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З  метою інформаційної підтримки середніх медичних 

працівників, Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека  

у 2015 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 2014 році.  Також збірник містить 

документи з електронного ресурсу бібліотеки, які 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 

згідно алфавіту.             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативні та  організаційно- 

розпорядчі  документи 

 
 

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я 

//Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.- 

N12.-   С.6-10. 

 

Мельничук І. М.  
Нормативно-правове забезпечення національної політики щодо формування 

здорового способу життя / І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак // Медсестринство. - 

2014. - N 1 ЕБ. -  С.37-41. - Библиогр.: с. 41.  

 

Порядок проведення заходів  у разі виявлення хворого (підозрілого) на 

хворобу, спричинену вірусом Ебола.  Наказ Міністерства охорони здоров’ я 

України  від 24 жовтня  2014р. №770 // Головна медична сестра. - 2014. - N 12. 

- С.30-36. 

 

Посадова інструкція головної медичної сестри //Довідник головної медичної 

сестри.-2014.-№11.- С.36-39. 

 

Посадова інструкція головної медичної сестри старшої поліклініки 

//Довідник головної медичної сестри.-2014.-N11.- С.48-51. 

 

 
 

Професіоналам: теорія  і практика 

 
Волошина Н.М.  
Основні аспекти роботи медичної сестри 

фізіотерапевтичного відділення в сучасних умовах / Н. 

М. Волошина,   Т. Г. Бакалюк // Медсестринство. - 2014. 

- N 1 ЕБ. -  С.45-47. - Библиогр.: с. 47  

 

Анотація   

 На сьогодні роль медичної сестри фізіотерапевтичного відділення у 

профілактичному та лікувально - реабілітаційному процесі надзвичайно 

важлива і переоцінити її неможливо. Висвітлені  у статті  основні аспекти 

роботи медсестри фізіотерапевтичного відділення в сучасних умовах не 

вичерпують можливості подальших досліджень в контексті окресленої 

проблеми. Подальший розвиток у даному напрямку може стосуватися 

підвищення рівня професійної підготовки медсестер зазначеного профілю. 

 

 



Мойсеєнко Н.А. 

Системи захисту інформації у процесі впровадження електронної бази 

пацієнтів / Н. А.Мойсеєнко //Медсестринство.- 2014.- N 3 ЕБ.- С.41-43 

Анотація   

   У статті містяться відомості про створення єдиного електронного 

реєстру пацієнтів у сучасній медичній практиці України,  тому що проблема 

захисту інформації у процесі впровадження електронної бази пацієнтів 

залишається досить актуальною. Доцільно розробити та прийняти спеціальний 

Закон України «Про електронну охорону здоров’я» і відповідних підзаконних 

актів, у яких потрібно передбачити етико-правові аспекти електронної 

медицини, телемедицини та мобільної охорони здоров’я як взаємопов’язаних 

елементів функціонування сучасної електронної охорони здоров’я. 

Безперечно, для цього необхідно вивчити та використати існуючий 

зарубіжний досвід, адаптувавши його до наших реалій. 
 

    Парахонский А.П. 

Психологическая помощь и поддержка медицинским персоналом пожилых   

людей /А.П.Парахонский  //Альманах сестринского дела. -2014.- N1 ЕБ.- С.4-8 

 Аннотация  

            Автор статьи   описывает  роль психологической поддержки   пациентов 

как важнейшего условия профессиональной деятельности медицинских сестѐр. 

Основными направлениями психологической помощи являются 

психологическая коррекция и психологическая профилактика. Показана 

актуальность развития и совершенствования медико-социальной работы и 

гериатрической помощи. Обосновано, что эмпатия является важнейшим 

аспектом в работе медицинских сестѐр. Указаны главные цели деятельности 

гериатрической медсестры.  

 

Казюта С.В.  
Використання комбінованих стерилізаційних упаковок у стоматології                      

/ С. В. Казюта // Медсестринство. - 2014. - N 1 ЕБ. -  С.42-44. - Библиогр.:                 

с. 44  

Анотація  

   У статті містяться основні принципи стерилізації медичного 

інструментарію, положення асептики та антисептики, чинні накази МОЗ 

України, відомості про найпоширеніші внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ) та 

принципи боротьби з ними. Використання комбінованих стерилізаційних  

упаковок  має  значний позитивний результат не тільки для забезпечення 

стерильності, а й для збереження здоров’я пацієнтів і медичного персоналу. 

 

Орленко А.Л.  
Участь медичної сестри в ранній діагностиці злоякісних новоутворень та 

догляд за онкохворими в лікарні та вдома / А. Л. Орленко, П. І. Бучко,                      

П. Б. Фундитус // Медсестринство. - 2014. - N 2 ЕБ. -  С.59-61. - Библиогр.:                    

с. 61  

 
 



Анотація  

У статті висвітлено роль медичної сестри у ранній діагностиці 

злоякісних новоутворень, її дії та основні принципи догляду за пацієнтами з 

онкологічними захворюваннями у закладах охорони здоров’я та у домашніх 

умовах. Від того, як медсестра оглядає пацієнта, робить ту або іншу 

процедуру, в багатьох випадках залежить успіх ранньої діагностики та 

вчасного лікування онкохворого. 
 

Парфеній А.В.  

Особливості роботи медичної сестри з ВІЛ-інфікованими хворими та хворими 

на СНІД / А. В. Парфеній // Медсестринство. - 2014. - N 1 ЕБ. -  С.25-27. - 

Библиогр.: с. 27  

Анотація   

Роль медичної сестри при наданні ефективної допомоги людям, які 

живуть з ВІЛ, надзвичайно висока, хоча і на сьогодні явно недооцінена 

суспільством нашої країни. Медична сестра є ключовою особою у 

мультидисциплінарній бригаді, яка надає допомогу ВІЛ - інфікованим 

пацієнтам та хворим на СНІД і виконує найважливіші завдання: є опорою для  

пацієнта, задовольняє його потребу розмовляти про хворобу та інші духовні 

потреби; підтримує прийняття та адаптацію як пацієнта, так і його родичів до 

ВІЛ- позитивного статусу, планує та ініціює залучення їх до співпраці.  

 

Верета Л. 

Облікуємо лікарські засоби та медичні вироби по-новому /Л.Верета, 

В.Макарченко //Довідник головної медичної сестри.-2015.-N1.- С.11-23. 

Анотація 

Автори статті розглядають питання щодо змін бухгалтерського обліку 

лікарських засобів та медичних виробів у зв’язку з новим наказом 

Міністерства охорони здоров’я  України про ведення обліку лікарських 

засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я. 

 
Наконечна Т. 

Облік етилового спирту, рентгенплівки та хімічних реактивів: поради 

практика /Т.Наконечна, Т.Сохань, О.Кучер // Довідник головної медичної 

сестри.-2015.-N1.- С.44-51 

Анотація 

В умовах економії бюджетних коштів кожний заклад охорони здоров’я 

має забезпечити  раціональне використання всіх наданих ресурсів. Проте 

проконтролювати дії всіх медичних працівників доволі складно. Лише 

правильне ведення облікової документації дасть змогу бухгалтерській службі 

простежити за рухом всіх лікарських засобів та виробів медичного 

призначення. 

 

Яцишина Л. 

Списуємо лікарські засоби та вироби медичного призначення у стоматології 

/Л.Яцишина, І.Височан // Довідник головної медичної сестри.-2015.-N1.-            

С.52-56 



Анотація 

Головні спеціалісти зведеної звітності та методології бухгалтерського 

обліку Міністерства охорони здоров’я України розповідають, як розробити 

внутрішній порядок обліку лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, не порушуючи вимог наказу Міністерства  охорони здоров’я 

України від 09.09.2014 №635. 

 

Параховский А.П. 

Профессиональные риски и особенности патологии среднего медицинского 

персонала /А.П.Параховский, А.Л.Ерѐмин //Альманах сестринского дела.-

2013.-N2ЕБ.-С.33-38 

Аннотация 

Обсуждается проблема профессиональной заболеваемости. Проведен 

анализ особенностей профессиональной патологии медицинских сестѐр для 

определения стратегии снижения профессиональных рисков. Изучены 

основные направления улучшения условий труда среднего медицинского 

персонала; дана характеристика вредным производственным факторам, их 

влияния на здоровье и работу этого контингента. Показана актуальность 

углублѐнного изучения в динамике профессиональной патологии среди 

медицинских работников. Обоснованы основные направления профилактики 

неблагоприятного влияния профессиональных вредностей.  

 

Інтернет-технології у медсестринстві 

 
Рижковський В.О. 

Застосування мультимедійних технологій в медсестринській  освіті 

/В.О.Рижковський  //Медсестринство.- 2014.-N3ЕБ.-С.44-48  

Анотація 

У статті проаналізовано значення і можливості мультимедійних 

технологій при підготовці висококваліфікованої медсестри, а також проблеми 

і фактори, що визначають застосування даного виду технології. Використання 

мультимедійних технологій дозволяє істотно підвищити ефективність 

навчального процесу. Проте поряд з очевидними перевагами даної технології 

існують проблемні питання технічного характеру щодо забезпечення 

сестринської освіти власним вітчизняним продуктом, що адаптований  до  

вітчизняних навчальних програм. 

 

Садова Н.  
Експертно-правова система Expertus для головної медичної сестри / Н. Садова 

// Довідник головної медичної сестри. - 2014. - N 10ЕБ. -  С.46 

Анотація 

Законодавство України оновлюється швидко. Шукати і друкувати всі 

нормативні документи щоразу, як вони оновлюються, не вистачить ані часу, 

ані паперу. У пригоді головній медичній сестрі стане прогресивна й легка у 

використанні експертно-правова система Expertus 

 



            Вчимося протягом життя 

 
Калягин А.Н. 

Модели сестринсого дела /А.Н.Калягин //Альманах 

сестринского дела.- 2013.- N 2 ЕБ.- С.11-23. 

Аннотация 

В статье представлен обзор наиболее 

распространѐнных моделей сестринского дела, 

которые известны на сегодняшний день. 

Анализируются их особенности – видение пациента, цели, типы 

вмешательств, оценка результатов сестринских действий. В настоящее время в 

мировой практике сестринского дела насчитывается более 30 концептуальных 

моделей сестринской помощи. 

  

Корнияшева Л.П.  
Стандартизация сестринской деятельности и отношение к ней специалистов со 

средним медицинским образованием / Л. П. Корнияшева, В. М. Чернышев,                

Е. Л. Потеряева // Альманах сестринского дела. - 2013. - N 2 ЕБ. -  С.29-33. - 

Библиогр.: с.32-33 

Аннотация 

Проведено изучение мнения 150 специалистов со средним 

медицинским образованием, а также данные литературы. Установлено, что 

стандартизация сестринской деятельности необходима. Она способствует 

повышению качества медицинской помощи, позволяет объективно оценить 

работу персонала, способствует более экономному использованию ресурсов 

отрасли и др. Вместе с тем, до настоящего времени нет единой системы 

подготовки и внедрения стандартов, обучения сотрудников среднего звена 

здравоохранения, все это усложняет и ограничивает их применение в 

практическом здравоохранении.  
 

Тараненко О.І.  
Рівень знань медичного персоналу щодо проблем профілактики госпітальних 

пневмоній / О. І. Тараненко, М. І. Марущак, І. Я. Криницька                                

// Медсестринство. - 2014. - N 1 ЕБ. -  С.28-33. - Библиогр.: с. 33  

Анотація 

У статті з’ясовано, що незважаючи на достатній рівень знань згідно з 

результатами анкетування (68,5% правильних відповідей) ряд запитань 

медичні сестри знають вкрай погано. Це стосується розповсюдженості та 

летальності від ГП (госпітальних пневмоній), характерних збудників ГП, а 

також заходи щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції. Отримані 

дані свідчать про необхідність проведення освітніх заходів для покращення 

рівня знань медичних сестер  терапевтичного профілю у досліджуваній 

патології. 

 

 

 



Рубан О.Є 

Планування у роботі менеджерів сестринської справи /О.Є.Рубан, Л.М.Циба 

//Головна медична сестра.-2014.- N 12.- С.16-20. 

Анотація 

 Планування є однією з основних функцій управління, на якій 

базуються інші управлінські функції. Це комплекс робіт з аналізу ситуацій та 

факторів зовнішнього середовища, прогнозування, оптимізації та оцінці 

альтернативних варіантів досягнення цілей, вибору найкращого варіанту 

плану. 

 
 

                  Правовий мінімум 
Морєва О.  
Старша медична сестра: до якої категорії віднести                    

/ О. Морєва // Довідник головної медичної сестри. - 

2014. - N 11ЕБ. -  С.61-62. 

Анотація 

Дійсно, відповідно до Класифікатора 

професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 

(далі — Класифікатор ДК 003:2010), посада «головна медична сестра» 

віднесена до керівних у розділі 1 «Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі)» (код 1229.5) Класифікатора ДК 003:2010. 

 Професійна назва «сестра медична» наведена у розділі «Фахівці» (код 3231)     

Класифікатора ДК 003:2010. Натомість професійна назва «сестра медична 

старша» у Класифікаторі ДК 003:2010 не значиться. 

 

Сестра медична палатна переведена на посаду сестри медичної з дієтології: 

чи обов'язково проходити атестацію // Довідник головної медичної сестри. - 

2014. - N 9ЕБ. -  С.63. 

Анотація 

 Згідно з пунктом 4.10 Положення про атестацію молодших 

спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я 

України від 23.112007 № 742, молодші спеціалісти з медичною освітою,що 

працюють на посадах сестер медичних усіх найменувань (крім сестер 

медичних операційних та сестер медичних – анестезистів), інструкторів з 

трудової терапії, інструкторів з лікувальної фізкультури, оптометристів, 

техніків-ортезистів-гіпсовиливальників усіх типів закладів охорони здоров’я 

проходять атестацію за спеціальністю «Сестринська справа». 

 

Чернетенко О.  
Право фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри наркологічного 

закладу на щорічну додаткову відпустку / О. Чернетенко // Довідник головної 

медичної сестри. - 2014. - N 8ЕБ. -  С.28-30 

 



 Анотація 

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий 

характер праці, передбачену пунктом 1 частини 1 статті 8 Закону України 

«Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), 

визначається відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад 

працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та 

інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних 

географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для 

здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер 

праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 

№ 1290. 

 

Пількевич О.  

Проведення інструктажів з охорони праці молодшим медичним сестрам                

/ О. Пількевич // Довідник головної медичної сестри. - 2014. - N 8ЕБ. -  С.31-

37 

Анотація 
Недотримання вимог охорони праці часто призводить до травматизму 

та каліцтва персоналу, а також накладення штрафів на керівників. Саме тому 

кожна головна медична сестра розуміє, що інструктажі з охорони праці не 

можуть бути просто формальністю. Як професіонал, вона має простежити за 

тим, чи виконують підлеглі приписи ірструкцій, розроблених у закладі 

охорони здоров’я. 

 

Кубанський С.  
Медична сестра відмовляється проходити чергову атестацію: дії роботодавця     

/ С. Кубанський // Довідник головної медичної сестри. - 2014. - N 9ЕБ. -  С.62 

Анотація 
Законодавство не містить вимог щодо обов’язковості та періодичності 

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, а лише 

визначає як одну з підстав для проведення атестації на присвоєння 

(підтвердження) кваліфікаційної категорії (п.1.5 Положення про атестацію 

молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 №742. 

 

Кубанський С.  
Чи зобов'язана медична сестра відвідувати курси підвищення кваліфікації                  

/ С. Кубанський // Довідник головної медичної сестри. - 2014. - N 10ЕБ. -  

С.48-49 

Анотація 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я «Про підвищення 

кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» 

від 07.09.1993 № 198 підвищення рівня професійної майстерності відбувається 

на циклах спеціалізації й удосконалення, які приводять на постійно діючих 

курсах і в училищах підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших 

медичних і фармацевтичних спеціалістів. 
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