони здоров’я, тому що ефективність 

управління значною мірою залежить від вірогідності тієї медико-статистичної інформації, 

яка покладається в основу прийняття управлінських рішень та моніторингу їх виконання.  

 

Кваша Е.  
Практические рекомендации медицинским работникам при лечении табачной 

зависимости / Е. Кваша // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - 2013. - N 2. 

-  С.49-55. 

Анотація 

      Общеизвестно, что курение табака - это серьезная медико-социальная проблема и одна 

из главных предотвратимых причин смертности и инвалидности во всем мире. В этой 

огромной работе одна из ведущих мер принадлежит медицинским работникам первичных 

структур здравоохранения. Их задача – информирование населения о последствиях 
воздействия табачного дыма на организм и помощь в прекращении курения. 
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Комплексная профилактика рака шейки матки и борьба с ним - здоровое будущее для  

девочек и женщин. Информационная записка ВОЗ. // Главный врач. - 2014. - N 1. - С.83-

88. 

Анотація 

      В статье рассматриваются вопросы комплексного подхода к профилактике рака шейки 

матки и борьбе с ним, которые включают несколько основных компонентов, начиная от 

санитарного просвещения среди женского населения, мобилизации общественности, 

вакцинации, скрининга, лечения и заканчивая паллиативной помощью. 

 

Методические материалы по безопасности инъекций и  сопутствующим процедурам. 

//Головна медична сестра. - 2013. - N 11. -  С.47-53. 

Анотація 

      Соблюдение практики безопасных инъекций  и сопутствующего инфекционного 

контроля является неотъемлемой частью обязанностей медицинских работников, так как 

обеспечивает защиту, как пациентами, так и медперсоналу. В статье описана передовая 

практика в области инъекций , которая ориентирована на защиту пациентов, медперсонала 

и общества. 

 

Методические материалы по безопасности инъекций и  сопутствующим процедурам. 

Передовая практика в области флебологии и сбора крови. 
 //Головна медична сестра . - 2013. - N 12. -  С.48-55. 

Анотація 

      Флебология  является одной из самых распрострагненных инвазийных процедур в 

здравоохранении. Неправильная практика инфекционного контроля может привести к 

бактериальной  инфекции в месте венопункции. Во время процедуры флебологии и 

пациенты, и медработники  подвергаются риску котакта с кровью других людей и 

заражению гемоконтактными патогенными микроорганизмами.  

 

Швець О.  
Організація лікувального харчування у закладі охорони здоров'я / О. Швець // Управління 

закладом охорони здоров'я. - 2014. - N 2. -  С.16-32. 

Анотація 

      Лікувальне харчування є засобом,що підвищує ефективність інших терапевтичних 

чинників і зменшує схильність до рецидивів при хронічних захворюваннях. Саме тому 

організації лікувального харчування в закладах охорони здоров’я приділяють не меншу 

увагу,ніж організації лікувально-профілактичної роботи. 

 

            Вчимося протягом життя 

 
Бабич О.  
Благодійні внески в закладах охорони здоров'я / О. Бабич // 

Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 11. -  

С.33-34. 

Анотація 

      Через труднощі у фінансуванні перед закладами 

охорони здоров’я постає питання щодо пошуку його 

додаткових джерел. Одним з таких джерел є кошти, що 

надходять у вигляді благодійної допомоги від фізичних і 

юридичних осіб. Про деякі особливості отримання та використання благодійної допомоги  

в закладах охорони здоров’я йдеться у цій статті. 
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Водолазская Н.А.  
Некоторые аспекты методики отбора кандидатуры на должность старшей медицинской 

сестры отделения / Н. А. Водолазская // Головна медична сестра .- 2013. - N 10. -  С.64-65. 

Анотація 

      Автор статьи освещает вопрос  формирования квалифицированного сестринского 

персонала и его закрепления в системе здравоохранения. Ключевую роль в организации и 

обеспечении лечения пациентов в медицинских учреждениях играют медсестры-

организаторы (старшие и главные ) и от правильности выбора кандидатуры в конечном 

счете зависит эффективность труда всего сестринского персонала отделения. 

Следовательно, выбирать необходимо таких людей, мотивационные профили которых 

показывают, что они будут успешно работать в команде. 

 

Голованова І.  
Поняття якості медичної допомоги, оцінювання якості, критерії якості / І. Голованова // 

Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - N 1. -  С.40-44. 

Анотація 

      Автор статті Ірина Голованова, завідувачка кафедри соціальної медицини, організації 

та економіки охорони здоров’я з  біостатистикою та медичним правознавством розглядає 

критерії та індикатори якості медичної допомоги. Адже особливістю медичної допомоги 

як виробничого процесу є те, що основним суб’єктом в ній виступає пацієнт – 

безпосередній споживач результатів праці лікаря. 

 

Мотивація персоналу – запорука ефективного управління: дайджест-огляд  // 

Головна медична сестра. - 2013. - N 10.-С.59-65. 

Анотація 

      Дайджест – обзор поднимает такие проблемы как: системный поход к управлению 

трудовой мотивацией персонала, мотивация или мотивирование?, мотивация персонала 

как одна из функций внутрибольничного управления, систематическая диагностика 

мотивации как фактор показателей деятельности компании. Система трудовой мотивации 

персонала  представляет собой упорядоченную совокупность элементов, определяющих , 

регулирующих и направляющих трудовую жизни персонала организации. 

 

                        Правовий мінімум 

 
Будник Т.  
Надбавка за вислугу років медичному персоналу санаторіїв / 

Т. Будник // Практика управління медичним закладом. - 2013. 

- N 9. -  С.111-112. 

Анотація 
      Згідно з Порядком виплати надбавки за вислугу років 

медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я до стажу роботи, який дає право на встановлення цієї надбавки, включається час 

роботи у державних та комунальних закладах  охорони здоров’я України,СРСР і союзних 

республік СРСР. Чи  належали до державної або комунальної власності санаторії 

територіальних управлінь курортами профспілок до 1992 року, які нині входять до складу 

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»? 

 
Гавриленко Л.  
Надбавка за вислугу років статистикам медичним: підстави для нарахування / Л. 

Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - N 1. - С.99-100. 
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Анотація 
      Право на отримання надбавки за вислугу років мають особи з вищою економічною, 

економіко-статистичною, інженерно – економічною і статистичною освітою, які 

працюють на посаді статистиків медичних. 

 

 Алієв Т.  
 Оформлення списання розбитого посуду / Т.Алієв // Практика управління медичним 

закладом. - 2013. - N 10. -  С.99-101. 

Анотація 
      Шеф-редактор журналу «Управленческий учет и бюджетирование» відповідає на 

запитання: « Як документально оформити списання розбитого посуду у лікарні? Якими 

інструкціями і  типовими формами обліку необхідно користуватися?  
 
Купліванчук А.  
Перелік компаній, що здійснюють страхування медичних працівників на випадок 

інфікування ВІЛ / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 11. 

-  С.109-110. 

Анотація 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.1998 №1642 

страховиками з обов’язкового страхування медичних працівників на випадок інфікування 

ВІЛ під час виконання ними професійних обов’язків є юридичні особи, що здійснюють 

страхову діяльність на підставі ліцензії. Які страхові компанії на сьогодні мають такі 

ліцензії? 

 
Купліванчук А.  
Право фельдшера-лаборанта протитуберкульозного кабінету на надбавки за шкідливі 

умови праці / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 11. -  

С.108-109. 

Анотація 

      Фельдшер-лаборант протитуберкульозного кабінету має підвищений на 60% 

посадовий оклад у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (згідно з п.5.1 Умов 

оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту 

населення, затверджених наказом МОЗ від 05.10.2005 №308/519). Чи має він право на 

додаткові 15% надбавки як лаборант, що працює у шкідливих умовах праці? 

 

Лапенко Н.  
Інвентаризація медичного обладнання у запитаннях та відповідях / Н. Лапенко // 

Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 11. - С.12-16. 

Анотація 

      Начальник Управління бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Міністерства 

охорони здоров’я України Лапенко Н. розповідає про деякі аспекти проведення 

інвентаризації високовартісного медичного обладнання. 

 

Миронова Г.  
Правило згоди на медичне втручання: європейські стандарти щодо прав пацієнтів з 

вадами волевиявлення / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 

11. - С.40-50. 

Анотація 

      Право надавати згоду на медичне втручання та вибирати методи лікування є одним з 

фундаментальних прав людини. Автор статті Миронова Галина – член  Наглядової Ради 

Українського відділення кафедри ЮНЕСКО з біоетики Інституту медичного та 

фармацевтичного права Академії Адвокатури України висвітлює на сторінках журналу 

такі питання як: умови правомірності згоди на медичне втручання, поняття психічної 
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компетентності пацієнта та цивільної дієздатності, права пацієнтів, не здатних надати 

згоду на медичне втручання. 

 

Чернетенко О.  
Встановлення доплати працівникам закладу охорони здоров'я за роботу із дезінфікуючими 

засобами / О. Чернетенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - N 1. - С.95-96. 

Анотація 

       Редактор-експерт журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці» Чернетенко Ольга 

дає відповідь на таке запитання: «Чи можна вважати роботу з дезінфікуючими  засобами у 

закладі охорони здоров’я  роботою у шкідливих умовах праці? Яка доплата 

встановлюється працівникам за таку роботу та як визначити перелік працівників, яким має 

встановлюватися ця доплата? 

 

Чернетенко О.  
Право працівників тубдиспансеру на підвищені посадові оклади та допомогу для 

оздоровлення / О. Чернетенко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - N 11. -  

С.95-97. 

Анотація 

      Чи мають право на підвищені посадові оклади, надбавку за вислугу років та допомогу 

для оздоровлення сестра-господиня, машиніст прання білизни та дезінфектор, котрі 

працюють у протитуберкульозному диспансері? 
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