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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 другий 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», « Охорона праці», «Професіоналам: теорія і практика», 

«Правовий мінімум». У кожному розділі документи розташовані згідно 

алфавіту.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативні, організаційно - розпорядчі та регламентуючі документи 

 

 

Грищенко О. Зміни в документообігу: які 

форми вам уже не знадобляться / О. Грищенко 

// Довідник головної медичної сестри. – 2018. – 

N 3. – С.6-12 

 

Нові нормативні акти у сфері охорони 

здоров’я // Довідник головної медичної сестри. 

– 2018. – N 3. – С.3-5 

 

Клименко О. Посадові інструкції: зберігання, актуалізація, ознайомлення / 

О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 3. – 

С.42-47 

 

Скасовано форми первинної облікової документації // Журнал головної 

медичної сестри. – 2018. – N 3. – С.6-10 
 

 

 

Реформи медсестринства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова методика розрахунку потреби у вакцинах // Практика управління 

медичним закладом. – 2018. – N 3. – С.74 

Анотація 

Урядом прийнято рішення про запровадження нової міжнародної методики 

розрахунку потреби у вакцинах, розробленої спільно з Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 

 

 

Обговорюється запровадження електронного рецепта // Практика 

управління медичним закладом. –2018. – N 3. – С.48-49 

Анотація 

Для громадського обговорення оприлюднено проект наказу, яким 

пропонується внести зміни до «Правил виписування рецептів на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення. 



 

Охорона праці 

 

 

Красовська І. Забезпечення медичних 

працівників одягом / І. Красовська // Журнал 

головної медичної сестри. – 2018. – N 3. – С.49-

58 

Анотація 

Обов’язок керівництва медичного закладу щодо 

забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту, до яких належить і 

спецодяг, встановлено статтею 163 Кодексу 

законів про працю України та статтею 8 Закону України «Про охорону 

праці» від 14 жовтня 1992р. №2694-XII. 

 

 

Мартинюк А. Професійні захворювання медпрацівників: причини, види та 

профілактика / А. Мартинюк // Управління закладом охорони здоров’я. – 

2018. – N 3. – С.66-70 

Анотація 

Напружена робота, взаємодія з хворими, небезпечними біологічними та 

хімічними речовинами тощо можуть негативно позначатися на здоров’ї 

лікарів. 

 

 

Мартинюк А. Як установлюють та розслідують професійні захворювання: 

крок за кроком / А. Мартинюк // Управління закладом охорони здоров’я. – 

2018. – N 3. – С.71-77 

Анотація 

Якщо медичний працівник захворів унаслідок дії шкідливих чинників 

виробничого середовища, до закладу охорони здоров’я може прийти 

комісія, яка розслідуватиме цей випадок.Що в такому разі робити 

керівницству закладу? 

 

 

Ткачишин В. Як знизити шкідливу дію на організм ультрафіолетового й 

інфрачервоного випромінювання / В. Ткачишин // Управління закладом 

охорони здоров’я. – 2018. – N 2. – С.48-53 

Анотація 

Попри очевидну користь, УФ- й інфрачервоне випромінювання можуть 

негативно впливати на працівників. Тож, у закладах де застосовують УФ- 

й інфрачервоне випромінювання, необхідно організувати заходи для 

захисту від нього працівників 

 

 



 

Професіоналам: теорія і практика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аношко А. До чого техніка дійшла, або телемедицина у практиці 

медсестер / А. Аношко // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 3. 

– С.13-17 

Анотація 

Телемедсестринство спрямоване поліпшувати якість і доступність 

допомоги пацієнтам, особливо тим, що перебувають на амбулаторному 

лікуванні. Законодавством України обов’язки медсестри, яка надає 

дістанційну допомогу, чітко не визначені, тому автор статті знайомить 

читачів з досвідом колег з інших країн, які успішно застосовують 

телемедицину. 

 

 

Варнавська Л. Медсестринські процедури та маніпуляції дітям різного 

віку. Локальні стандарти / Л. Варнавська, Т. Корабецька // Довідник 

головної медичної сестри. – 2018. – N 3. – С.25-30 

Анотація 

Правильна техніка процедур і маніпуляцій – одна із вагомих складових 

якісного лікування. Тому послідовність дій медперсоналу під час їх 

проведення варто вказувати у локальних стандартах. 

 

 

Жайвір О. Організація та проведення щеплень у тимчасових кабінетах / О. 

Жайвір // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 2. – С.10-23 

Анотація 

Організація тимчасових (виїзних) кабінетів щеплень передбачається 

наказом МОЗ України від 16 вересня 2011р. №595 «Про порядок 

проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 

медичних імунобіологічних препаратів». 

 

 



Кунинець О. 4 основні правила роботи у приймальному відділенні 

інфекційної лікарні / О. Кунинець // Довідник головної медичної сестри. – 

2018. – N 3. – С.34-37  

Анотація 

Правільна організація роботи інфекційної лікарні розпочинається з 

прийому хворих у приймальному відділенні. Тому важливо дотримуватися 

основних правил, які допоможуть запобігти поширенню інфекційних 

захворювань та убезпечать медпрацівників від зараження. 

 

 

Кунинець О. Як знезаразити предмети, які використовують пацієнти 

інфекційних стаціонарів / О. Кунинець // Довідник головної медичної 

сестри. – 2018. – N 3. – С.42-47 

Анотація 

Робота у стаціонарах інфекційного профілю має свою специфіку. Її 

потрібно організувати так, щоб запобігти поширенню захворювання за 

межі стаціонару та убезпечити від інфікування медичний персонал. 

 

 

Кунинець О. Як знезаразити тонометр Маклакова / О. Кунинець // 

Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 3. – С.31-33 

Анотація 

Понад 100 років внутрішньоочний тиск вимірюють тонометром 

Маклакова. Постає питання: як нині знезаражують тонометри Маклакова? 

Відповідь знайдете у статті. 

 

 

Правила роботи у перев’язувальному кабінеті 

Анотація 

Оскільки перев’язувальний кабінет – зона підвищеного ризику 

інфікування, потрібно розробити чіткі правила санепідрежиму в цьому 

приміщенні та контролювати їх дотримання медсестрами. 

//https://www.medsprava.com.ua/article/1423-pravila-roboti-u-

perevyazuvalnomu-kabneti 

 

 

Салманов А. Предупреждение распространения внутрибольничных 

инфекций / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 1. 

– С.6 -12 

Аннотация 

В медицинских учреждениях, где так много больных, – огромное 

количество и разнообразие микроорганизмов. Чтобы предотвратить 

распространение инфекций, необходимо сократить до приемлемого уровня 

биологическую нагрузку на всем инструментарии, который будет 

использоваться. 

  

https://www.medsprava.com.ua/article/1423-pravila-roboti-u-perevyazuvalnomu-kabnet
https://www.medsprava.com.ua/article/1423-pravila-roboti-u-perevyazuvalnomu-kabnet


Харчові токсикоінфекції: дії медсестри при 

інфекційних хворобах // Журнал головної 

медичної сестри. – 2018. – N 2.– С.62-65 

Анотація 

 Харчові токсикоінфекції – це група гострих 

поліетіологічних хвороб, але патогенетично і 

клінічно подібних, що виникають внаслідок 

вживання в їжу інфікованого певними 

мікроорганізмами продукту харчування. В статті 

надано алгоритм дій медсестри при харчових 

отруєнях. 

 

 

Что нужно знать об УФ-лампах / Н. Морозова [и др.] // Журнал головної 

медичної сестри. – 2018. – N 2. – С.24-28 

Аннотация 

При использовании ультрафиолетового излучения необходимы устойчивое 

напряжение в сети, комнатная температура воздуха, относительная 

влажность до 70% и содержание пыли менее 1мг/м³. 

 

 

Правовий мінімум 

 

Гавриленко Л. Доплата за обслуговування хворих 

на туберкульоз / Л. Гавриленко // Журнал головної 

медичної сестри. – 2018. – N 1. – С.67-68 

Анотація 

Питання оплати праці за роботу з хворими на 

туберкульоз, які є одночасно і психічнохворими, 

розглядається у двох нормативних документах, 

яких, читайте у статті. 

 

Гавриленко Л. Одночасне встановлення надбавки та доплати / Л. 

Гавриленко // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 2. – С.70-71 

Анотація 

Як правило, надбавку за складність і напруженність у роботі 

встановлюють працівнику, якому доручають завдання підвищеної 

складності, виконання яких тягне за собою збільшення інтенсивності 

праці. 

 

Загородна Т. Зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів 

на посту / Т. Загородна // Довідник головної медичної сестри. – 2018. – N 

3. – С.59 

Анотація 

Чи можна зберігати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на посту? 

Можна, але за певних умов. 



 

Житкова І. Максимальний розмір доплати за суміщення / І. Житкова // 

Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 3. – С.60-61 

Анотація 

Гранічні розміри доплати за суміщення встановлюють у колективному 

договорі. За його відсутності роботодавець погоджує це питання з 

виборним органом первинної профспілкової організації. 

 

 

Красовська І. Пільги для медпрацівників, які обстежують ВІЛ-

інфікованих / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – 

N 2. – С.68-69 

Анотація 

Відповідно до чинного законодавства України медичні працівники, які під 

час роботи контактують з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими або 

досліджують їхню кров та біологічні рідини, мають право на: 

 скорочену тривалість робочого часу; 

 підвищення посадового окладу; 

 додаткову відпустку. 

 

 

Кравченко Л. Компенсація за роботу у святкові та неробочі дні / Л. 

Кравченко // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 3. – С.64 

Анотація 

Роботу у вихідні та святкові дні компенсуйте працівникові за його згодою: 

 іншим днем відпочинку; 

 подвійною оплатою (ст.72 Кодексу законів про працю України; 

КЗпП). 

 оплату роботи у святковий та неробочий день обчислюйте за статтею 

107 КЗпП. 

 

 

Кравченко Л. Працівник звільнився з роботи: чи можна компенсувати всі 

дні невикористаних відпусток / Л. Кравченко // Управління закладом 

охорони здоров’я. – 2018. – N 3. – С.65 

Анотація 

У разі звільнення, незалежно від підстав, виплачуйте працівнику 

компенсацію за всі невикористані дні відпусток. Таке право працівника 

передбачає частина перша статті 24 Закону про відпустки 

 

 

Купліванчук А. ТОП-5 запитань про зарплату медпрацівників – 2018 і 

головне: що після реформи? / А. Купліванчук // Управління закладом 

охорони здоров’я. – 2018. – N 3. – С.14-20 

 

 



Анотація 

Зі статті ви дізнаєтеся: 

1. Як визначити тарифну ставку медпрацівників за ЄТС? 

2. Наскільки розмір посадового окладу залежить від кваліфікації 

працівника? 

3. Хто визначатиме розмір заробітної плати працівників казених та 

комунальних некомерційних закладів охорони здоров’я? 

4. Що відомо про виплати надбавки за вислугу років та допомоги на 

оздоровлення після реформи? 

 

 

Секелик І.Л. Виїзд лікаря для констатації смерті людини / І. Л. Секелик // 

Практика управління медичним закладом. – 2018. –N 3. – С.78-79 

Анотація 

Факт констатації смерті має здійснюватися лікарями (фельдшерами) 

амбулаторій та фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів 

ЦПМСД. Звичайно, мають бути змінені умови праці та її оплата шляхом 

застосування підсумкового обліку робочого часу. 

  

 

Чернетенко О.  
Відпустка працівникам протитуберкульозних закладів / О. Чернетенко // 

Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 3. – С.62-63 

Анотація 

Якої тривалості надавати щорічну відпустку працівникам 

протитуберкульозних закладів? Яка загальна тривалість відпустки 

медпрацівників з інвалідністю загального захворювання II групи? Читайте 

у цій статті. 
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